Grudzień 2021
outsourcing kadr i płac

"Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć
więcej, poznawać więcej, robić więcej
i stawać się lepszym, to jesteś liderem”.
John Quincy Adams

5.12.2021
Zamknięte placówki handlowe.

6.12.2021
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami
ZUS RCA, ZUS RSA za okres listopad 2021 r. przez jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Uwaga!
RODO a dyrektywa o sygnalistach
Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów wejdzie w życie
17 grudnia 2021 roku. Nakłada ona na wybrane grupy
pracodawców obowiązek ustanowienia wewnętrznych
procedur zgłaszania naruszeń w sposób anonimowy
i bezpieczny oraz obowiązek ochrony sygnalistów. Poznaj
przykład planowania procesu przetwarzania wraz ze
wszystkimi niezbędnymi krokami!
Szczegóły na naszej stronie:
https://grantthornton.pl/publikacja/rodo-a-dyrektywa-osygnalistach/

10.12.2021
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres listopad
2021 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne opłacające
składki wyłącznie za siebie.

12.12.2021
Otwarte placówki handlowe – niedziela handlowa.

15.12.2021
Wymiar czasu pracy w grudniu 2021 r. wynosi:
22 dni roboczych, tj. 176 godzin.
Dodatek za godzinę pracy w nocy wynosi: 3,18 zł.

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

Chcesz być zawsze na bieżąco?
Szukaj nas w mediach
społecznościowych:

•

Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres listopad 2021 r.
przez wszystkich pozostałych płatników.

•

Wpłata do PPK za listopad 2021.

19.12.2021
Otwarte placówki handlowe – niedziela handlowa.
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20.12.2021
•

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych
w listopadzie 2021 r. 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
2021 r. 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 2021 r. 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.

Warto wiedzieć
L4 na wypalenie zawodowe już od 1 stycznia 2022
roku!
Wypalenie zawodowe zostało uznane za chorobę
zawodową i od 2022 roku stanie się podstawą do
otrzymania L4. Jakie są objawy wypalenia zawodowego
i czynniki do niego prowadzące?
Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/11/23/l4-na-wypaleniezawodowe-juz-od-1-stycznia-2022-roku/

24.12.2021
Praca w handlu do godz. 14.00.

26.12.2021
Zamknięte placówki handlowe. II dzień świąt Bożego
Narodzenia.

27.12.2021
Złożenie do PFRON wniosku Wn-D z załącznikami za listopad
2021 r.

