Zmiany w ubezpieczeniach i zasiłkach od 2022
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prawnik, ekspert w dziedzinie prawa pracy i podatków

Agenda szkolenia
1. Kwarantanna i izolacja a prawo do wykonywania pracy
2. Podawanie kodów zawodów na dokumentach zgłoszeniowych
3. Okresy podlegania ubezpieczeniom u wspólników spółek
4. Odsetki za zwłokę
5. Opóźnienia w płatnościach a prawo do świadczeń
6. Skrócenie okresu zasiłkowego po utracie tytułu ubezpieczeniowego
7. Sumowanie okresów zasiłkowych
8. Koniec z obniżonym zasiłkiem w szpitalu
9. Planowane przejęcie wypłat zasiłków przez ZUS
10. Czy zmienią się zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych?
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Kwarantanna i izolacja
• Kwarantanna – odosobnienie osób, które mogły mieć kontakt z
osobą zarażoną.
• Izolacja – odosobnienie osób, które są chore.
• Izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej
z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej
hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu
zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się
chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
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Charakter kwarantanny i izolacji
• Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje
się niemożność wykonywania pracy:
1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo
uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
2) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w
warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w
przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
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Praca zdalna podczas kwarantanny
• W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane
obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo
zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną
w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do
warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8
antyCOVID.
• W przypadku świadczenia pracy w trakcie nie przysługuje
wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne z tytułu
choroby określone w odrębnych przepisach.
Art. 4h antyCOVID

Praca zdalna podczas izolacji
• W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane
obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą
pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej
pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu
wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się
przepisy art. 3 ust. 3-8 antyCOVID.
• W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach
domowych nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani
świadczenie pieniężne z tytułu choroby.
Art. 4ha antyCOVID

Kod zawodu ZUS
• Od 16 maja 2021 r. na formularzach ZUS ZUS i ZUS ZZA trzeba
podawać informację o zawodzie wykonywanym przez
ubezpieczonego.
• Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób
zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.
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Kod zawodu ZUS
Kod zawodu trzeba podawać:
• zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych
(także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
• na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie
korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych
czy zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń.
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Kod zawodu ZUS
• Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod
wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją
zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227).
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Zasiłki a zaległości
• Świadczenia:
1) zasiłek chorobowy;
2) świadczenie rehabilitacyjne;
3) zasiłek macierzyński;
4) zasiłek opiekuńczy
nie przysługują osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z
nimi współpracującym, osobom współpracującym z osobami fizycznymi, o
których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), duchownym będącym płatnikami
składek na własne ubezpieczenia, w razie wystąpienia w dniu powstania
prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia.
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Zasiłki a zaległości
• Prawo do świadczeń przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie
zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania
prawa do świadczenia.
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Zasiłek po ustaniu tytułu
• Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania
pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy (np.
kwarantanna) przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż
przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, która
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek,
tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i
narządów, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w
trakcie ciąży.
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Okres zasiłkowy
• Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich
niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem
poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie
przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się
okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą
nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy
wystąpiła w trakcie ciąży.
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Wysokość zasiłku chorobowego
Art. 11. [Wysokość zasiłku chorobowego]
1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2,
wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, za
okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.
1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od
15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w
przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80%
podstawy wymiaru zasiłku.
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Wyłączenie z zasiłków
• Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania
ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po
ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo
do emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy z 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r.
poz. 586 i 2320) lub ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i
Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 723 i 2320).
• Analogiczne wyłączenia dotyczą oraz świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku
wyrównawczego.
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Zasiłek macierzyński
Art. 30. [Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia]
1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
1) wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem
sądu.
2. (uchylony).
3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, której umowa o pracę wygasła z powodu
śmierci pracodawcy lub z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z
powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono
innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku
macierzyńskiego.
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Przerwy w okresie zasiłkowym
Art. 43. [Przerwy w okresie zasiłkowym]
Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między
okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i
innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3
miesiące miesiąc kalendarzowy.
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Pozyskiwanie danych
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do
zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w
zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich
wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od
ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani
bezpłatnie je udostępnić.
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Ubezpieczenie wypadkowe
• Osobom:
1) prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi
współpracującym,
2) duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia
oraz członkom ich rodzin świadczenia wypadkowe, nie przysługują w
razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o
przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł
1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych
przepisach do czasu spłaty całości zadłużenia, z zastrzeżeniem art. 47
ust. 3.
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Brak sukcesji stopy procentowej
• Do stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie
stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków
w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników
składek.
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Wspólnicy spółek
Art. 13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom]
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu
podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
(…)
4a) wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – od dnia wpisania
spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia
wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z
wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na
podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
4b) wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – od dnia wpisania spółki do
Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia
wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w
spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało
zawieszone na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
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Ubezpieczenie chorobowe
• Ustawodawca przyznał prawo do dobrowolnego ubezpieczenia
zdrowotnego osobom współpracującym z przedsiębiorcami
korzystającymi z ulgi na start.
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Ubezpieczenie dobrowolne
Art. 14. [Okresy podlegania ubezpieczeniom dobrowolnym]
1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo chorobowym następuje od dnia wskazanego
odpowiednio w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 10 albo 14, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym
zgłoszenie zostało złożone w Zakładzie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu tylko wówczas,
gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4
albo 4b.
1b. W przypadku wznowienia działalności gospodarczej przez osobę, która nie podlegała dobrowolnie ubezpieczeniu
chorobowemu przed dniem, od którego nastąpiło zawieszenie tej działalności, stosuje się przepisy ust. 1 i 1a.
2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają:
1) od dnia wskazanego w zgłoszeniu wyrejestrowania, o którym mowa w art. 36 ust. 11 albo 14, nie wcześniej jednak
niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało złożone w Zakładzie;
2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to
ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
duchownych oraz osób wymienionych w art. 7; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego,
może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a;
3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.
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Odsetki za zwłokę
•

