
Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wskutek poddania si´ niezb´dnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narzàdów.”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Zasi∏ek chorobowy przys∏uguje przez
okres trwania niezdolnoÊci do pracy z po-
wodu choroby lub niemo˝noÊci wykony-
wania pracy z przyczyn okreÊlonych
w art. 6 ust. 2 — nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 182 dni, a je˝eli niezdolnoÊç do pra-
cy spowodowana zosta∏a gruêlicà — nie
d∏u˝ej ni˝ przez 270 dni.”;

3) uchyla si´ art. 10;

4) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesi´czny zasi∏ek chorobowy wynosi
100 % podstawy wymiaru zasi∏ku, je˝eli nie-
zdolnoÊç do pracy lub niemo˝noÊç wykony-
wania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:

1) przypada w okresie cià˝y,

2) powsta∏a wskutek poddania si´ niezb´d-
nym badaniom lekarskim przewidzianym
dla kandydatów na dawców komórek,
tkanek i narzàdów oraz zabiegowi pobra-
nia komórek, tkanek i narzàdów,

3) powsta∏a wskutek wypadku w drodze do
pracy lub z pracy.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

5) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Âwiadczenie rehabilitacyjne przys∏u-
guje ubezpieczonemu, który po wy-
czerpaniu zasi∏ku chorobowego jest
nadal niezdolny do pracy, a dalsze le-
czenie lub rehabilitacja lecznicza roku-
jà odzyskanie zdolnoÊci do pracy.

2. Âwiadczenie rehabilitacyjne przys∏u-
guje przez okres niezb´dny do przy-
wrócenia zdolnoÊci do pracy, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy.

3. O okolicznoÊciach, o których mowa
w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubez-
pieczonemu przys∏uguje sprzeciw do
komisji lekarskiej Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w terminie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

5. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych mo˝e zg∏osiç zarzut wadliwoÊci
orzeczenia lekarza orzecznika w termi-
nie i na zasadach przewidzianych
w przepisach o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od któ-
rego nie wniesiono sprzeciwu lub co
do którego nie wniesiono zarzutu wa-
dliwoÊci, albo orzeczenie komisji lekar-
skiej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych stanowi podstaw´ do wydania
decyzji w sprawie Êwiadczenia rehabi-
litacyjnego. 

7. Âwiadczenie rehabilitacyjne nie przy-
s∏uguje osobie uprawnionej do emery-
tury lub renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, zasi∏ku dla bezrobotnych, zasi∏-
ku przedemerytalnego lub do Êwiad-
czenia przedemerytalnego oraz do
urlopu dla poratowania zdrowia,
udzielonego na podstawie odr´bnych
przepisów.”;
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby 
i macierzyƒstwa oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy, z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta
Nauczyciela, z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach
urz´dów paƒstwowych, z dnia 22 marca 1990 r. o pracow-
nikach samorzàdowych, z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkol-
nictwie wy˝szym, z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej
Izbie Kontroli, z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akade-
mii Nauk, z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach
zawodowych, z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sà-
dów i prokuratury, z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cy-
wilnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633,
z 2001 r. Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r.
Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264.



6) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Âwiadczenie rehabilitacyjne wynosi
90 % podstawy wymiaru zasi∏ku cho-
robowego za okres pierwszych trzech
miesi´cy, 75 % tej podstawy za pozo-
sta∏y okres, a je˝eli niezdolnoÊç do pra-
cy przypada w okresie cià˝y — 100 %
tej podstawy.

2. Dla celów obliczenia Êwiadczenia reha-
bilitacyjnego podstawa wymiaru zasi∏-
ku chorobowego przyj´ta do oblicze-
nia tego Êwiadczenia podlega walory-
zacji wed∏ug nast´pujàcych zasad:

1) je˝eli pierwszy dzieƒ okresu, na któ-
ry przyznano Êwiadczenie rehabili-
tacyjne, przypada w I kwartale ka-
lendarzowym danego roku, podsta-
wa wymiaru zasi∏ku chorobowego
przyj´ta do obliczenia tego Êwiad-
czenia ulega podwy˝szeniu o pro-
cent wzrostu przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia og∏aszanego
dla celów emerytalnych w III kwar-
tale w stosunku do I kwarta∏u ubie-
g∏ego roku kalendarzowego,

2) je˝eli pierwszy dzieƒ okresu, na któ-
ry przyznano Êwiadczenie rehabili-
tacyjne, przypada w II kwartale ka-
lendarzowym danego roku, podsta-
wa wymiaru zasi∏ku chorobowego
przyj´ta do obliczenia tego Êwiad-
czenia ulega podwy˝szeniu o pro-
cent wzrostu przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia og∏aszanego
dla celów emerytalnych w IV kwar-
tale w stosunku do II kwarta∏u ubie-
g∏ego roku kalendarzowego,

