
Pewność siebie zyskujemy, osiągając cele dzięki własnej pracy  
– i to takie cele, które wcześniej wydawały się nieosiągalne.
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Styczeń 2019

Wymiar czasu pracy w styczniu 2019 r. wynosi 176 h  
(22 dni robocze).

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 2250,00 zł; 
minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł.

początek 
stycznia

Wyznaczenie prognozowanego stanu zatrudnienia na 2019 r. celem ustalenia wysokości odpisów na ZFŚS 
(dotyczy podmiotów tworzących ZFŚS).

01.01.2019 Zmiana w przepisach dotycząca przekazywania wynagrodzenia na rachunki płatnicze  
(art. 86 § 3 Kodeksu pracy).

01.01.2019 Zmiana w przepisach dotycząca prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji 
pracowniczej, w tym akt osobowych w wersji elektronicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369).

01.01.2019 Zmiana w przepisach dotycząca okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 357).

01.01.2019 Zmiana stawki minimalnej za pracę oraz dla umów cywilnoprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1794).

01.01.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

Ustalenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia ZFŚS w 2019 r.

06.01.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

07.01.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za grudzień 2018 r. przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

09.01.2019 GUS Z-05 za IV kwartał 2018 – podmioty gospodarki narodowej.

10.01.2019 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za grudzień 2018 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę 
wyłącznie za siebie.

13.01.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych. 

15.01.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za grudzień 2018 r.  
przez pozostałych płatników. 

GUS Z-10 za 2018 r. – podmioty gospodarki narodowej, które zatrudniają co najmniej 10 osób.

18.01.2019 GUS Z-06 za rok 2018 r. podmioty gospodarki narodowej i jednostki sfery budżetowej.

20.01.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

21.01.2019
Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w grudniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy,  
pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów zleceń,  
umów o dzieło (PIT-4).

Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego w grudniu 2018 r. od przychodów zatrudnionych osób 
podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).

Złożenie deklaracji PFRON za grudzień 2018 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata  
na PFRON.

Złożenie deklaracji PFRON INF-1 za grudzień 2018 r.

Złożenie DEK-R za 2018 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON  
lub INF-2 przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON.

31.01.2019 Złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach  
na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R).

Złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku 
dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR).

Przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, 
IFT-1R za 2018 r. 

Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe 
(ZUS IWA).

Poinformowanie zatrudnionych osób o nietworzenia ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2019 r. 

WAŻNE ZMIANY

Odwiedź blog ekspertów Grant Thornton 
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