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Uwaga 

W dniu 1-stycznia 2020 r. obowiązkiem PPK objęte zostały 
kolejne grupy pracodawców – tym razem podmioty 

zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych wg 
stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Pracodawcy, którzy 
spełniają te kryterium, są zobowiązani do podpisania 

umowy o zarządzanie PPK - do 24 kwietnia 2020 r., zaś 
umowy o prowadzenie PPK - do 11 maja 2020 r. Więcej 
informacji znajdziesz w informatorze przygotowanym 

przez specjalistów Grant Thornton: 

https://grantthornton.pl/publikacja/ppe-czy-ppk-
przewodnik-dla-pracodawcow/

03.03.2020
Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów 
uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów
i rencistów w 2019 r.

05.03.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres luty 2020 r. przez 
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.03.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres 
luty 2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie. 

08.03.2020
Zamknięte placówki handlowe.

16.03.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

• Wpłata do PPK za miesiąc luty 2020 r.

15.03.2020
Zamknięte placówki handlowe.

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

Eurypides

Wymiar czasu pracy w marcu 2020r. wynosi: 
22 dni roboczych / 176 godzin /

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

https://grantthornton.pl/publikacja/ppe-czy-ppk-przewodnik-dla-pracodawcow/
http://poradnikhr.blog/
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31.03.2020
Zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze (ZUS ZSWA).

22.03.2020
Zamknięte placówki handlowe.

Warto przeczytać

Jakie prawa i obowiązki ciążą na pracodawcy 
w związku z zagrożeniem koronawirusem? 

Prawo pracy przewiduje szereg możliwości. 
Przeczytaj na blogu ekspertów Grant Thornton 

http://poradnikhr.blog/2020/02/27/powrot-pracownika-
z-urlopu-z-terenu-zagrozonego-koronawirusem/

29.03.2020
Zamknięte placówki handlowe.

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

w lutym 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 lutym 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 luty 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.

http://poradnikhr.blog/2020/02/27/powrot-pracownika-z-urlopu-z-terenu-zagrozonego-koronawirusem/

