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Warszawa, 15 lutego 2017 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa  

(druk nr 423) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa przyjęta przez Sejm 10 lutego 2017 r. obejmuje prawem do zasiłku 

chorobowego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255) i stali się pracownikami w jednostkach 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia ubezpieczenia. 

Ponadto ustawa włącza ich do zakresu podmiotowego ustawy co do prawa do zasiłku 

macierzyńskiego, jeżeli w dniu objęcia ubezpieczeniem chorobowym korzystali z urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego albo 

urlopu ojcowskiego.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 marca 2017 r. 

Konieczność przyjęcia powyższych uregulowań pozostaje w związku z ustawą z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 88) i ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej, które wchodzą w życie z tym samym dniem. Na 

podstawie wprowadzonych przez nie uregulowań zmienił się status prawny niektórych 

dotychczasowych funkcjonariuszy, brak jednak uzasadnienia do wymagania od nich 30-

dniowego okresu wyczekiwania dla możliwości skorzystania z w/w zasiłków. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa wpłynął do Sejmu 7 lutego 2017 r. (druk 
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sejmowy nr 1265). Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny – pierwsze czytanie odbyło się 8 lutego 2017 r. Komisja przygotowała 

sprawozdanie zawarte w druku nr 1275. Drugie czytanie projektu odbyło się na 35. 

posiedzeniu Sejmu 9 lutego br. Ponieważ nie zgłoszono poprawek, niezwłocznie przystąpiono 

do trzeciego czytania. Ustawa została uchwalona 10 lutego 2017 r. Za jej przyjęciem 

głosowało 407 posłów, przeciw był jeden, nikt się nie wstrzymał. 

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


