
Czy wiesz, że...

brak konieczności uzyskania zezwolenia nie 
oznacza, że nie trzeba uzyskać wizy w celu 

wykonywania pracy? Cudzoziemiec składający 
wniosek o wizę powinien załączyć pisemne 

oświadczenie pracodawcy o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy – także 

w przypadku przyjazdu do Polski w ramach 
ruchu bezwizowego, gdy celem 

przyjazdu jest wykonywanie pracy. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zatrudnianiu 
obcokrajowców? Zobacz nasz Purpurowy 

Informator „ABC zatrudniania 
obcokrajowca w firmie”:

https://grantthornton.pl/publikacja/abc-
zatrudniania-obcokrajowca-w-firmie/ 

Odwiedź blog ekspertów Grant Thornton:
http://poradnikhr.blog/

Wymiar czasu pracy w sierpniu 2019 r. wynosi: 
21 dni roboczych /168 godzin/

"Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce." 
Daniel Webster

Sierpień 2019
outsourcing kadr i płac

04.08.2019 
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

20.08.2019
• Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w lipcu 2019 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 lipcu 2019 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających 
zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).

• Złożenie deklaracji PFRON za lipiec 2019 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 lipiec 2019 r. 

11.08.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

12.08.2019
Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za lipiec 2019 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

15.08.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych (Święto Wojska Polskiego i Święto Matki Boskiej Zielnej).

16.08.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za lipiec 2019 r. przez pozostałych płatników.

18.08.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

05.08.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za lipiec 2019 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe 
zakłady budżetowe.

01.08.2019
Wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
wprowadzająca tzw. „PIT-0 dla młodych”, czyli zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osiąganych przez podatników 
do dnia ukończenia 26. roku życia. 

https://grantthornton.pl/publikacja/abc-zatrudniania-obcokrajowca-w-firmie/
http://poradnikhr.blog/