3) je˝eli pierwszy dzieƒ okresu, na któ-
ry przyznano Êwiadczenie rehabili-
tacyjne, przypada w III kwartale ka-
lendarzowym danego roku, podsta-
wa wymiaru zasi∏ku chorobowego
przyj´ta do obliczenia tego Êwiad-
czenia ulega podwy˝szeniu o pro-
cent wzrostu przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia og∏aszanego
dla celów emerytalnych w I kwarta-
le tego roku kalendarzowego w sto-
sunku do III kwarta∏u ubieg∏ego ro-
ku kalendarzowego,

4) je˝eli pierwszy dzieƒ okresu, na któ-
ry przyznano Êwiadczenie rehabili-
tacyjne, przypada w IV kwartale ka-
lendarzowym danego roku, podsta-
wa wymiaru zasi∏ku chorobowego
przyj´ta do obliczenia tego Êwiad-
czenia ulega podwy˝szeniu o pro-
cent wzrostu przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia og∏aszanego
dla celów emerytalnych w II kwarta-

le tego roku kalendarzowego w sto-
sunku do IV kwarta∏u ubieg∏ego ro-
ku kalendarzowego.

3. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych og∏asza w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, w terminie do ostatniego dnia
ka˝dego kwarta∏u kalendarzowego,
wskaênik waloryzacji, obliczony we-
d∏ug zasad okreÊlonych w ust. 2, obo-
wiàzujàcy w nast´pnym kwartale.”;

7) w art. 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do orzeczeƒ lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, o których mowa w ust. 2
i 5, majà odpowiednie zastosowanie przepisy
art. 18 ust. 4 i 5.”;

8) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Podstaw´ wymiaru zasi∏ku chorobo-
wego przys∏ugujàcego ubezpieczone-
mu b´dàcemu pracownikiem stanowi
przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie
wyp∏acone za okres 12 miesi´cy kalen-
darzowych poprzedzajàcych miesiàc,
w którym powsta∏a niezdolnoÊç do
pracy.

2. Je˝eli niezdolnoÊç do pracy powsta∏a
przed up∏ywem okresu, o którym mo-
wa w ust. 1, podstaw´ wymiaru zasi∏ku
chorobowego stanowi przeci´tne mie-
si´czne wynagrodzenie za pe∏ne mie-
siàce kalendarzowe ubezpieczenia.

3. Podstaw´ wymiaru zasi∏ku chorobo-
wego za jeden dzieƒ niezdolnoÊci do
pracy stanowi jedna trzydziesta cz´Êç
wynagrodzenia stanowiàcego podsta-
w´ wymiaru zasi∏ku.

4. Podstaw´ wymiaru zasi∏ku chorobo-
wego ustala si´ z uwzgl´dnieniem wy-
nagrodzenia uzyskanego u p∏atnika
sk∏adek w okresie nieprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego, w trakcie
którego powsta∏a niezdolnoÊç do pra-
cy.”;

9) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie stano-
wiàce podstaw´ wymiaru zasi∏ku chorobowe-
go ustala si´ przez podzielenie wynagrodzenia
osiàgni´tego przez ubezpieczonego b´dàcego
pracownikiem za okres, o którym mowa
w art. 36 ust. 1 i 2, przez liczb´ miesi´cy, w któ-
rych wynagrodzenie to zosta∏o osiàgni´te.”;

10) uchyla si´ art. 44;

11) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi∏ku cho-
robowego przys∏ugujàcego ubezpieczonemu
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nieb´dàcemu pracownikiem stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 36 ust. 2—4, art. 38
ust. 1, art. 42, 43 i 46, z zastrze˝eniem art. 49
i 50.”;

12) w art. 49 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) najni˝sza podstawa wymiaru sk∏adek na ubez-
pieczenie chorobowe, po odliczeniach, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt 4 — dla ubezpieczo-
nych, dla których okreÊlono najni˝szà podsta-
w´ wymiaru sk∏adek,”;

13) uchyla si´ art. 51;

14) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Przy ustalaniu podstawy wymiaru Êwiad-
czenia rehabilitacyjnego, zasi∏ku macie-
rzyƒskiego i zasi∏ku opiekuƒczego stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 36
ust. 2—4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43, 48
ust. 1 oraz art. 49 i 50, a do Êwiadczenia
rehabilitacyjnego tak˝e przepisy art. 19
ust. 2 i art. 46.”;

