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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 393) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. (P 12/10). Trybunał orzekł, że „art. 48 ust. 2 i art. 52 

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

w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.) w zakresie, 

w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu 

podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, 

dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego 

miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono 

poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są niezgodne z art. 32 ust. 1 

w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej”. Dotyczy to 

zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym 

pracownikami, które reguluje rozdział 9 ustawy. Celem wprowadzonych zmian jest, aby 

w zakresie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, nastąpiło zbliżenie sytuacji prawnej 

ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, którego niezdolność do pracy powstała przed 

upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego do sytuacji 

ubezpieczonego będącego pracownikiem.  

Trybunał uznał za dopuszczalne zróżnicowanie sposobu ustalania podstawy wymiaru 

zasiłku chorobowego, a tym samym wysokości samego zasiłku, ubezpieczonych 

pracowników oraz ubezpieczonych przedsiębiorców ze względu na różnice w ich sytuacji 

faktycznej i prawnej, jednak zróżnicowanie wynikające z zaskarżonej regulacji uznał za idące 

zbyt daleko oraz za godzące w zasadę równości i przez to niesprawiedliwe w odniesieniu do 
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tych przedsiębiorców, których dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej było poprzedzone bezpośrednio (albo z krótką przerwą) ubezpieczeniem 

z innego tytułu, w szczególności z tytułu pozostawania w stosunku pracy.  

Ustawa wprowadza uregulowanie, zgodnie z którym do ubezpieczonych niebędących 

pracownikami, stosuje się podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków, jak w 

przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. W przypadku, gdy niezdolność do pracy 

powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres 

ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia 

chorobowego z innego tytułu, podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna zadeklarowana kwota, 

nieograniczona do faktycznie wykonywanej pracy w miesiącu (dotychczas wartość 

deklarowanej kwoty podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do przepracowanych dni 

miesiąca).  

Ustawa obejmuje także ustalanie podstawy wymiaru innych świadczeń wypłacanych na 

podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, jak: 

świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy (stosuje się do nich 

odpowiednio art. 49).  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił inicjatywę ustawodawczą Senatu, która wpłynęła do Sejmu 

25 lutego 2013 r. 

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

Sprawozdanie komisji zawiera projekt zbieżny z propozycją Senatu, jedynie 

w odwołaniu do art. 37, wskazano na jego ust. 1, podczas gdy Senat proponował cały art. 37.  

Podczas drugiego czytania nie zostały zgłoszone poprawki i przystąpiono niezwłocznie 

do trzeciego czytania. Ustawa została przyjęta na 44. posiedzeniu Sejmu. Za przyjęciem 

głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciwny, przy jednym głosie wstrzymującym się.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


