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[ZUS]: Chorobowe na nowych zasadach
Wraz ze zmian? roku w ?ycie wesz?y przepisy, które wprowadzaj? kilka zmian w zasi?ku
chorobowym. Od 1 stycznia zmieni?y si? zasady liczenia d?ugo?ci „chorobowego”.
Obecnie, bez wzgl?du na rodzaj choroby, sumuj? si? wszystkie zwolnienia lekarskie, je?li
nie wyst?pi pomi?dzy nimi przerwa przekraczaj?ca 60 dni.
Zasi?ek chorobowy osoba ubezpieczona mo?e otrzymywa? w ci?gu roku nie d?u?nej ni? przez 182
dni albo 270 – gdy niezdolno?? do pracy jest spowodowana gru?lic? lub przypada w trakcie ci??y.
- Do ko?ca ubieg?ego roku ulega?y zsumowaniu te nasze zwolnienia lekarskie, które pacjent
dostawa? na t? sam? chorob?, czyli by?a to tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej by?o przy ró?nych
chorobach czyli gdy eZLA by?o wystawiane przez lekarza na inn? jednostk? chorobow? – okres
zasi?kowy naliczany by? na nowo – wyja?nia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy
ZUS na Dolnym ?l?sku.
– Obecnie nie ma znaczenia, na co chorujemy gdy? wszystkie zwolnienia, pomi?dzy, którymi nie
ma przerwy 60 dni sumuj? si? do wyczerpania rocznego – dodaje.
Rzeczniczka zapewnia, ?e osoba, która wykorzysta ca?e 182 dni zasi?ku chorobowego i nadal
b?dzie niezdolna do pracy, b?dzie mog?a - tak jak obecnie, wyst?pi? o ?wiadczenie rehabilitacyjne
na maksymalnie 12 miesi?cy. Przys?uguje ono maksymalnie przez rok osobie, która dalej choruje,
jednak rokuje odzyskanie zdolno?ci do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji
Nowelizacja ustawy doprecyzowa?a tak?e przepisy dotycz?ce nieprawid?owego korzystania ze
zwolnie? lekarskich. Ustawa nie pozostawia ?adnych w?tpliwo?ci, ?e osoba, która pracowa?a w
czasie zwolnienia lekarskiego zamiast si? leczy?, musi zwróci? nienale?nie pobrany zasi?ek
chorobowy. Taka zasada ju? wcze?niej funkcjonowa?a, ale teraz jest wpisana do ustawy.
- Dementuj? natomiast pojawiaj?ce si? w mediach doniesienia jakoby?my mieli zamiar pozyskiwa?
informacje dotycz?ce naszych klientów od operatorów komórkowych czy banków. Nowe przepisy
nie daj? nam takich uprawnie? – stanowczo podkre?la Kowalska-Matis.
- Zapewniam tak?e, ?e nasi inspektorzy nie b?d? pyta? s?siadów o to jak kto? sp?dza czas
przeznaczony na leczenie, bo maj? wiele skuteczniejszych i bardziej wiarygodnych narz?dzi do
sprawdzenia, czy kto? prawid?owo korzysta ze zwolnienia – mówi Iwona Kowalska-Matis.
W ustawie natomiast zosta?y zawarte kwestie zwi?zane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od
1 stycznia 2022 r. Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych jest uprawniony do pozyskiwania danych i
informacji w zakresie niezb?dnym do ustalenia prawa do zasi?ków, ich wysoko?ci, podstawy
wymiaru oraz do ich wyp?at od ubezpieczonych oraz p?atników sk?adek.
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Nowy przepis ma by? skutecznym narz?dziem, który przyczyni si? do pozyskiwania od p?atników
sk?adek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wyp?aty „chorobowego”
b?d? ich weryfikacji. Chodzi na przyk?ad o sytuacje, kiedy choruje osoba zatrudniona u dwóch
pracodawców. ZUS b?dzie móg? pozyska? informacje, czy kto? wykorzystuj?c zwolnienie lekarskie
w jednej firmie, nie pracowa? w tym samym czasie u drugiego pracodawcy.
Nowy rok „wprowadzi?” tak?e zmian? korzystn? dla kobiet w ci??y, które uzyskuj? prawo do
zasi?ku macierzy?skiego tak?e wtedy, gdy urodz? dziecko ju? po ustaniu zatrudnienia a tak?e, je?li
ubezpieczenie zako?czy?o si? w czasie ci??y z powodu ?mierci pracodawcy.
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