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KODEKS PRACY:

1 grudnia 2021 r. 	 –		ustawa	z	24	czerwca	2021	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	związanych	ze	świad-
czeniami	na	rzecz	rodziny	(Dz.U.	poz.	1162)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI 
MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA:

1 stycznia 2022 r.  –  rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	14	września	2021	r.	w	sprawie	wysokości	
minimalnego	wynagrodzenia	 za	pracę	oraz	wysokości	minimalnej	 stawki	
godzinowej	w	2022	r.	(Dz.U.	poz.	1690)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

5 października 2021 r.  –  ustawa	z	18	listopada	2020	r.	o	doręczeniach	elektronicznych	(Dz.U.	poz.	2320	
ze	zm.)

1 listopada 2021 r.  –  ustawa	z	17	września	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	wynagrodzeniu	osób	
zajmujących	 kierownicze	 stanowiska	 państwowe	 oraz	 niektórych	 innych	
ustaw	(Dz.U.	poz.	1834)

1 stycznia 2022 r.  – 	ustawa	z	24	czerwca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	systemie	ubezpieczeń	
społecznych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1621)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1 stycznia 2022 r.  	 –		ustawa	z	17	września	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	pomocy	państwa	w	wy-
chowywaniu	dzieci	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1981)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

1 stycznia 2022 r.	 –		ustawa	z	17	grudnia	2021	r.	o	szczególnych	rozwiązaniach	służących	reali-
zacji	ustawy	budżetowej	na	rok	2022	(Dz.U.	poz.	2445)

USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW:

11 września 2021 r.	 –		ustawa	z	8	lipca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	izbach	rolniczych	oraz	niektó-
rych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1579)

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH:

11 października 2021 r.	 –		ustawa	z	11	sierpnia	2021	r.	o	kasach	zapomogowo-pożyczkowych	(Dz.U.	
poz.	1666)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:

1 stycznia 2022 r.	 –		ustawa	z	8	lipca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	Państwowej	Inspekcji	Pracy	
(Dz.U.	poz.	1529)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

20 listopada 2021 r.	 –		rozporządzenie	Ministra	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	z	4	listopada	2021	r.	
zmieniające	 rozporządzenie	 w	 sprawie	 ogólnych	 przepisów	 bezpieczeń-
stwa	i	higieny	pracy	(Dz.U.	poz.	2088)

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:

18 września 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 1 kwietnia 2022 r.  – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie
ustawy	o	systemie	ubezpieczeń	społecznych	oraz	niektórych	innych	ustaw	
(Dz.U.	poz.	1621)

1 listopada 2021 r. – 	ustawa	z	17	września	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	wynagrodzeniu	osób	
zajmujących	 kierownicze	 stanowiska	 państwowe	 oraz	 niektórych	 innych	
ustaw	(Dz.U.	poz.	1834)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

9 września 2021 r. – 	ustawa	z	23	lipca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	kosztach	sądowych	w	spra-
wach	cywilnych	(Dz.U.	poz.	1557)

24 września 2021 r. – 	ustawa	z	11	sierpnia	2021	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	postępowania	
cywilnego	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1655)

1 grudnia 2021 r. – 	ustawa	z	26	stycznia	2018	r.	o	zmianie	ustawy	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	398	ze	zm.)

1 grudnia 2021 r. –  ustawa	z	28	maja	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	Krajowym	Rejestrze	Zadłużonych	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1080)

7 grudnia 2021 r. –  obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	17	listopada	2021	r. 
w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	kosztach	sądowych	w	spra-
wach	cywilnych	(Dz.U.	poz.	2257)

1 stycznia 2022 r. –  ustawa	z	2	grudnia	2021	r.	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	o	ruchu	drogowym	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	2328)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095;
zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, 

poz. 2317, poz. 2368, poz. 2459)

(wyciąg)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

(...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Art. 3. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 
odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracow-
nikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy okreś lonej w umowie o pracę, 
poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienio-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma 
umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy 
i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

4. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę 
logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub ma-
teriałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to po-
szanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, 
w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

6. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowią-
zek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności 
opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z czę-
stotliwością okreś loną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.

8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy 
zdalnej.

(...)

Dodatkowy zasi³ek opiekuñczy

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszko-
la, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzecze-
niem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończe-
nia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 
dnia 28 czerwca 2020 r.

1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 
ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dzienne-
go o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 4
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 osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy 
oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, 
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepeł-
nosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i  1a, przysługu-
je ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 
albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przy-
padku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania 
COVID-19 do dnia 28 czerwca 2020 r. W okresie tym uwzględnia się okres, o któ-
rym mowa w ust. 1.

1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły 
lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania 
opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczone-
mu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa 
w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621 i 1834), przysługuje 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia 
placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 
28 czerwca 2020 r.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach 
okreś lonych w ustawie, o której mowa w ust. 1c, i nie wlicza się do okresu, o którym 
mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.

3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozpo-
rządzenia, okreś lić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż 
wskazany w ust. 1–1d dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależ-
ności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych prze-
pisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 4
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4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1–1d, stanowiące dodatkowe uposażenie 
funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach 
okreś lonych w us tawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882), 
us tawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 
1728 i 1898), us tawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728), us tawie z dnia 
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320), us tawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjo-
nariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1362), us tawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671), us tawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i 1728), us tawie z dnia 8 grudnia 
2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575 i 1728), us tawie z dnia 
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, 
z późn. zm.) oraz us tawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1940 oraz z 2021 r. poz. 1728) okresów pobierania tych zasiłków nie 
wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b 
ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 60c ust. 3, 
art. 194 ust. 3 art. 233 ust. 2 oraz art. 87 ust. 3 tych ustaw.

(...)

Mo¿liwośæ świadczenia pracy zdalnej przez osoby 
poddane obowi¹zkowej kwarantannie

Art. 4h. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwaran-
tannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pra-
cy zdalnej pracę okreś loną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. 
Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa 
w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby 
okreś lone w odrębnych przepisach.

Mo¿liwośæ świadczenia pracy zdalnej przez osoby 
poddane obowi¹zkowej izolacji w warunkach domowych

Art. 4ha. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji 
w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świad-
czyć w trybie pracy zdalnej pracę okreś loną w umowie i otrzymywać z tego tytułu 
wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 4h–4ha
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2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, 
o której mowa w ust.  1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art.  92 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z ty-
tułu choroby.

Wynagrodzenie lub świadczenie chorobowe za okres 
nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji 

w warunkach domowych

Art. 4hb. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izola-
cji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 9 2 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z ty-
tułu choroby.

(...)

Zawieszenie wykonywania niektórych obowi¹zków w zakresie 
badañ okresowych pracowników, kierowców wykonuj¹cych 

przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku og³oszenia 
stanu zagro¿enia epidemicznego lub stanu epidemii

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obo-
wiązków wynikających z przepisów:

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

2) art. 39 a ust. 1 pkt 6, art. 39d  ust. 2, art. 39f , art. 39j , art. 39k  i art. 39l  ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 919 i 1005);

3) (uchylony)
2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zosta-

nie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pra-
cownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiąz-
ków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od 
dnia odwołania danego stanu.

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowa-
dzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wy-
dać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane 
przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagro-
żenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 
od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wy-
dać orzeczenie lekarskie w trybie okreś lonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się 
odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 4hb, 12a
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