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. 1% kwoty minimalnego
wynagrodzenia.
• Odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie Zakładu, za
okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia.
• Odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
1) błędnego zawiadomienia przez Zakład o stanie rozliczeń;
2)
zastosowania się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej
Zakładu, z uwzględnieniem art. 34 ust. 15 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
3) zastosowania się płatnika składek do pisma Zakładu w jego indywidualnej sprawie;
4) zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej Zakładu, która następnie uległa zmianie.
• Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa
dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Zakład w takich samych stanach faktycznych lub
w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.
Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nieopłaconych w terminie składek oraz o obowiązku ich opłacenia bez
odsetek za zwłokę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.
Od składek nieopłaconych w terminie, o którym mowa w ust. 1e, nalicza się odsetki za zwłokę za okres od dnia, w
którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia.
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Profil informacyjny
Art. 47b.
1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o
którym mowa w art. 43 ust. 1.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek
Zakład.
3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym
Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.
4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.
Art. 47c.
Pismo, które jest doręczane do Zakładu w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie
teleinformatycznym Zakładu, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem
osobistym albo wykorzystuje się sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony
bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.
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Nienależne świadczenia
Art. 84. [Nienależnie pobrane świadczenia]
1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego, z
uwzględnieniem ust. 11. Odsetki, z zastrzeżeniem ust. 1a, są naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty
świadczenia do dnia spłaty.
1a. W razie zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w terminie wskazanym w decyzji
zobowiązującej do zwrotu tych należności, nie nalicza się odsetek od spłaconych należności za okres od dnia
przypadającego po dniu wydania decyzji do dnia spłaty.
2. Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:
1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo
wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do
ich pobierania;
2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w
innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą
świadczenia,
3) świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub
wypadkowego, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie
orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z
celem tego zwolnienia.
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Nienależne świadczenia
Art. 84. [Nienależnie pobrane świadczenia]
3. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych za okres dłuższy niż
ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu
okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były
nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach – za okres dłuższy niż ostatnie 3 lata.
4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia,
zwane dalej "należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń", podlegają potrąceniu z wypłacanych
świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji lub egzekucji sądowej, z zastrzeżeniem ust. 8c.
4a. Nienależnie pobrane świadczenia mogą być zabezpieczane hipoteką przymusową i ustawowym prawem zastawu,
z wyjątkiem przypadku, gdy podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń. Przepisy art. 26 i 27 stosuje się
odpowiednio.
5. Przepisów ust. 2-4 i 8 nie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne określające zasady przyznawania i wypłacania
świadczeń stanowią inaczej.
6. Jeżeli pobranie wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub
inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek
zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny
podmiot, za cały okres, za który nienależne świadczenia zostały wypłacone.
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Spodziewane zmiany
• Przejęcie wypłaty zasiłków przez ZUS
• Rezygnacja ze zbiegów tytułów ubezpieczeniowych
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