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DLA BIZNESU 

Projekt zmian w zasiłkach chorobowych  

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i     
Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o      
systemie ubezpieczeń społecznych oraz    
niektórych innych ustaw, zawiera wiele     
istotnych zmian. Część z nich dotyczy prawa do        
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.    
Projekt sugeruje, że rząd zamierza przyciąć      
wydatki na te świadczenia i zmniejszyć w ten        
sposób rosnący deficyt funduszu. 

Według najnowszych danych deficyt funduszu     
chorobowego w 2020 r. wyniósł 13,9 mld       
złotych. Wydatki na świadczenia z tego      
funduszu wyniosły 28,2 mld zł i były o 24 proc.          
wyższe r/r. Same tylko wydatki na zasiłki       
chorobowe wyniosły 13,3 mld zł (wyższe o 15        
proc. r/r), w tym zasiłki chorobowe związane z        
Covid-19 wyniosły ok. 1,8 mld zł. Znacząco       
wzrosły wydatki na zasiłki opiekuńcze w 2020 r.        
wyniosły 4 mld zł (były wyższe o 271 proc. r/r).          
Same zasiłki opiekuńcze związane z Covid-19      
wyniosły ok. 3 mld złotych.  

Ograniczenie zwolnień lekarskich  

Dziś, zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zasiłek        
chorobowy przysługuje przez okres trwania     
niezdolności do pracy z powodu choroby lub       
niemożności wykonywania pracy, nie dłużej     
jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do         
pracy została spowodowana gruźlicą lub     
występuje w trakcie ciąży, nie dłużej niż przez        
270 dni. Nowy projekt przewiduje że, za okres        
niezdolności do pracy przypadający po     
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego    
zasiłek chorobowy będzie przysługiwał nie     
dłużej niż przez 91 dni. Zmiany mają       
ograniczyć ewentualne nadużycia przez osoby     
którym kończą się umowy o pracę i chcą        
zabezpieczyć sobie w ten sposób źródło      
dochodów. Nie zmieni się długość okresu      

zasiłkowego przysługującego w okresie    
ubezpieczenia, wynosi on nadal co do zasady       
182 dni (270 w przypadku niezdolności      
zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku       
gruźlicy).  

UWAGA! Zawarta w projekcie zmiana art. 8       
ust. 1 ustawy zasiłkowej oznacza także, że       
zasiłek chorobowy nie będzie przysługiwał za      
okresy tzw. niemożności wykonywania pracy.     
W rezultacie nie dostaną go np. osoby na        
kwarantannie, w izolacji spowodowanej    
chorobami zakaźnymi oraz poddający się     
badaniom lekarskim kandydaci na dawców     
komórek, tkanek i narządów, czyli np. planujący       
oddać osocze ozdrowieńcy. Wciąż nie wiadomo      
czy ten aspekt to celowa zmiana, czy też        
pomyłka autorów projektu. 

Nowe okresy zasiłkowe 

Zmianie ma ulec też art. 9 ust. 2 ustawy, zgodnie          
z którym dziś do okresu zasiłkowego wlicza się        
okresy poprzedniej niezdolności do pracy,     
spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa      
pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem     
ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała      
60 dni. Ministerstwo chce, by po zmianie, na        
mocy tego przepisu do okresu zasiłkowego      
wliczane były okresy poprzednich niezdolności     
do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem      
poprzedniej a powstaniem ponownej    
niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. W        
praktyce oznacza to, że trudniej będzie      
otworzyć kolejny okres zasiłkowy. Może to      
uderzyć w osoby, które po długotrwałej chorobie       
w ciągu 60 dni zachorują na coś zupełnie        
innego. Obecnie oznacza to otwarcie kolejnego      
okresu zasiłkowego, a po zmianach będzie to       
kontynuowanie poprzedniego okresu   
zasiłkowego. 

