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Uwaga! 

Sprostowanie świadectwa pracy - kluczowe 
regulacje!

Kiedy pracownik ma prawo złożyć wniosek 
o sprostowanie lub uzupełnienie świadectwa pracy? 

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie korekt 
świadectw pracy?

Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/09/20/sprostowanie-

swiadectwa-pracy-kluczowe-regulacje/

3.10.2021
Zamknięte placówki handlowe.

„Ambicją pracodawcy, jako przywódcy, powinno być 
płacenie lepszych zarobków, niż 

w którymkolwiek podobnym przedsiębiorstwie, 
a ambicją robotnika powinno być umożliwienie tego.”

Henry Ford

Wymiar czasu pracy w październiku 2021 r. 
wynosi: 

21 dni roboczych, tj. 168 godzin.

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

5.10.2021
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami 
ZUS RCA, ZUS RSA za okres wrzesień 2021 roku przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

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

15.10.2021
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres wrzesień 2021 roku 
przez wszystkich pozostałych płatników.

• Wpłata do PPK za wrzesień 2021.

11.10.2021
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres wrzesień 
2021 roku oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.

10.10.2021
Zamknięte placówki handlowe.

17.10.2021
Zamknięte placówki handlowe.

https://poradnikhr.blog/2021/09/20/sprostowanie-swiadectwa-pracy-kluczowe-regulacje/
http://poradnikhr.blog/
https://www.facebook.com/GrantThorntonPL/
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-poland/
https://www.instagram.com/grant_thornton_polska/
https://twitter.com/GrantThorntonPL
https://www.youtube.com/user/GrantThorntonPL


Warto wiedzieć

Opieka nad chorą partnerką/partnerem – możliwa 
jeżeli macie wspólne dziecko!

Rodzice dziecka, którzy żyją w nieformalnym związku, 
mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, aby sprawować 

opiekę nad sobą nawzajem w razie choroby.

Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/09/17/opieka-nad-chora-

partnerka-partnerem-mozliwa-jezeli-macie-wspolne-
dziecko/
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24.10.2021
Zamknięte placówki handlowe.

20.10.2021
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych we 

wrześniu 2021 roku 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 2021 roku 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 2021 roku 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.

25.10.2021
Złożenie do PFRON wniosku Wn-D z załącznikami za wrzesień 
2021 roku. 

31.10.2021
Zamknięte placówki handlowe.

https://poradnikhr.blog/2021/09/17/opieka-nad-chora-partnerka-partnerem-mozliwa-jezeli-macie-wspolne-dziecko/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-kadr-i-plac/
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