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Uwaga! 

Kontrole PIP bez wcześniejszego zawiadomienia?
Inspektorzy pracy już teraz mogą prowadzić kontrole 

przestrzegania przepisów prawa pracy bez uprzedzenia 
i o każdej porze dnia i nocy, ale na przeszkodzie stoi 
ustawa Prawo przedsiębiorców. Wkrótce może się to 

jednak zmienić.

Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/07/12/kontrole-pip-bez-

wczesniejszego-zawiadomienia/

2.08.2021
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne 
prowadzące działalność gospodarczą wniosku 
o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych 
za czerwiec 2021 roku.

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

której życie polega na działaniu.."  
Paul Holbach

Wymiar czasu pracy w sierpniu 2021 r. wynosi: 
22 dni roboczych, tj. 176 godzin.

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

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

16.08.2021
• Wpłata składek PPK za poprzedni miesiąc 2021 roku.
• Wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc 2021 roku 

- pozostali płatnicy składek.

10.08.2021
Wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc 2021 roku - osoby 
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

8.08.2021
Zamknięte placówki handlowe.

15.08.2021
Zamknięte placówki handlowe.

https://poradnikhr.blog/2021/07/12/kontrole-pip-bez-wczesniejszego-zawiadomienia/
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

Przepisy o ochronie sygnalistów - znasz kluczowe 
zadania pracodawców?

Zbliża się termin wdrożenia do polskich przepisów unijnej 
Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jakie zmiany 

wprowadzą przepisy o ochronie sygnalistów? Jakie będą 
nowe obowiązki pracodawców?

Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/07/01/przepisy-o-ochronie-

sygnalistow-znasz-kluczowe-zadania-pracodawcow/
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22.08.2021
Zamknięte placówki handlowe.

20.08.2021
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych 

w lipcu  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 w lipcu 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 lipiec 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.

29.08.2021
Otwarte placówki handlowe.

31.08.2021
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne 
prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację 
zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2021 r. 

https://poradnikhr.blog/2021/07/01/przepisy-o-ochronie-sygnalistow-znasz-kluczowe-zadania-pracodawcow/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-kadr-i-plac/
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