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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Beatę Małeckią-Liberę podczas 

11. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 czerwca 2020 r. w sprawie wsparcia pracowników 

medycznych w czasie epidemii, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W pierwszej kolejności pragnę wyraźnie podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia jak również 

Rada Ministrów i Prezydent RP doceniają poświęcenie i odwagę pracowników 

medycznych biorących udział w działaniach podejmowanych w związku z trwającą 

epidemią COVID-19, dlatego też podjęto liczne działania mające na celu zabezpieczenie 

potrzeb wskazanej wyżej grupy pracowników.

W odniesieniu do kwestii rozwiązań finansowych adresowanych do pracowników 

medycznych działających na pierwszej linii walki z epidemią należy zauważyć, że 

zgodnie z przepisem art. 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374, z późn. zm.) - dalej: „ustawa o COVID-19”, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny 

zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach 
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o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających 

z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz 

w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy 

wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przepis powyższy znajduje zatem zastosowanie zarówno w przypadku pracownika, jak 

też osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

jeżeli zajdzie sytuacja, o której mowa w tym przepisie. Podkreślenia wymaga, że art. 4c 

ustawy o COVID-19 będzie zastosowany do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego 

osoby wykonującej zawód medyczny, ale wyłącznie jeżeli jest ona ubezpieczona. 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że pracownicy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniu chorobowemu, natomiast dla zleceniobiorcy oraz osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. 

W związku z faktem, że ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny, to osoba, która chce 

być objęta tym ubezpieczeniem sama decyduje, kiedy do tego ubezpieczenia przystąpić 

oraz kiedy z niego zrezygnować. 

Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, 

chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego 

stosunku. Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, 

rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej 

wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy natomiast osoby 

prowadzące pozarolniczą działalność od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do 

dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który 

wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej. Jedynie samoistna umowa o dzieło nie stanowi tytułu do 

ubezpieczeń. W przypadku osób wykonujących umowy o dzieło, co do zasady 

obowiązek ubezpieczeń społecznych nie istnieje. Wyjątkiem od tej zasady jest 

wykonywanie umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy lub zawarcie umowy 

o dzieło z własnym pracodawcą - wówczas dla celów ubezpieczeń społecznych osobę 

taką traktuje się jako pracownika.
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W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej zasiłek 

chorobowy zostanie wypłacony osobie, która dobrowolnie opłacała składki na 

ubezpieczenie chorobowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych.

Jednocześnie z art. 4c ustawy o COVID-19 wynika, że każdemu ubezpieczonemu, 

wobec którego znajdzie zastosowanie ten przepis, podstawa wymiaru zasiłku 

chorobowego powinna być obliczona na podstawie przepisów ogólnych zawartych 

w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, z późn. zm.). 

Przepis art. 4c ustawy o COVID-19 w sposób bardziej korzystny reguluje wysokość 

zasiłku chorobowego z uwagi na okoliczności powstania niezdolności do pracy osoby 

wykonującej zawód medyczny mającej styczność z osobami zakażonymi wirusem 

SARS-CoV-2. Jednak konsekwencje braku ubezpieczenia się przez zleceniobiorców na 

wypadek choroby czy też zadeklarowania dla celów ustalenia podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego przychodu nieodpowiadającego faktycznemu przychodowi w miesiącach 

poprzedzających powstanie niezdolności do pracy są jednakowe dla wszystkich osób 

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i wynikają z dobrowolnego charakteru tego 

ubezpieczenia w przypadku tej grupy osób. 

Nadmieniam również, że decyzja o wprowadzeniu przedmiotowej regulacji wobec 

ubezpieczonych wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych, była uzasadniona charakterem ich pracy, który wiąże się ze znacznie 

częstszym kontaktem z pacjentami zakażonymi wirusem SARSCoV-2 i tym samym 

znaczącym ryzykiem zarażenia się tym wirusem.

