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Uwaga  

 
Rozwijasz działalność i właśnie zatrudniasz pierwszych 
pracowników? Chcesz wiedzieć jakie masz obowiązki, 
jako pracodawca, podczas tworzenia i prowadzenia 

dokumentacji pracowniczej? 
 

Czytaj więcej: 

Dokumentacja pracownicza 2020 – wszystko co trzeba 
wiedzieć 

02.02.2020 
Zamknięte placówki handlowe. 

03.02.2020 
Ostatni dzień sporządzenia sprawozdania o pracujących, 
wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06b. 

05.02.2020 
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz  
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres styczeń 2020 r. 
przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 
budżetowe. 

09.02.2020 
Zamknięte placówki handlowe. 

10.02.2020 
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres 
styczeń 2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby 
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.  

16.02.2020 
Zamknięte placówki handlowe. 

"Na szczycie zawsze  
znajdzie się miejsce."  

 Daniel Webster 
 

Wymiar czasu pracy w lutym 2020r. wynosi:  
20 dni roboczych /160 godzin/ 

Odwiedź blog ekspertów Grant Thornton: 
http://poradnikhr.blog/ 
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20.02.2020 
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych  

w styczniu 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 w styczniu 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 styczeń 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. 

23.02.2020 
Zamknięte placówki handlowe. 

 
 
 

Warto przeczytać 
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz 
kolejny zleciło przeprowadzenie badań sytuacji na 

polskim rynku pracy. Tak powstał Barometr zawodów na 
rok 2020. Jest to już piąta edycja tego raportu. Jak 

zmieniło się zapotrzebowanie kadrowe na rynku pracy  
w Polsce  w porównaniu do tego z 2019 roku? 

 
Czytaj więcej: 

Barometr Zawodow 2020 
 

17.02.2020 
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz  

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

• Wpłata do PPK. 

• Ostatni dzień sporządzenie sprawozdania o warunkach 
pracy Z-10. 
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