15) po art. 52 dodaje si´ art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. Podstaw´ wymiaru zasi∏ku chorobowe-
go dla poborowych odbywajàcych s∏u˝-
b´ zast´pczà stanowi kwota Êwiadcze-
nia pieni´˝nego, okreÊlona w przepi-
sach o s∏u˝bie zast´pczej, w miesiàcu,
w którym powsta∏a niezdolnoÊç do pra-
cy, po odliczeniach, o których mowa
w art. 3 pkt 4.”;

16) w art. 53 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przyczyn´ niemo˝noÊci wykonywania pracy
wskutek poddania si´ niezb´dnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narzàdów oraz nie-
zdolnoÊci do pracy wskutek poddania si´ za-
biegowi pobrania komórek, tkanek i narzàdów
okreÊla zaÊwiadczenie wystawione przez leka-
rza na zwyk∏ym druku.”;

17) w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych upowa˝nia
do wystawiania zaÊwiadczeƒ lekarskich, o któ-
rych mowa w art. 55, lekarza, lekarza dentyst´,
felczera i starszego felczera po z∏o˝eniu przez
niego pisemnego oÊwiadczenia, ˝e zobowiàzu-
je si´ do przestrzegania zasad orzekania o cza-
sowej niezdolnoÊci do pracy i wykonywania
obowiàzków wynikajàcych z przepisów usta-
wy.

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie mo˝e
upowa˝niç do wystawiania zaÊwiadczeƒ lekar-
skich, o których mowa w ust. 1, lekarzy i leka-
rzy dentystów w okresie odbywania sta˝u po-
dyplomowego.”;

18) w art. 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych prowadzi
rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów
i starszych felczerów, którzy zg∏osili wniosek
w sprawie upowa˝nienia ich do wystawia-
nia zaÊwiadczeƒ lekarskich.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Numer identyfikacyjny jest to˝samy z nume-
rem prawa wykonywania zawodu lekarza, le-
karza dentysty, felczera i starszego felczera.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53 w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) d∏u˝ej ni˝ ∏àczny okres pobierania z tego tytu-
∏u wynagrodzenia i zasi∏ku oraz pobierania
Êwiadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze
3 miesiàce — gdy pracownik by∏ zatrudniony
u danego pracodawcy co najmniej 6 miesi´cy
lub je˝eli niezdolnoÊç do pracy zosta∏a spowo-
dowana wypadkiem przy pracy albo chorobà
zawodowà,”;

2) w art. 92 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Za czas niezdolnoÊci pracownika do pracy
wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w zwiàzku z cho-
robà zakaênà — trwajàcej ∏àcznie do 33 dni
w ciàgu roku kalendarzowego — pracow-
nik zachowuje prawo do 80 % wynagrodze-
nia, chyba ˝e obowiàzujàce u danego pra-
codawcy przepisy prawa pracy przewidujà
wy˝sze wynagrodzenie z tego tytu∏u,

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy
albo choroby przypadajàcej w czasie cià˝y
— w okresie wskazanym w pkt 1 — pra-
cownik zachowuje prawo do 100 % wyna-
grodzenia,

3) poddania si´ niezb´dnym badaniom le-
karskim przewidzianym dla kandydatów
na dawców komórek, tkanek i narzàdów
oraz poddania si´ zabiegowi pobrania ko-
mórek, tkanek i narzàdów — w okresie
wskazanym w pkt 1 — pracownik zacho-
wuje prawo do 100 % wynagrodzenia.”.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.



Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
z póên. zm.4)) w art. 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2) w razie czasowej niezdolnoÊci nauczyciela do
pracy spowodowanej chorobà, je˝eli okres tej
niezdolnoÊci przekracza 182 dni, przy czym do
okresu niezdolnoÊci do pracy wlicza si´ równie˝
przypadajàce w tym okresie przerwy obejmujàce
dni, w których w szkole, zgodnie z odr´bnymi
przepisami, nie odbywajà si´ zaj´cia; w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach okres nieobecno-
Êci w pracy mo˝e byç przed∏u˝ony o kolejne
12 miesi´cy, o ile nauczyciel uzyska prawo do
Êwiadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa
w przepisach dotyczàcych Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby
i macierzyƒstwa, lub zostanie mu udzielony urlop
dla poratowania zdrowia;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.5)) w art. 14 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozwiàzanie stosunku pracy bez wypowiedze-
nia z urz´dnikiem paƒstwowym mianowanym
mo˝e nastàpiç tak˝e w razie jego nieobecnoÊci
w pracy z powodu choroby trwajàcej d∏u˝ej ni˝
rok lub odosobnienia ze wzgl´du na chorob´
zakaênà, a tak˝e w razie usprawiedliwionej nie-
obecnoÊci w pracy z innych przyczyn — po
up∏ywie okresów przewidzianych w art. 53 Ko-
deksu pracy.”;