Odnosząc się natomiast do kwestii „działań profilaktycznych i testowania osób 

szczególnie narażonych, z grup ryzyka. w tym personelu medycznego oraz seniorów”, 

o których wspomniała w oświadczeniu Pani Senator, uprzejmie informuje, iż z myślą 

o zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osobom w starszym wieku oraz 

pracownikom zaangażowanym w udzielanie im opieki, Ministerstwo Zdrowia – we 

współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a także konsultantami krajowymi 

i środowiskiem eksperckim – wydało i aktualizuje szereg zaleceń i rekomendacji, w tym 

zaleceń skierowanych m.in. do kierowników i personelu placówek opiekuńczych na 

terenie kraju.

W tym celu Ministerstwo Zdrowia m.in. na bieżąco śledzi rekomendacje funkcjonujące 

w innych krajach dotkniętych epidemią oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia 
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(WHO) w zakresie zapobiegania transmisji zakażeń koronawirusa i zachorowań na 

COVID-19.

Zalecenia te są aktualizowane na bieżąco, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji 

epidemiologicznej i rozwoju wiedzy na temat transmisji, zapobiegania i diagnostyki 

koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Opracowane materiały są 

przekazywane podmiotom leczniczym oraz zamieszczane na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia1, np.:

 zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 2 kwietnia 2020 r.2, 

opracowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, konsultanta krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz konsultanta krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, w których wskazano wytyczne dla 

ZOL/ZPO, (dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-

poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen). 

Przedmiotowe zalecenia zawierają m.in. informacje na temat:

 konieczności informowania i instruowania oraz bieżącej kontroli personelu pod 

względem zachowania środków ostrożności i objawów zakażenia;

 sposobu organizacji pracy w placówce w zakresie zapobiegania zakażeniu oraz 

postępowania w przypadku pojawienia się podejrzenia i potwierdzenia 

zakażenia;

 procedury postępowania przy udzielaniu świadczeń przez personel medyczny 

(opiekuńczy) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu zakażeń;

 zasad higieny w zakresie separacji środowiska praca-dom wśród pracowników 

medycznych;

 stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej 

z uwzględnieniem warunków pacy personelu i zakresu podejmowanych 

czynności;

 algorytmu postępowania pielęgniarki opieki długoterminowej domowej w sytuacji 

epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem.

1 Aktualne zalecenia są dostępne także na specjalnie utworzonej w tym celu podstronie MZ: 
gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych.
2 Na stronie internetowej MZ została również opublikowana aktualizacja tychże rekomendacji z dnia 3 czerwca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych
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Jednocześnie, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim osobom 

objętym opieką długoterminową, zarówno po stronie opieki zdrowotnej, jak i pomocy 

społecznej, w dniu 12 marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało Ministerstwu 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

 zalecenia dotyczące procedur dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

(w szczególności DPS) w sytuacji rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa 

SARS-CoV-2, opracowane we współpracy z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W przedmiotowym opracowaniu ujęto zalecenia wskazujące na konieczność podjęcia 

następujących działań:

1) przeszkolenia pracowników w zakresie kontroli zakażeń i postępowania 

w przypadku podejrzenia zakażenia oraz wspierania higieny i bezpieczeństwa 

w placówce;

2) prowadzenia na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych 

mieszkańców przy przyjęciu do placówki oraz wdrożenie stosownych praktyk 

zapobiegania i rozprzestrzeniania zakażeniom wśród mieszkańców;

3) wprowadzenia zakazu wyjść poza teren placówki;

4) wprowadzenia zakazu odwiedzin mieszkańców przez gości;

5) pozostania w domu pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu 

ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 

koronawirusem lub podejrzanym o zakażenie, a  także wszystkich osób 

wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych;

6) bieżącego monitorowania stanu zdrowia mieszkańców i pracowników pod kątem 

objawów gorączki lub objawów ze strony układu oddechowego;

7) zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji prawidłowego ich 

stosowania.

Mając na uwadze, iż głównym źródłem zakażenia w placówkach opiekuńczych 

(funkcjonujących zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i systemie pomocy 

społecznej) jest personel, w szczególności personel medyczny, niejednokrotnie mający 

kontakt z osobami zakażonymi w innych miejscach świadczonej przez siebie pracy 
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(m.in. w szpitalach), na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat3 z  

dnia 25 marca 2020 r., skierowany do pracowników sektora ochrony zdrowia z prośbą, 

aby – w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym 

zakażeniem albo z  podejrzeniem zakażenia – powstrzymali się od wykonywania pracy 

z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych 

systemu ochrony zdrowia. 

