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MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  

 
                DUS-III.501.89.2020.MSz 

                 

 

 

   Warszawa, dnia  /elektroniczny znacznik czasu/.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pani 

Mariola Łodzińska 

Wiceprezes 

Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 

ul. Pory 78 lok. 10 

02-757 Warszawa 

email:nipip@nipip.pl 

 

 

  
           Szanowna Pani Prezes,   

 

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 16 października 2020 r. przekazane przez  

Pana Michała Dworczyka Ministra – Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, przesyłające Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  

15 października 2020 r. dotyczące przywrócenia 100 % zasiłku chorobowego dla 

pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych, uprzejmie wyjaśniam, co 

następuje. Zgodnie z art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917), za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni  

w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - 

trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 

80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy 

przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu; 

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży -  

w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;  

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców 

komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek  
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i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% 

wynagrodzenia. 

 Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, ustalania prawa do zasiłków chorobowych, macierzyńskich, 

opiekuńczych i świadczenia rehabilitacyjnego są określone przepisami ustawy z dnia  

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870). 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że mamy obecnie w Polsce ogłoszony stan 

epidemii. Ogłoszenie stanu epidemii jest podstawą prawną różnorodnych podejmowanych 

przez państwo działań, których celem jest ochrona obywateli i położenie kresu epidemii. Stan 

epidemii jest więc okresem przejściowym, w którym stosuje się nadzwyczajne środki z uwagi 

na bezpieczeństwo publiczne. 

Stąd też w dniu 28 października 2020 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa  

o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19, wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. tj. z 2020 r. poz. 1842). 

Przedmiotowa ustawa przywraca z mocą wsteczną od 5 września 2020 r. prawo  

do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru ubezpieczonym 

zatrudnionym w podmiocie leczniczym, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu 

kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo są niezdolne do pracy z powodu 

COVID-19, w związku  

z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.  

Przyznanie ubezpieczonym zatrudnionym w podmiocie leczniczym tego uprawnienia 

uzasadnione jest szczególnym narażeniem tej grupy osób na zagrożenia powodowane przez 

COVID-19. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy jednocześnie podkreślić, że mamy obecnie czas 

dalszych szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w Polsce. Obecnie wdrożone w Polsce regulacje prawne m.in. pakiet ustaw 

„tarczy antykryzysowej”, podlegają bieżącej wnikliwej analizie. Wszelkie uwagi są na 

bieżąco analizowane (również na tle wystąpień posłów i senatorów, organizacji 

pracodawców, związków zawodowych oraz indywidualnych wystąpień), pod kątem potrzeb 

ewentualnych zmian w tym sferze przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych jak 
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również celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które 

pozwolą  

na skuteczną walkę z COVID-19. 

 

                        Z poważaniem 
 

z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan 

Michał Dworczyk 

Minister – Członek Rady Ministrów 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Dot. BPRM.222.19.53.2020.JGo(2) 
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