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu cho-
roby, o której mowa w ust. 3, urz´dnik paƒ-
stwowy mianowany zachowuje prawo do
Êwiadczeƒ pieni´˝nych przez okres przewi-
dziany w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝-
nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracow-
nikach samorzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) w art. 14 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a
w brzmieniu:

„2a. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu choro-
by, o której mowa w ust. 2, pracownik samorzà-

dowy mianowany zachowuje prawo do Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych przez okres przewidziany
w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby
i macierzyƒstwa.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.6)) w art. 105 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby
lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà
nauczyciel akademicki zachowuje prawo do wy-
nagrodzenia obliczanego na zasadach przewi-
dzianych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.7)), z tym ˝e prawo do dodat-
ku funkcyjnego nauczycieli akademickich zacho-
wuje przez okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) w art. 92 po ust. 2 dodaje
si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu choro-
by, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pracownik mia-
nowany zachowuje prawo do Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych przez okres przewidziany w przepisach
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia
spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Pol-
skiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141,
poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390) w art. 82 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. Za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby
lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà
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———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591,
z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126,
poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206,
Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71.



pracownik naukowy zachowuje prawo do wyna-
grodzenia obliczanego na zasadach przewidzia-
nych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.8)).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590,
z póên. zm.9)) w art. 59 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby
lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà
nauczyciel akademicki paƒstwowej uczelni zawo-
dowej zachowuje prawo do wynagrodzenia obli-
czanego na zasadach przewidzianych w art. 92
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.10)),
z tym ˝e prawo do dodatku funkcyjnego nauczy-
ciel akademicki zachowuje przez okres nieprze-
kraczajàcy 3 miesi´cy.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256) po art. 12 dodaje si´
art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu
choroby, o której mowa w art. 12, lub od-
osobnienia ze wzgl´du na chorob´ zakaênà
urz´dnik zachowuje prawo do Êwiadczeƒ
pieni´˝nych przez okres przewidziany
w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie cho-
roby i macierzyƒstwa.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 61 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu cho-
roby, o której mowa w ust. 3, urz´dnik s∏u˝by
cywilnej zachowuje prawo do Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych przez okres przewidziany w przepi-
sach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpie-
czenia spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa.”;

2) uchyla si´ art. 89.

Art. 12. 1. Zasi∏ki chorobowe, do których prawo
powsta∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, wyp∏a-
ca si´ na warunkach i w wysokoÊci okreÊlonych
w przepisach dotychczasowych, za ca∏y okres nieprze-
rwanej niezdolnoÊci do pracy.

2. Okres wyp∏aty zasi∏ku chorobowego, o którym
mowa w ust. 1, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 182 dni,
a w przypadku gdy okres zasi∏kowy zostanie przed∏u-
˝ony, nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 270 dni, a je˝eli nie-
zdolnoÊç do pracy zosta∏a spowodowana gruêlicà —
nie d∏u˝ej ni˝ 360 dni.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Êwiad-
czenia rehabilitacyjnego, zasi∏ku wyrównawczego,
macierzyƒskiego i opiekuƒczego.

4. Âwiadczenie rehabilitacyjne przyznane po za-
koƒczeniu pobierania zasi∏ku chorobowego, do które-
go prawo powsta∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, ustala si´ z uwzgl´dnieniem podstawy wymiaru
zasi∏ku chorobowego ustalonej wed∏ug dotychczaso-
wych zasad.

5. W przypadku gdy po wejÊciu w ˝ycie ustawy ma
miejsce przerwa w pobieraniu zasi∏ku albo nastàpi
zmiana rodzaju pobieranego zasi∏ku, przepis art. 43
ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy nie ma
zastosowania.

Art. 13. Wynagrodzenie osób, o których mowa
w art. 6, 8 i 9, za czas niezdolnoÊci do pracy powsta∏ej
wskutek choroby lub odosobnienia w zwiàzku z choro-
bà zakaênà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy wyp∏aca si´ w wysokoÊci okreÊlonej w przepi-
sach dotychczasowych za ca∏y okres nieprzerwanej
niezdolnoÊci do pracy.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 21 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111,
poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239,
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71. 

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287,
Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703. 


