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Przesyłamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco 
– Softlab HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w 
przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowaną przez Państwa aplikacją 
Softlab HR by Asseco. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów. 

Zespół Softlab HR by Asseco 
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Zasiłek opiekuńczy  

5 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o 
zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz niektórych innych ustaw. 

 

Zmiany do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa weszły w życie 6 czerwca 2018 roku, tj. od dnia następującego po dniu ogłoszenia 
noweli.  

Ustawa ta wydłuża do 30 dni okres pobierania zasiłku opiekuńczego  na dziecko w wieku od 14 do 18 
lat: 

 legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat; 

 legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku: 

 porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się 
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi 
sprawowanie opieki,  

 pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, 
w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
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Zmiany w potrąceniach od świadczeń chorobowych 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Zmiany te weszły w życie 1 lipca 2018 roku.  

Nowela wprowadziła nowe progi dopuszczalnych potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, a co 
za tym idzie potrąceń ze świadczeń chorobowych. 

Od lipca 2018 roku kwoty wolne od potrąceń są określane kwotowo i wynoszą: 

 500 zł – przy potrącaniu:  

 należności alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych wraz 
z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,  

 należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie 
przedłożonego tytułu wykonawczego,  

 825 zł – przy potrącaniu należności innych niż świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy 
tytułu wykonawczego, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, 

 660 zł – przy potrącaniu m.in. świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej lub nienależnie 
pobranych, 

 200 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń 
w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-
opiekuńczych.  

 


