
Pamiętaj!
7-go września 2019 r. wchodzi w życie ustawa 

z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniająca 

przepisy dot. mobbingu i dyskryminacji 
(zniesiony został katalog przyczyn 

dyskryminacji), a także przepisy dot. wydawania 
świadectw pracy, zgodnie z którymi w związku 

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku 
pracy pracodawca jest zobowiązany wydać 

pracownikowi świadectwo pracy w dniu, 
w którym następuje ustanie stosunku pracy, 
jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego 

stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego 

stosunku pracy.

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

Wymiar czasu pracy we wrześniu 2019 r. 
wynosi: 21 dni roboczych / 168 godzin /

"Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać 
i pracować, taki jest porządek przyrody, 

której życie polega na działaniu."  Paul Holbach

Wrzesień 2019
outsourcing kadr i płac

05.09.2019 
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za sierpień 2019 r. przez jednostki budżetowe                          
i samorządowe zakłady budżetowe.

20.09.2019
• Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w sierpniu 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 sierpniu 2019 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających 

zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).
• Złożenie deklaracji PFRON za sierpień 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 sierpień 2019 r. 

8.09.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

12.09.2019
Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za sierpień 2019 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie. 

15.09.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

16.09.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za sierpień 2019 r. przez pozostałych płatników.

07.09.2019
Wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

22.09.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

01.09.2019
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.


