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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Barbarę Bartuś. 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Piotr 
Babinetz; (-) Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Jan Duda;  (-)   Barbara 
Dziuk;  (-)   Jarosław Gonciarz;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Marcin 
Horała;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Lech Kołakowski;  (-)   Krzysztof 
Lipiec;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Andrzej Matusiewicz;  (-)   Marek 
Matuszewski;  (-)   Aleksander Mrówczyński;  (-)   Marek Polak;  (-)   Grzegorz 
Puda;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Czesław Sobierajski;  (-)   Jarosław 
Szlachetka;  (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Ewa Szymańska;  (-)   Robert 

 
 



Telus;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Rafał 
Weber;  (-)   Grzegorz Wojciechowski. 



Projekt  

U S T AWA  

z dnia ............................... 2017 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 2016 r. poz. 372, 960, 1265, 1579 i 

2020) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

 „5) funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 

165 ust. 7 i 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2255) i stali się pracownikami 

w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

2) w art. 29 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy 

przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1948 i 2255) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej 

Administracji Skarbowej, i w dniu objęcia ubezpieczeniem chorobowym przebywali na urlopie 

macierzyńskim.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.  

 



Uzasadnienie 

Celem zmiany jest objęcie ucywilnionych funkcjonariuszy od pierwszego dnia ubezpieczenia 

chorobowego prawem do zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego. Art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) stanowi, iż ubezpieczony 

nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia 

chorobowego. Następnie art. 6 ust. 1 stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje 

ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania 

ubezpieczenia chorobowego. Dodatkowo art. 29 ust. 1 pkt 1 stanowi, że zasiłek macierzyński 

przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu 

wychowawczego urodziła dziecko. 

Aktualnie funkcjonariusze celni nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Po ucywilnieniu 

funkcjonariusze, w przypadku niewprowadzenia projektowanej zmiany, byliby traktowani jak 

pracownicy rozpoczynający pracę (nie jest możliwe wliczenie okresu pozostawania 

funkcjonariuszem do wymaganego okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, 

po upływie którego pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego).  

 

Ocena skutków regulacji  

Projektowana zmiana ma zagwarantować ucywilnionym funkcjonariuszom zachowanie 

obecnego rozwiązania ww. zakresie w nowym stanie prawnym. Wobec powyższego 

projektowana zmiana jest neutralna z punktu widzenia finansów publicznych (nie będzie 

generowała dodatkowych wydatków budżetowych). Projektowana zmiana przyniesie 

pozytywne skutki społeczno – gospodarcze. 

 

Oświadczenie o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej   

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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