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Uwaga 

ZUS zmienił stanowisko w sprawie zaliczania nadpłat 
na składki ZUS w przypadku przedsiębiorców, którzy 
wnioskowali o umorzenie płatności w ramach tarczy 

antykryzysowej.

http://poradnikhr.blog/2020/08/03/przedsiebiorcy-z-
nadplatami-w-zus-juz-niebawem-doczekaja-sie-

sprawiedliwosci/

05.09.2020
Wchodzą w życie przepisy ustawy Tarcza 
Antykryzysowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) 
dot. możliwości polecenia pracy zdalnej w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich 
odwołaniu.

7.09.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 
z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za sierpień 2020 r. przez 
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

6.09.2020
Zamknięte placówki handlowe.

10.09.2020
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za 
sierpień 2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby 
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej 
sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa 

szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi 
w podniesieniu efektywności pracy ludzkiej". 

Peter F. Drucker

Wymiar czasu pracy we wrześniu 2020 r. 
wynosi: 

22 dni roboczych/176 godzin

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

13.09.2020
Zamknięte placówki handlowe.

15.09.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

• Wpłata do PPK za sierpień 2020 r.

http://poradnikhr.blog/2020/08/03/przedsiebiorcy-z-nadplatami-w-zus-juz-niebawem-doczekaja-sie-sprawiedliwosci/
http://poradnikhr.blog/
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27.09.2020
Zamknięte placówki handlowe.

Warto przeczytać

Z przyjemnością prezentujemy drugą edycję 
„Purpurowego Informatora” z serii „Mistrzowskie zespoły 

wykute w czasach pandemii”, czyli cyklu analiz, w którym 
omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia.

W III części naszej serii Wojciech Chromik skupia się 
na tym, w jaki sposób dokonać skutecznej i stosunkowo 

„bezbolesnej” reorganizacji zasobów kadrowych oraz ich 
mikro-przeglądu.

https://grantthornton.pl/publikacja/restrukturyzacja-
zatrudnienia-podstawy-zwolnien-grupowych-

mikroprzeglady-zespolow-psychologiczne-aspekty-
zwolnien-7-zasad-kryzysowej-komunikacji/

20.09.2020
Zamknięte placówki handlowe.

21.09.2020
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych 

w sierpniu 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 sierpniu 
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 sierpień 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 w Polsce najbardziej potrzebują 
firmy  w Polsce. Sprawdź jak jesteśmy w stanie 
pomóc.

30.09.2020
Przekazanie II raty odpisów na ZFŚS.

https://grantthornton.pl/publikacja/restrukturyzacja-zatrudnienia-podstawy-zwolnien-grupowych-mikroprzeglady-zespolow-psychologiczne-aspekty-zwolnien-7-zasad-kryzysowej-komunikacji/
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