Pozytywnym aspektem jest fakt, że wiele osób,       
które próbowało nadużywać zwolnień lekarskich     
(w czasie zwolnienia nie można wypowiedzieć      

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 



N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
15/02/2021 godz. 15:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

pracownikowi umowy) nie będzie miało dłużej      
takiej możliwości.  

Pozostałe zmiany 

Niekorzystne dla części przedsiębiorców są     
planowane zmiany w zakresie ustalania     
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego    
przysługującego ubezpieczonemu  
niebędącemu pracownikiem. Dotyczy ona    
zasady, że podstawy wymiaru zasiłku nie ustala       
się na nowo, jeżeli między okresami pobierania       
zasiłków nie było przerwy albo przerwa była       
krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Zmiana      
dotyczyć ma tylko prowadzących działalność     
gospodarczą i zleceniobiorców i uniemożliwić     
utrzymywanie wysokiej podstawy wymiaru    
zasiłku w przypadku osób niebędących     
pracownikami płacącym niższe składki. Chodzi     
o osoby które podczas zatrudnienia płaciły      
wysokie składki, potem korzystały z wysokich      
zasiłków, następnie podejmowały działalność i     
zaczynały opłacać niższe składki, ale raz na       
kwartał korzystały z zasiłków, aby utrzymać      
wysoką podstawę wymiaru naliczania kolejnych     
świadczeń chorobowych, opiekuńczych lub    
macierzyńskich. W wypadku innych grup     
ubezpieczonych nadal przerwa krótsza niż 3      
miesiące pozwoli na utrzymanie starej podstawy      
wymiaru zasiłków.  

Ponadto przyznane zostanie prawo do zasiłku      
macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od      
siebie niezależnych utraciły prawo do     
ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko     
po ustaniu tego ubezpieczenia. Propozycja ta      
ma wypełnić obecną lukę prawną w przypadku       
ustania ubezpieczenia z przyczyn losowych     
takich jak śmierć pracodawcy, ogłoszenie     
upadłości czy likwidacja przedsiębiorstwa. 

UWAGA! Omawiane przepisy są wciąż w fazie       
projektu i ich ostateczna wersja może ulec       
zmianie. Na chwilę obecną ich wejście w życie        
planowane jest na 1 stycznia 2022 r. 

ZUS zapowiada informatyzację 

Gertruda Uścińska, prezes ZUS w rozmowie z       
PAP zapowiada bardzo ważne zmiany dla      
przedsiębiorców. W najbliższych dwóch latach     
większość czynności ma zostać    
zautomatyzowana. ZUS chce też wziąć na      
siebie częściowo ciężar rozliczeń    
wprowadzając Jednolity Plik   
Ubezpieczeniowy. Prezes ZUS nie mówi jednak,      
jakie dane będzie trzeba przekazywać. Na chwilę       
obecną jest jedynie zapewnienie, że     
przedsiębiorca nie będzie musiał wypełniać i      
dostarczać stosów dokumentów a większość     
danych pobieranych będzie automatycznie. 

ZUS chce też zautomatyzować wypłatę     
świadczeń, a także “ubankowić” ich wypłatę.      
Udostępnione mają zostać aplikacje i płatności      
mobilne składek, a także nowy portal ZUS,       
zintegrowany z platformą gov.pl. Według     
zapewnień ma on pozwolić klientom na łatwy       
dostęp do swoich danych i rozliczeń z ZUS        
oraz na łatwe sprawdzenie, na jakim etapie jest        
ich sprawa w tym urzędzie. 

Poza tym ZUS przejdzie reorganizację     
wewnętrzną, zarówno co do "odmiejscowienia"     
zadań, jak i "depapieryzacji" obiegu     
dokumentów oraz komunikacji z klientami.     
Będzie także dążyć do utworzenia rządowej      
chmury danych, która pozwoliłaby na     
przekazywanie sobie informacji przez różne     
instytucje państwowe.  

źródło: prawo.pl, PAP 
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