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Uwaga! 

Czy nakaz noszenia maseczek w pracy dla 
niezaszczepionych to dyskryminacja?

Pracodawca nie ma prawa wymagać od pracownika 
zaszczepienia się na Covid-19, ani podania informacji o 

ewentualnym zaszczepieniu się. Ale może różnicować 
obowiązek noszenia maseczek w pracy między 

zaszczepionymi i niezaszczepionymi pracownikami. Czy 
to przejaw dyskryminacji?

Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/08/25/czy-nakaz-noszenia-

maseczek-w-pracy-dla-niezaszczepionych-to-
dyskryminacja/

"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 we wrześniu 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:

15.09.2021
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

• Wpłata do PPK.

10.09.2021
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres sierpień 
2021 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne opłacające 
składki wyłącznie za siebie.

6.09.2021
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami 
ZUS RCA, ZUS RSA za okres sierpień 2021 r. przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

4.09.2021
Zamknięte placówki handlowe.

11.09.2021
Zamknięte placówki handlowe.

18.09.2021
Zamknięte placówki handlowe.

https://poradnikhr.blog/2021/08/25/czy-nakaz-noszenia-maseczek-w-pracy-dla-niezaszczepionych-to-dyskryminacja/
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

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?
Każdy pracownik może podnosić swoje kwalifikacje, 

jednak tylko nielicznym przysługuje urlop szkoleniowy. 
Sprawdź jakie trzeba spełniać warunki, żeby móc 

skorzystać z urlopu szkoleniowego.

Szczegóły na naszym blogu Poradnik HR:
https://poradnikhr.blog/2021/08/24/komu-przysluguje-

urlop-szkoleniowy/
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25.09.2021
Zamknięte placówki handlowe.

20.09.2021
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych 

w sierpniu 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 sierpniu 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 sierpień 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.

27.09.2021
Złożenie do PFRON wniosku Wn-D z załącznikami za sierpień 
2021 r. 

30.09.2021
• Przekazanie II raty odpisów/zwiększeń na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych.
• Ostateczny termin na udzielenie zaległego urlopu 

za 2020 r. 
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