
  

 

 

MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  
 

DUS-III.0220.17.2021.ES 

   Warszawa, 21 maja 2021 r.  

 

 

 

 

   

 
 

       Pan 

       Krzysztof Kwiatkowski 

       Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
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W odpowiedzi na wystąpienie znak: BPS.DKS.KU.0401.14.2021, w sprawie opinii do 

projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących 

zawody medyczne (druk senacki 363), uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Ad. art. 2 i 3 projektu 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z 2019, poz. 1205), zwaną dalej 

ustawą wypadkową, za chorobę zawodową uważa się chorobę, o której mowa w art. 235
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1320).  

Wykaz chorób zawodowych jest określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013, poz. 1367). W wykazie 

tym pod pozycją 26 zostały wymienione „Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich 

następstwa". 

Stwierdzanie chorób zawodowych u pracowników następuje w trybie określonym 

przepisami Kodeksu pracy oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób 

zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013, poz. 1379, z późn.zm.).  

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy wypadkowej, tryb ten stosuje się także w sprawach 

zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych osób podlegających ubezpieczeniu 

wypadkowemu z innych tytułów niż stosunek pracy. 

Należy wskazać, że proponowane regulacje nie uwzględniają zmian ustawy 

wypadkowej w tym zakresie (m.in. art. 4 i art. 5 ust. 3 ustawy wypadkowej). 
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 Jednocześnie z uwagi na fakt, że zasady i tryb stwierdzania chorób zawodowych są 

określone powołanymi wyżej przepisami, zaproponowane rozwiązanie polegające na 

wprowadzeniu odrębnych regulacji odnoszących się jedynie do chorób zawodowych 

wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne wydaje się niecelowe.  

 

Ad art. 4 projektu 

W projekcie proponuje się, aby w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej 

COVID-19 ubezpieczonych niebędących pracownikami wykonującymi zawód medyczny 

stosowane były zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych będących 

pracownikami. 

Proponowane rozwiązania są niejasne i budzą wątpliwości. 

Należy bowiem podkreślić, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z 

ubezpieczenia wypadkowego dla wszystkich ubezpieczonych, zarówno ubezpieczonych 

będących pracownikami jak i ubezpieczonych niebędących pracownikami, stanowi kwota 

będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 

pracownikom stosuje się zasady określone w rozdziale 8 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 ze zm.). 

W przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem, podstawę wymiaru zasiłku 

chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym 

powstała niezdolność do pracy. 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia 

wypadkowego przysługującego członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni 

kółek rolniczych, osobom odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o których mowa w 

art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się zasady określone w 

rozdziale 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego. 

W przypadku pozostałych osób, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 

z ubezpieczenia wypadkowego stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 powołanej 

ustawy.  

Przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się przychód stanowiący podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 11,26 % 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobsgmztqltqmfyc4nbzguztsmztha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobsgmztqltqmfyc4nbzguztsmzvg4
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Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu 

niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

Należy podkreślić, że prawo do świadczeń i ich wysokość zarówno u ubezpieczonych 

będących pracownikami jak i ubezpieczonych niebędących pracownikami uzależniona jest od 

podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu oraz odprowadzanych składek. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że zasady ustalania podstawy wymiaru 

zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami są mniej korzystne niż zasady 

ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami. 

Projektodawcy nie wyjaśnili jednak na czym polegają korzystniejsze zasady ustalania 

podstawy wymiaru zasiłku określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego jest ściśle 

zależna od podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie. Wysokość świadczeń 

wypłacanych w ramach ubezpieczeń społecznych opiera się na zasadzie, w myśl której 

wartość świadczenia jest pochodną wysokości odprowadzonych składek. Dotyczy to 

wszystkich ubezpieczonych, zarówno ubezpieczonych będących pracownikami jak i 

ubezpieczonych niebędących pracownikami. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie informuję, że zmiany w przepisach 

zmierzające do stosowania zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących 

ubezpieczonym będącym pracownikami w odniesieniu do ubezpieczonych niebędących 

pracownikami wykonujących zawód medyczny nie znajdują uzasadnienia. 

 

   

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

      


