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1. Planowane oskładkowanie umów zlecenia
Projektowana zmiana zakłada likwidację tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Po wprowadzeniu zmian,
każda umowa zlecenia stać ma się odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych.

2. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie mógł pozyskiwać dane w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do
zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat bezpośrednio od ubezpieczonych
i płatników składek.

3. Skrócenie okresu pobierania zasiłku
Dotychczas zasiłek przysługiwał za pełny okres zasiłkowy tj. 182 dni. Z dniem 1 stycznia 2022 r. następuje
skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni.

4. Zmiana sposobu zaliczania okresów niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego
Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (z wyjątkiem ciąży) oraz
okresy niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni będą wliczane do jednego okresu
zasiłkowego. Rodzaj choroby nie będzie mieć tu znaczenia. Oznaczać to będzie skrócenie okresu
uprawniającego do uzyskiwania zasiłku chorobowego w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad.

5. Podwyższenie zasiłku chorobowego
Za okres pobytu w szpitalu z dotychczasowych 70% zasiłek będzie wynosił do 80% podstawy wymiaru.

6. Work life balance
Do 2 sierpnia 2022 roku Polska ma obowiązek implementowania przepisów tzw. Dyrektywy work life
balance Zakłada ona m.in. nowy rodzaj usprawiedliwionej absencji w pracy, spowodowany siłą wyższą
w pilnych sprawach rodzinnych związaną z chorobą lub wypadkiem, jeżeli wymagać będzie
natychmiastowej obecności pracownika.

7. Wliczanie stażu pracy zatrudnionych
Prowadzone są prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy przewidujące obowiązek wliczania do okresów, od
których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownicze również okresów prowadzonej przez pracownika
działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami regulacja obowiązywać miała od 1 stycznia 2022.,
jednak nadal nie jest przesądzone jej dokładne brzmienie ani data potencjalnego wejścia w życie.
Więcej
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8. Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu Pracy
W 2021 r. rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej do niego na stałe
przepisy określające zasady świadczenia pracy zdalnej. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z założeniem
projektodawcy, obowiązywać mają one dopiero po upływie 6 miesięcy od zakończenia ostatniego ze
stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego – spodziewać można się, że nie nastąpi to w 2022 r.

9. Uregulowanie zasad badania trzeźwości pracowników
Projektowane nadal przepisy przewidują możliwość kontroli trzeźwości pracowników w zakresie
niezbędnym dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia
pracodawcy. Kontrola dotyczyć będzie prawdopodobnie zarówno osób zatrudnionych na podstawie umów
o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Zakładane regulacje są nadal na etapie prac sejmowych.
Więcej

10. Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu
Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza przepisy, w myśl
których przedsiębiorca, dopuszczający się nielegalnego zatrudniania pracowników w myśl przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu
wypłaconego wynagrodzenia w części, w jakiej nie ujawnił go właściwym organom, a także składek ZUS
opłaconych od takich wynagrodzeń.
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