U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania
negatywnym skutkom COVID-19
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r.
ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym
skutkom COVID-19, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) cudzoziemcami przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. d–g, ha, i, j, l oraz pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278).”;

2)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „umowa” dodaje się wyrazy „o pracę”;

3)

w art. 4 w ust. 1 wyrazy „1400 zł” zastępuje się wyrazami „1500 zł”;

4)

w art. 8 w ust. 7 po wyrazach „w ustawie” dodaje się wyrazy „z dnia 27 sierpnia
2004 r.”;

5)

w art. 11 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843)”;

6)

po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 176) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zasiłku dla bezrobotnych – oznacza to zasiłek dla bezrobotnych,
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o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278).”;”;

7)

w art. 15 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) użyte w art. 40 w ust. 2h, w art. 41 w ust. 3 dwukrotnie i w ust. 3b, w art. 42a
w ust. 5, w art. 51 w ust. 1, w art. 53 w ust. 6, w art. 53g w ust. 1, w art. 55
w ust. 1 i 6, w art. 56 w ust. 1, w art. 61 w ust. 1 oraz w art. 66m w ust. 7
wyrazy „art. 72 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 72 ust. 1”;”;

8)

w art. 15 w pkt 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość zasiłku wynosi 1500 zł miesięcznie.”;

9)

po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669)
w art. 5:
1)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) finansowane

ze

środków

Funduszu

świadczenie

na częściowe

zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, do
wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do przestoju
ekonomicznego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,”;
2)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) finansowane

ze

środków

Funduszu

świadczenie

na częściowe

zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu
pracy, do wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia
społeczne, należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do
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obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem,”;”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym
przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 postanowił
wprowadzić do jej tekstu 9 poprawek.
Ustawa przyznaje prawo do dodatku solidarnościowego osobom mającym miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1)

obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)

posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3)

cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
uprawnionymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r.
poz. 278).
Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał za zasadne, aby zharmonizować przepisy

określające krąg cudzoziemców, którzy mogą nabyć prawo do dodatku solidarnościowego
z przepisami określającymi krąg cudzoziemców, którzy mogą nabyć prawo do zasiłku
dla bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W celu ujednolicenia terminologii, jaką posługuje się ustawa w odniesieniu
do wyrażenia „umowa o pracę”, a tym samym jej doprecyzowania, Senat przyjął poprawkę
nr 2.
Senat uznał także za właściwe podwyższenie wysokości dodatku solidarnościowego
o 100 zł i w tym celu przyjął poprawkę nr 3.
Uznając zasadnym uzupełnienie tytułu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych o jej datę Senat przyjął poprawkę nr 4.
W myśl art. 11 ustawy do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa
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lub wypłatą dodatku solidarnościowego nie stosuje się przepisów o zamówieniach
publicznych.
Zgodnie z § 158 ust. 1 pkt 3 jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do innego aktu
normatywnego, przy odesłaniu przytacza się w całości aktualny tytuł tego aktu
oraz oznaczenie rocznika oraz pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono ostatni
tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono taki tekst jednolity. W celu uwzględnienia
przytoczonej reguły Senat przyjął poprawkę nr 5.
Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które między innymi mają na celu
podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w okresie
pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa
do zasiłku kwota zasiłku ma wzrosnąć do 942,30 zł miesięcznie. Z uwagi na niski poziom
zasiłku dla bezrobotnych Senat uznał proponowane podwyższenie jego wysokości
za niewystarczające wsparcie osób, które straciły źródło przychodu. W związku z tym Senat
przyjął poprawkę nr 8, która powoduje podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
do 1500 zł miesięcznie z jednoczesnym usunięciem przepisu, który powodował, że
po upływie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku jego wysokość ulega obniżeniu.
Poprawki nr 6, 7 i 9 są konsekwencją przyjętego rozwiązania.

