
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 1442

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 września 2015 r.

o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) w jednolitym tekście 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
stanowiącym załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. poz. 1242) w art. 9 w ust. 4:

1) wprowadzenie do wyliczenia powinno mieć brzmienie:

„Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała w pierwszym miesiącu kalen-
darzowym ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, 
stanowi:6a)

Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała przed upływem pełnego 
miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeże-
niem art. 8 ust. 3, stanowi:7)”;

2) pkt 3 powinien mieć brzmienie:

„3)7a)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących osobami pobierającymi stypen-
dium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały 
skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,

3)8)  kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących osobami pobierającymi 
stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygoto-
wania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny 
podmiot kierujący, lub pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,”.
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6a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 7.
7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świad-

czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066), 
która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

7a) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 8.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 7; wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2015 r.




