
Czy wiesz, że: 

o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek 
w ZUS można zawnioskować poprzez Portal ZUS 

PUE? Potrzeba jedynie Profilu Zaufanego 
lub e-dowodu, by zalogować się do serwisu 

Biznes.gov.pl. Czas oczekiwania na dokument 
wynosi nie dłużej niż 7 dni. Więcej przeczytacie 

na stronie – https://www.zus.pl/

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

Wymiar czasu pracy w grudniu 2019 r. wynosi: 
20 dni roboczych /160 godzin/

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

której życie polega na działaniu.."  
Paul Holbach

Grudzień 2019
outsourcing kadr i płac

01.12.2019
Zamknięte placówki handlowe.

05.12.2019 
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres listopad 2019r. przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.12.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres listopad 2019r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie. 

16.12.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres listopad 2019r. przez wszystkich 
pozostałych płatników.

20.12.2019
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w listopadzie 2019r. przychodów ze stosunku pracy, pracy 

nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz 
opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w listopadzie od przychodów zatrudnionych osób 
podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu.

• Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za listopad 2019r. lub złożenie przez 
pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji 
INF-1.

08.12.2019
Zamknięte placówki handlowe.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-zus-przez-biznes.gov.pl
http://poradnikhr.blog/


Czy wiesz, że: 

Godziny ponadwymiarowe to godziny 
przepracowane ponad wskazany w umowie etat 

w ustalonym okresie rozliczeniowym, 
a nieprzekraczające obowiązujących norm czasu 
pracy, wynikających z art. 129 §1  (tj. 8 godzin na 

dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo). 

Godziny nadliczbowe – niezależnie od ustalanego 
etatu pracownika, to godziny pracy przekraczające 

obowiązujące normy, tj. 8 godzin dziennie 
i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 
5 dniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie 

rozliczeniowym.

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

31.12.2019
Plan urlopów na 2020r.

26.12.2019
Zamknięte placówki handlowe.

25.12.2019
Zamknięte placówki handlowe.

31.12.2019
Wykonanie korekt odpisów na ZFŚS za 2019r. na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Grudzień 2019
outsourcing kadr i płac
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