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obowiązywać zmiany w zasiłkach opiekuńczych, 
a skończywszy na 22 lutego 2016 r., czyli dniu, kiedy 
wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w umowach 
terminowych, jest to okres kilkunastu innych 
ważnych dla pracodawców zmian w prawie pracy. 
Wątpliwości budzą przede wszystkim niejasne 
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brak przepisów przejściowych. Dużo zamieszania 
powodują nowe urlopy rodzicielskie i związana 
z nimi zmieniona dokumentacja zasiłkowa. Ale to 
nie wszystko. Pracodawcy będą mieli sporo pracy 
w związku z nowymi zasadami wystawiania ZUS 
ZLA swoich pracowników. 

Są też jednak nowe przepisy korzystne dla 
pracodawców. O wszystkich nowych rozwiązaniach, 
nawet tych jeszcze w fazie projektów, najlepsi 
specjaliści z prawa pracy piszą dla Państwa właśnie 
w tej książce.
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•  Jakie nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2015 roku 
oraz od 2 stycznia 2016 r. w instytucjach kultury, a także 
w sektorze publicznym i w mediach

• Co zmieni się w prawie autorskim na potrzeby internetu
•  Jak rozliczać tantiemy i współpracować z organizacjami 

zbiorowego zarządzania
•  Jak rozliczać umowy z autorskimi kosztami uzyskania 

z ZUS i fi skusem
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Jeśli chcesz wiedzieć, jak podpisać umowę 
o dzieło na prace twórcze, której nie podważy 
ZUS, co zmieni się w prawie autorskim, 
ta książka jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, 
autorskie koszty uzyskania przychodów 
są częstym przedmiotem kontroli urzędów 
skarbowych. A zmiana przepisów prawa autor-
skiego spowoduje, że kontroli będzie jeszcze 
więcej.
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Wykaz aktów prawnych 
•  Kodeks pracy (kp) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
•  Kodeks cywilny (kc) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
•  ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-

czeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)
•  ustawa zasiłkowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-

nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

•  ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

•  Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

•  ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 748)

•  ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 111)

•  ustawa wypadkowa – ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.)

•  rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal-
nej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, 
poz. 1106 ze zm.)

•  rozporządzenie o wynagrodzeniu – rozporządzenie ministra pracy i polityki so-
cjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewy-
konywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

•  ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (tekst. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192)

•  rozporządzenie urlopowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal-
nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.)
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Kalendarium zmian dla pracodawców

Data wejścia
w życie 

Konsekwencje zmiany
dla pracodawcy Nazwa aktu prawnego

14 sierpnia 
2015 r. 

Więcej osób ma obecnie prawo do 
zasiłku opiekuńczego, np. ojciec 
dziecka, gdy matka ze względu na 
stan zdrowia nie może opiekować 
się dzieckiem

Ustawa z 15 maja 2015 r. 
o zmianie ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

1 października 
2015 r.

Refundacja składek na ZUS nie 
przysługuje niepełnosprawnemu 
przedsiębiorcy, gdy opłacił on 
składki z opóźnieniem przekraczają-
cym 14 dni

Ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 493).

1 grudnia 
2015 r. 

Płatnicy składek mogą skorzy-
stać z odroczenia terminu płat-
ności lub rozłożenia na raty całej 
zaległości z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne, w tym 
również w części finansowanej 
przez ubezpieczonego

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 689).

1 stycznia 
2016 r. 

Nowa metoda określania podstawy 
wymiary zasiłków przedsiębiorców, 
gdy niezdolność do pracy powstała 
przed upływem 12 miesięcy i peł-
nego miesiąca ubezpieczenia

Art. 1 pkt 8–12, art. 26 ustawy 
z 15 maja 2015 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

1 stycznia 
2016 r.

Nowe zasady wystawiania zwol-
nień lekarskich – forma papierowa 
zostanie zastąpiona formą elek-
troniczną. Płatnik będzie automa-
tycznie informowany o chorobie 
pracownika

Art. 24 ustawy z 15 maja 2015 r.
o zmianie ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

1 stycznia 
2016 r.

Podwyższenie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę do 
1.850 zł – pracodawca więcej 
zapłaci za świadczenia przysługują-
ce pracownikowi

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
11 wrzesnia 2015 r.  w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę w 2016 roku (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1385)
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Kalendarium zmian dla pracodawców

Data wejścia
w życie 

Konsekwencje zmiany
dla pracodawcy Nazwa aktu prawnego

1 stycznia 
2016 r. 

Zmiany w oskładkowaniu zleceń 
– o konieczności rozliczeń z ZUS 
będzie decydować to, czy zle-
ceniobiorca z racji wykonywania 
umów zlecenia zarobi co najmniej 
minimalne wynagrodzenie za pracę

Ustawa z 23 października 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1831).

1 stycznia 
2016 r.

Dofinansowanie do czesnego za 
żłobek lub przedszkole dziecka pra-
cownika ze środków obrotowych 
pracodawcy korzysta ze zwolnienia 
podatkowego

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1296).

1 stycznia 
2016 r.

