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minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.010 zł 
minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.010 zł 

Od 1 stycznia 2022 r.:

Płaca minimalna w 2022 roku

Prezentujemy Państwu omówienie kwestii związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
mających znaczenie dla pracodawców i pracowników. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

W dniu 15 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14
września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2022 r. 

Zmiany w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych

W dniu 3 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma znaczenie m.in. z punktu widzenia potrąceń z
wynagrodzenia za pracę (art. 87(1) § 1 pkt 1 Kodeksu pracy) i limitu odpraw pieniężnych wypłacanych
pracownikom (art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Więcej informacji: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1690

Zmiany w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych. Ustawa przewiduje, że wnioski o zaświadczenie A1 ("dokument
poświadczający") będą składane do ZUS w formie dokumentu elektronicz-
nego (m.in. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym) albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz
integralności danych udostępnionego bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinfor-
matycznym. Samo zaświadczenie również będzie wydawane w formie
dokumentu elektronicznego. W "szczególnie uzasadnionych przypadkach"
wniosek o A1 będzie mógł zostać złożony w postaci papierowej. Wówczas samo
zaświadczenie również będzie wydawane w postaci papierowej. Wskazany przepis
wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Zmiany w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. M.in. nowe zasady
zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą
do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak
również  okresy  niezdolności  do  pracy,  które  zaistniały  przed/po  przerwie, jeżeli 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1690


przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie
ciąży. Do okresu zasiłkowego mają być wliczane wszystkie okresy poprzed-
nich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a
powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni -
niezależnie od tego, czy niezdolność do pracy została spowodowana tą samą
czy inną chorobą. Wskazany przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

W ramach zmian w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, "Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty,
będzie mógł 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". Wskazany przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Projekt z dnia
22 stycznia 2021 r. przyznawał ZUS jeszcze dalej idące uprawnienie, ale wycofano
się z niego. ZUS miał posiadać uprawnienie do pozyskiwania wskazanych danych i
informacji nie tylko od ubezpieczonych oraz płatników składek, ale również od
"organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu
tych danych i informacji". 

Projekt stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych

przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione 

w tych podmiotach

Więcej informacji: 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1621/D2021000162101.pdf

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostrzegł praktykę wykorzystywania zarówno przez podmioty
nadzorowane, jak i osoby przez podmioty te zatrudnione, mediów społecznościowych w celu promocji
usług i produktów. 

W związku z tym zjawiskiem Urząd postuluje m.in. opracowanie i wdrożenie przez
podmioty nadzorowane polityki wykorzystania mediów społecznościowych przez
podmiot nadzorowany jak i osoby przez te podmioty zatrudnione.

Podmiot nadzorowany powinien również opracować i przedstawić osobom
zatrudnionym zasady korzystania z kont służbowych w zakresie publikowania
informacji, a także dokonać szacowania ryzyka związanego z wykorzystaniem
takich kont przez osoby zatrudnione.



Kadencje niektórych organów przedłużone

Zgodnie z nowelizacją Tarczy antykryzysowej z dnia 24 czerwca 2021 r.:

Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja:

Gdy podmiot nadzorowany powierza publikowanie w serwisach społecznościo-
wych informacji, związanych z działalnością nadzorowaną, osobom zatrudnio-
nym w tym podmiocie wykonującym czynności na ich rzecz (pracownikom,
osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych), to
aktywność tych osób powinna odbywać się w ramach kont służbowych. Do tego
celu nie powinny być wykorzystywane przez podmiot nadzorowany konta
prywatne tych osób. 

Podmioty nadzorowane oraz osoby w nich zatrudnione powinny wypracować
praktykę postępowania z negatywnymi komentarzami umieszczanymi przez
osoby trzecie pod wpisami na stronach internetowych tych podmiotów, blogach,
mediach społecznościowych na temat wszelkich aspektów działalności tych
podmiotów.

Projekt zawiera Załącznik 1 wskazujący przykłady właściwych i niewłaściwych
komunikatów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych przez
podmioty nadzorowane i osoby zatrudnione przez te podmioty.

Więcej informacji:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=74499&p_id=18

organu statutowego związku zawodowego,
związku lub organizacji przedsiębiorców, 
związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub 
społecznego inspektora pracy 

i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów,
kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku
zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i
konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Nowelizacja weszła w życie 19 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1510

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=74499&p_id=18
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1510


Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia na rzecz

pracodawcy- uchwała SN

umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, 
albo umowy o dzieło, 

Zgodnie z art. 8 ust. 2a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie:

jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej
umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Na kanwie wskazanego przepisu Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzyga-
jącą, czy interpretacja pojęcia "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy"
zawartego w przepisie art. 8 ust. 2a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, obejmuje realizację umowy zlecenia zawartej przez pracownika przed-
siębiorcy powiązanego osobowo i kapitałowo z przedsiębiorcą prowadzącym
wyłącznie sprzedaż towarów przez Internet, nawet w sytuacji, gdy zakres
obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest całkowicie odmienny od
obowiązków objętych umową o pracę, umowa zlecenia jest realizowana poza
godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę, jak również miejsce realizacji
umowy zlecenia jest inne niż miejsce wykonywania pracy? 

Stanowisko Sądu Najwyższego: 

Pojęcie "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy", o którym mowa w art. 8 ust.
2a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obejmuje wykonywanie
umowy zlecenia (innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia) zawartej przez pracownika z przedsiębiorcą
prowadzącym sprzedaż towarów jego pracodawcy (np. przez Internet), z
którym przedsiębiorca ten powiązany jest osobowo lub kapitałowo, także
wtedy, gdy zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest odmienny
od obowiązków objętych umową o pracę a miejsce wykonywania umowy
zlecenia znajduje się poza miejscem świadczenia umowy o pracę.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2021 r., sygnatura III UZP 3/21

Więcej informacji:
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-uzp-3-21-uchwala-sadu-
najwyzszego-523308191

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-uzp-3-21-uchwala-sadu-najwyzszego-523308191


Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy zamieszczonym na stronie PIP 27 lipca 2021 r.:
"Państwowa Inspekcja Pracy niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się
pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, zaznaczając jednocześnie, iż w myśl aktualnie
obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny".

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że:

"(...) wśród praktyków prawa pracy prezentowane jest również stanowisko, że ocena tej sytuacji nie jest wcale
tak jednoznaczna, bowiem pracodawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków, które
eliminują lub ograniczają zagrożenie życia lub zdrowia w zakładzie pracy, a dostępne szczepienia w sposób
bezpośredni i znaczący zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. (...) Państwowa Inspekcja
Pracy podkreśla, że szczepienia przeciwko COVID-19 mają istotne znaczenie w zapobieganiu
zakażeniom koronawirusem SARS- CoV-2".

Więcej informacji:
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/126965,stanowisko-na-temat-szczepien-przeciwko-covid-
19.html

Państwowa Inspekcja Pracy o szczepieniach pracowników

przeciwko COVID-19

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod adresem e-mail office@ksiazeklegal.pl
lub
pod numerem telefonu + 48 12 426 42 31

the law
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