
Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać.
Elbert Hubbard
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Wymiar czasu pracy w czerwcu 2019 r. wynosi 184 h  
(23 dni roboczych).

W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, 
wymiar tego urlopu wydłuża się proporcjonalnie  
do wymiaru czasu pracy podjętej przez pracownika  
(tj. wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania  
z urlopu lub jego części)?

Jeśli pracownik zamierza łączyć korzystanie  
z części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku 
proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu,  
z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się następująco:

długość części urlopu, jaka powstała w wyniku 
proporcjonalnego wydłużenia dzielona jest przez różnicę 
liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik 
zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu  
z wykonywaniem pracy.

01.07.2019
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2018 są zobowiązane:
– do 25.10.2019 r. – pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK),
– do 12.11.2019 r. – pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie (Pracowniczym Planem Kapitałowym) PPK.

05.07.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za czerwiec 2019 r. przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

07.07.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

09.07.2019 Złożenie sprawozdania GUS Z-05 za II kwartał 2019 r. – podmioty gospodarki narodowej.

10.07.2019 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za czerwiec 2019 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę 
wyłącznie za siebie.

11.07.2019 Złożenie sprawozdania GUS Z-03 za pierwsze półrocze 2019 r. - podmioty gospodarki narodowej oraz 
jednostki sfery budżetowej.

14.07.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

15.07.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za czerwiec 2019 r. przez 
pozostałych płatników.

21.07.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

22.07.2019
Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w czerwcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy 
nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów zleceń, umów o dzieło 
(PIT-4).

22.07.2019 Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego w czerwcu 2019 r. od przychodów zatrudnionych  
osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).

22.07.2019 Złożenie deklaracji PFRON za czerwiec 2019 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata  
na PFRON. 

22.07.2019 Złożenie deklaracji PFRON INF-1 za czerwiec 2019 r.
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