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W imieniu mieszkanek Gminy Piaseczno zwracam sie z apelem o poparcie i zintensyfikowanie

działań na rzecz pilnej zmiany stanu prawnego, jak niżej.
Rozwiązania wprowadzone w ustawie covidowej, w tym polegające na obniżeniu wymiaru

czasu pracy o maksymalnie 20% powodują negatywne skutki społeczne, gdyz skutkują obniżeniem
wysokości świadczeń pieniężanach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

w tym zasiłków macierzyńskieh.
Popieram senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-l9, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który wpłynął do Marszałka Sejmu RP w dniu ll września

2020 r. (druk nr 648).
Wyrażam poparcie dla racjonalnej, sprawiedliwej społecznie i oczekiwanej przez mieszkanki

mojej Gminy nowelizacji ustawy covidowj polegającej na dodaniu unormowań, zgodnie z którymi przy

ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa przysługującego osobie, wobec której wprowadzono na podstawie przepisów ustawy
covidowej mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy
(w tym obniżone wymiar czasu pracy) uwzględniałoby się wynagrodzenie w wysokości ustalonej przed

jego obniżeniem.
Mając na uwadze, trudną sytuację młodych matek, otrzymujących niższe świadczenia

przysługujące im z tytułu macierzyństwa, apeluje o zintensyfikowanie prac nad przedmiotową
nowelizacją. W mojej ocenie, niezwłoczne jej wprowadzenie, pozwoli zniwelować negatywne skutki

społeczne stosowania przepisów umożliwiających obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracodawcę

w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 -
nie będzie powodować obniżenia podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia

Społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Nie tylko mieszkanki Gminy Piaseczno, ale kobiety i matki w całej Polsce oczekują przyjęcia

przez ustawodawcę rozwiązań, które pozwolą aby przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia

pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uwzględniane było

wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego

obniżeniem.
Apel mój jest słuszny i uzasadniony z uwagi na słuszny interes kobiet i młodych matek w całej

Polsce.
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