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Uwaga 

W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 24 maja br., 

MRPiPS 26 maja br. opublikowało komunikat, w którym 
potwierdziło, że zasiłek ten zostanie przedłużony do 28 

czerwca 2020 roku.

http://poradnikhr.blog/2020/05/27/co-z-tym-
dodatkowym-zasilkiem-opiekunczym/

01.06.2020
Wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów 
podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy 
ZFŚS przez pracodawców tworzących ZFŚS.

05.06.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za miesiąc maj 2020 r. 
przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 
budżetowe.

10.06.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 
2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie. 

7.06.2020
Zamknięte placówki handlowe.

11.06.2020
Święto – Boże Ciało.

"Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować 
spokój." 

Eurypides

Wymiar czasu pracy w czerwcu 2020 r. wynosi: 
21 dni roboczych/168 godzin

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

14.06.2020
Zamknięte placówki handlowe.

15.06.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

• Wpłata do PPK.

http://poradnikhr.blog/2020/05/27/co-z-tym-dodatkowym-zasilkiem-opiekunczym/
http://poradnikhr.blog/
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21.06.2020
Zamknięte placówki handlowe.

Warto przeczytać

Od 1 czerwca br. wchodzi w życie rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów 

zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych 

i imiennych raportów miesięcznych korygujących, 
zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 

danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, 

oświadczeń o zamiarze przekazania raportów 
informacyjnych oraz innych dokumentów.

http://poradnikhr.blog/2020/05/29/alert-nowe-wzory-
drukow-zus-rca-i-zus-dra-juz-od-1-czerwca-2020/

28.06.2020
Otwarte placówki handlowe. 

22.06.2020
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych 

w maju 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 maju 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 maj 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 najbardziej potrzebują firmy w 
Polsce. Sprawdź jak jesteśmy w stanie pomóc.

http://poradnikhr.blog/2020/05/29/alert-nowe-wzory-drukow-zus-rca-i-zus-dra-juz-od-1-czerwca-2020/
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

