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Uwaga 

Z powodu wyjątkowej sytuacji, jaka w związku 
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 panuje obecnie 

także w Polsce, otrzymujemy niezliczoną liczbę pytań od 
naszych klientów. Szereg wątpliwości wzbudzają kwestie 

dotyczące praw pracodawców i praw pracowników, 
odnośnie wprowadzonych ostatnio regulacji poprzez 

koronawirusową specustawę. Na naszej stronie 
odpowiadamy na najczęstsze pytania. W przypadku 
dalszych niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z 

naszymi ekspertami.
https://grantthornton.pl/publikacja/koronawirus-prawa-

pracodawcow-i-pracownikow/

01.04.2020
• Ustalenie nowej składki wypadkowej na okres kwiecień 

2020 – marzec 2021 roku.

• Wejście w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
[Dz. U. poz. 568].

05.04.2020
Otwarte placówki handlowe (zgodnie z ustawą). 

10.04.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za marzec 
2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie. 

06.04.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za marzec 2020 r. przez 
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

15.04.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

• Wpłata do PPK.

12 i 13.04.2020
Zamknięte placówki handlowe.

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

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

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

https://grantthornton.pl/publikacja/koronawirus-prawa-pracodawcow-i-pracownikow/
http://poradnikhr.blog/
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30.04.2020
Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
za 2019 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz 
uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

19.04.2020
Zamknięte placówki handlowe.

Warto przeczytać

Sytuacje stresowe są postrzegane jako wyzwanie dla 
obecnego status quo, ale też jako szanse stwarzające 

nowe możliwości rozwoju. Tak, jak obecnie.

http://poradnikhr.blog/2020/04/01/stres-w-pracy/

24.04.2020
UWAGA! Zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla 
pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. 
zatrudniali co najmniej 50 osób (50+) zostało 
przesunięte! Możliwe jest opóźnienie terminu 
zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 
października 2020 r., zaś umowy o prowadzenie PPK 
do 10 listopada 2020 r.

20.03.2020
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych 

w marcu 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 marcu 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 marzec 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.

26.04.2020
Otwarte placówki handlowe (zgodnie z ustawą).

http://poradnikhr.blog/2020/04/01/stres-w-pracy/

