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Wrzesień 2021

W labiryncie liczb!

Informacja 
dla klientów i partnerów biznesowych

Kancelarii Finansowo-Księgowej PS Consulting sp. z o.o. 

Minimalne wynagrodzenie 

za pracę w 2022 roku

i nowości w ubezpieczeniach społecznych
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Dnia 14.09.2021 r. uchwalono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej 

w 2022 roku. Wejdzie ono w życie 01.01.2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3 010 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 19,70 zł brutto.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Ustawa z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw wprowadza następujące zmiany:

Od 18.09.2021 r.

Art. 11 ust. 2 ustawy „Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 7b, 8 i 10.”. 

Zatem został dodany pkt. 5a dotyczący osób współpracujących z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 

18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zostają objęci ubezpieczeniami od dnia 

wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia 

wszystkich udziałów w spółce. Z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało 

zawieszone.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Od 18.09.2021 r.

Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej zostają objęci ubezpieczeniami od dnia wpisania 

spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo 

zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce. Z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez 

spółkę zostało zawieszone.

Art. 23 ust. 1a ustawy „Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 1b–1f.”. 

Możliwość składania do ZUS dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Od 01.01.2022 r.

Art. 14 ust. 1 ustawy „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.”. 

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nie będzie obowiązywało wcześniej niż od dnia, w 

którym zgłoszenie zostanie wysłane do ZUS. 

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą była zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia 

chorobowego przed jej zawieszeniem to w momencie odwieszenia działalności nie będzie konieczności 

ponownego zgłoszenia (art. 14 ust. 1b).

Nieopłacenie w terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe nie 

poskutkuje wyrejestrowaniem z ubezpieczeń. 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Od 01.01.2022 r.

Składanie raportów korygujących do ZUS będzie można składać nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od dnia w 

którym upłynął termin opłacenia składek za dany okres.

Okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia będzie wynosił maksymalnie 91 dni.

Podstawa wymiaru zasiłku będzie naliczana ponownie jeśli przerwa między okresami pobierania zasiłków była 

dłuższa niż 1 miesiąc – nie 3 miesiące jak było do tej pory. 

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wynosił 80% podstawy wymiaru świadczenia. 

Wypłaty zasiłków przez ZUS będą miały miejsce nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej 

okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Art. 24 ust. 2 ustawy „Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa 

opłata, zwane dalej „należnościami z tytułu składek”, nieopłacone w terminie podlegają potrąceniu ze 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez Zakład lub ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.”

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Od 01.04.2022 r.

Wnioski o wydanie zaświadczenia A1 będziemy składać w formie elektronicznej. 

ZUS zaświadczenia o A1 będzie wydawał również w formie elektronicznej. 

Od 01.01.2023 r.

Płatnicy składek będą mieli obowiązek założyć konto na PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnieni będą z tego obowiązku przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń do 

5 osób. Zatem czas na założenie konta na PUE ZUS przedsiębiorcy będą mieli do 31.12.2022 r. 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!



Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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