O interpretację podatkową będzie 
mogła wystąpić grupa podatni-
ków, wprowadza się trzy stawki 
odsetek za zwłokę

Ustawa z 10 września 2015 r.
o zmianie ustawy Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1649).

2 stycznia 
2016 r.  

Aż 6 zmian w urlopach rodziciel-
skich – mają one umożliwić rodzi-
com dzielenie się uprawnieniami 
związanymi z opieką nad dzieckiem

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1220).

styczeń 
2016 r.

Nowa dokumentacja zasiłkowa 
– w związku z nowymi urlopami 
rodzicielskimi pracodawca otrzyma 
wnioski na nowych drukach

Projekt rozporządzenia ministra 
pracy i polityki społecznej w spra-
wie zakresu informacji o oko-
licznościach mających wpływ na 
prawo do zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa lub ich wysokość 
oraz dokumentów niezbędnych do 
przyznania i wypłaty zasiłków (z 30 
czerwca 2015 r.). 

22 lutego 
2016 r. 

Zmiany w umowach terminowych 
dotyczące przede wszystkim 
limitowania terminowych umów 
o pracę

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. 
o zmianie ustawy Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).
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Rozdział 1.

Zmiany w zasiłkach opiekuńczych

Od 14 sierpnia 2015 r. został rozszerzony krąg osób uznawanych za członków rodzi-
ny. Obecnie za członka rodziny uważa się także osobę niepozostającą z ubezpie-
czonym w związku małżeńskim, ale będącą rodzicem jego dziecka – jeżeli pozosta-
ją we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Od kilku miesięcy zleceniobiorca może skorzystać z zasiłku opiekuńczego nie tylko 
z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – tak jak to było wcześniej, 
ale także z zasiłku związanego z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad 
matką dziecka – niebędącą współmałżonką tego zleceniobiorcy, tylko rodzicem 
jego dziecka. Krąg członków rodziny w  rozumieniu ustawy zasiłkowej został roz-
szerzony także o ojczyma i macochę. Tym samym potencjalnie więcej osób będzie 
uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Prawo do zasiłku opiekuńczego  

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu w  związku z  brakiem możliwo-
ści wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad 
dziećmi, a także innymi członkami rodziny. Prawo do zasiłku opiekuńczego mają 
osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie od 
1. dnia podlegania temu ubezpieczeniu, czyli zasiłek opiekuńczy przysługuje bez 
okresu wyczekiwania (oczekiwania). Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczo-
nemu – zarówno matce, jak i ojcu dziecka, a także na opiekę nad innymi członkami 
rodziny. Jednak zasiłek opiekuńczy za dany okres opieki nad dzieckiem wypłaca 
się tylko jednemu z rodziców, tj. temu, który wystąpił z wnioskiem o jego wypła-
tę, a przy opiece nad członkiem rodziny tylko temu ubezpieczonemu, który jako 
pierwszy w ramach limitu sprawuje opiekę nad tym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku konieczności osobistego sprawowa-
nia opieki nad:

 ▶ zdrowym dzieckiem do lat 8 w ściśle określonych w przepisach sytuacjach,
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 ▶ chorym dzieckiem do 14 lat,
 ▶ innym chorym członkiem rodziny.

Prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania opieki 
nad zdrowym dzieckiem do 8 lat

Okoliczność Opis

Nieprzewidziane zamknięcie: żłob-
ka, klubu dziecięcego, przedszkola 
lub szkoły, do których dziecko 
uczęszcza

Jeżeli ubezpieczony, którego dziecko uczęszcza do 
placówki, zostanie powiadomiony o jej zamknięciu 
w terminie krótszym niż 7 dni, można wówczas 
uznać, że nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie pla-
cówki. Przyczyną zamknięcia placówki może być np. 
awaria ogrzewania czy kanalizacji uniemożliwiająca jej 
funkcjonowanie.

Choroba niani, z którą rodzicie 
dziecka podpisali umowę uaktyw-
niającą  

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają również rodzice 
dziecka z powodu choroby niani, z którą zawarli 
umowę uaktywniającą na podstawie art. 50 ustawy 
z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3.

Choroba dziennego opiekuna spra-
wującego opiekę nad dzieckiem

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca 
opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20. ty-
godnia życia, zatrudniana przez gminy, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.  

Poród lub choroba rodzica 
dziecka ubezpieczonego, stale 
opiekującego się dzieckiem, jeżeli 
poród lub choroba uniemożliwiły 
temu rodzicowi sprawowanie 
opieki nad dzieckiem, albo pobyt 
rodzica dziecka ubezpieczonego 
stale opiekującego się dzieckiem 
w stacjonarnym zakładzie opieki 
zdrowotnej.
Według wcześniejszych przepisów 
prawo do zasiłku opiekuńczego 
przysługiwało tylko współmałżon-
kowi.

Za rodzica stale opiekującego się dzieckiem uważamy 
osobę niezatrudnioną lub przebywającą na urlopie 
wychowawczym.

Zasiłek z tego tytułu przysługuje również rodzicom 
dziecka niepozostającym w formalnym związku mał-
żeńskim, lecz prowadzącym wspólne gospodarstwo 
domowe (w tzw. konkubinacie).
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