
Październik 2020
outsourcing kadr i płac

Uwaga ! 

Redukcja zatrudnienia, wzrost szarej strefy, 
wypłaszczenie wynagrodzeń, wyższe ceny i opóźniona 

fala upadłości – to prawdopodobne skutki wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia, przyjętego przez 

Radę Ministrów.
Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:

http://poradnikhr.blog/2020/09/18/kluczowe-skutki-
wzrostu-minimalnego-wynagrodzenia/

5.10.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za wrzesień 2020 r. przez 
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

4.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.

12.10.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za wrzesień 
2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie. 

"Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby 
marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej 

i stawać się lepszym, to jesteś liderem”. 
John Quincy Adams

Wymiar czasu pracy w październik 2020 r. 
wynosi: 

20 dni roboczych, 176 godzin

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

15.10.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za wrzesień 2020 r. 
przez wszystkich pozostałych płatników.

• Wpłata do PPK.

11.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.

18.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.

http://poradnikhr.blog/2020/09/18/kluczowe-skutki-wzrostu-minimalnego-wynagrodzenia/
http://poradnikhr.blog/


Październik 2020
outsourcing kadr i płac

25.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.

Warto przeczytać

Uwolnij swój potencjał i osiągnij zawodowy sukces!

W Grant Thornton Poland doskonale wiemy i rozumiemy, 
że potrzeba zawodowego rozwoju jest jednym 
z kluczowych oczekiwań każdego pracownika.

Nasze koleżanki – wspaniali pasjonaci kadr i płac, 
przygotowali dla Państwa zeszyt ćwiczeń do nauki języka 
angielskiego, korzystając z własnej wiedzy, umiejętności 

oraz chęci pomocy innym.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego pobierania:

http://poradnikhr.blog/2020/09/02/cwiczenia-z-
angielskiego-dla-zespolow-placowych-od-grant-thornton/

20.10.2020
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych 

we wrześniu 2020 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 we wrześniu 
2020 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 wrzesień 2020 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.

Koronawirus – usługi pomocowe

Czas kryzysu, to czas błyskawicznych decyzji. 
Nasi eksperci wiedzą, czego w okresie epidemii 
koronawirusa w Polsce najbardziej potrzebują 
firmy  w Polsce. Sprawdź, jak jesteśmy w stanie 
pomóc.

http://poradnikhr.blog/2020/09/02/cwiczenia-z-angielskiego-dla-zespolow-placowych-od-grant-thornton/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
https://grantthornton.pl/usluga/koronawirus-uslugi-pomocowe/uslugi-z-zakresu-rodo/?utm_source=grupa_ProProgressio_newsletter&utm_medium=ProProgressio&utm_campaign=promocjatresci