Przedmiotowe wytyczne skierowane są przede wszystkim do pracowników 

jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakaźnych w szpitalach ogólnych. 

Zalecenia te mają na celu ochronę personelu medycznego oraz pacjentów podmiotów 

leczniczych/mieszkańców DPS przed możliwym zakażeniem. 

Następnie, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 

pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby 

wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem 

lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775, z późn. zm.) zostały określone wytyczne 

dotyczące wdrożenia przez podmioty lecznicze ograniczeń przy udzielaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny, mające bezpośredni kontakt 

z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

W celu wsparcia personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów, bezpośrednio 

zaangażowanego w opiekę nad pacjentami, który zobowiąże się do ograniczenia swojej 

aktywności zawodowej wyłącznie do jednego podmiotu, został przyjęty do realizacji 

projekt Narodowego Funduszu Zdrowia pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-

19”. Środki dostępne w ramach projektu zostaną przeznaczone na dodatki do 

wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. 

Odnosząc się do kwestii wykonywania testów w kierunku wykrycia obecności wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce, należy podkreślić, że wykonywane są one każdej osobie 

spełniającej kryterium epidemiologiczne i kliniczne –  zgodnie z obowiązującą definicją 

3 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-do-pracownikow-ochrony-
zdrowia?fbclid=IwAR2L2zq6KmzXZV4gWzZAv6CHVoFhFCHfQBDB54YWrPGhcw6LaERXvoXcNkw 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-do-pracownikow-ochrony-zdrowia?fbclid=IwAR2L2zq6KmzXZV4gWzZAv6CHVoFhFCHfQBDB54YWrPGhcw6LaERXvoXcNkw
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-do-pracownikow-ochrony-zdrowia?fbclid=IwAR2L2zq6KmzXZV4gWzZAv6CHVoFhFCHfQBDB54YWrPGhcw6LaERXvoXcNkw
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przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-

COV-2, opublikowaną na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego4. 

Jednocześnie, zgodnie z Zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób 

istotnych dla funkcjonowania państwa, przesłanymi do wojewódzkich stacji sanitarno-

epidemiologicznych w dniu 24 kwietnia 2020 r., osoby szczególnie ważne w systemie 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2, czyli 

pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami 

chorymi lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci oraz pracownicy laboratoriów, mają 
zapewnioną „szybką ścieżkę diagnostyczną” oraz dostarczana jest im jednoznaczna 

informacja dot. postępowania.

Należy również podkreślić, że mając na uwadze potrzebę zwiększenia możliwości 

wykonywania badań profilaktycznych, zwiększających bezpieczeństwo pacjentów/ 

pensjonariuszy i personelu, Minister Zdrowia w dniu 5 czerwca 2020 r. zwrócił się do 

Prezesa NFZ z prośbą o:

 wypracowanie rozwiązań (lub ewentualną zmianę obowiązujących przepisów 

prawnych), umożliwiających rozliczenie ze środków NFZ kosztów testów w kierunku 

obecności koronawirusa wykonanych dla:

 osób przyjmowanych do ZOL/ZPO, hospicjów oraz DPS ze szpitali; 

 przedstawicieli personelu medycznego oraz niemedycznego ZOL/ZPO/ 

hospicjum/DPS, którzy w okresie 14 dni przed podjęciem pracy w tych 

placówkach, wykonywali pracę lub przebywali w szpitalu,

 przekazanie odpowiednim podmiotom, tj. szpitalom oraz placówkom realizującym 

świadczenia w zakresach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna, informacji o rozszerzeniu 

katalogu osób, które będą objęte wykonywaniem testów finansowanych ze środków 

NFZ.

W przypadkach niespełniających wskazanych definicji, istnieje możliwość finansowania 

testów profilaktycznych ze źródeł innych niż środki Narodowego Funduszu Zdrowia, np. 

ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

4 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-
nowym-koronawirusem-sars-cov-2/
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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