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DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat na 15. posiedzeniu w dniu 10 września 2020 r. – po przeprowadzonym drugim
czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Komisja na posiedzeniu w dniu 11 września 2020 r. ustosunkowała się do zgłoszonych
w toku dyskusji wniosków.
Komisja poparła wnioski zawarte w pkt 1 i 2 zestawienia wniosków i wnosi o ich
przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy,
zawartymi w druku nr 198.

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Wojciech Piecha

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych

Uwaga:
Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

1)

w art. 1, art. 31zy13 i art. 31zy14 otrzymują brzmienie:
„Art. 31zy13. 1. Przy

ustalaniu

podstawy

wymiaru

świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar
czasu pracy został obniżony na podstawie art. 15g, oraz osobie,
wobec której wprowadzono na podstawie art. 15zf mniej
korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę,
nie stosuje się art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu
podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa uwzględnia się
wynagrodzenie w wysokości ustalonej przed jego obniżeniem
odpowiednio na podstawie art. 15g oraz art. 15zf.
Art. 31zy14. Przepisy art. 31zy13 stosuje się odpowiednio
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
przysługującego osobie:
1)

której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie
art. 15gb;

2)

wobec której wprowadzono na podstawie przepisów
wydanych na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 mniej korzystne
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warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania
stosunku pracy.”;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. 1. Do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
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w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, o których
mowa odpowiednio w art. 31zy13 lub art. 31zy14 ustawy zmienianej
w art. 1, stosuje się odpowiednio art. 31zy13 lub art. 31zy14 ustawy
zmienianej w art. 1.
2. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy podstawa wymiaru świadczenia pieniężnego, o którym mowa
w ust. 1, podlega z urzędu ponownemu ustaleniu za okres pobierania
tego świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli
świadczenie pobierane na podstawie przepisów dotychczasowych jest
niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 31zy13 lub art. 31zy14
ustawy zmienianej w art. 1.”.
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