
                                    Druk nr 371 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E   
 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 
 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa  
(druk nr 143).  
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 11 stycznia 2008 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2008 r.  

 

wnosi: 

 

Wysoki Sejm  uchwalić raczy załączony  projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2008 r. 
 
 
 
 
 
 

      Sprawozdawca  
 
 

                       /-/  Beata Mazurek  

Przewodniczący Komisji  
 
 

 /-/ Sławomir Piechota 
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Projekt 
 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2008 r.  

 

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  
w razie choroby i macierzyństwa 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 
2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania 
pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:  

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do któ-
rych dziecko uczęszcza, 

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się 
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi 
sprawowanie opieki, 

c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w 
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej; 

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; 

3) innym chorym członkiem rodziny.”; 

2) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48, przychód ubezpieczonego niebę-
dącego pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy 
lub działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskie-
go, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń 
wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 

1) wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał 
pracę lub działalność przez mniej niż połowę miesiąca; 

2) przyjmuje się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykony-
wał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca.”. 
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Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 




