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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenie złożone przez Panów senatorów Adama Szejnfelda i Beniamina Godylę na 

34. posiedzeniu Senatu 16 grudnia 2021 r.

Szanowny Panie Marszałku,

przekazuję odpowiedź na oświadczenie senatorskie przygotowaną we współpracy z Ministrem 

Zdrowia i Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej:

Od początku pojawienia się epidemii COVID-19 podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby 

poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć dalszą ekspansję wirusa. Decyzje 

dotyczące wprowadzanych bądź uchylanych obostrzeń są podejmowane przez Rząd, adekwatnie 

do aktualnej sytuacji epidemicznej i są konsultowane ze specjalistami z zakresu zdrowia 

publicznego, wirusologami i epidemiologami. Prowadzona jest stała współpraca z konsultantami 

krajowymi, Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – 

Państwowym Instytutem Badawczym oraz innymi instytucjami publicznymi. Co istotne, w walce 

z wirusem najważniejsza jest izolacja i brak kontaktu z osobami zarażonymi lub potencjalnie 

zarażonymi. Dlatego też stosowane są takie rozwiązania jak kwarantanna i izolacja, które mają na 

celu przerwanie transmisji wirusa.

Kwestie funkcjonowania w czasie epidemii reguluje na bieżąco aktualizowane rozporządzenie Rady 

Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., Dz. U. poz. 861, 

z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób 
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zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (poz. 351 z późn. zm.).

Ostatnie obserwacje funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej pozwoliły na zmodyfikowanie 

niektórych obostrzeń, mając także na uwadze funkcjonowanie kluczowych sektorów gospodarki 

i niezbędnych usług. Obecnie zniesiono całkowicie kwarantannę z kontaktu na rzecz 

samoobserwacji, kwarantanna z uwagi na izolację domownika trwa tyle, ile jego izolacja, którą 

skrócono do 7 dni. Ujednolicono także długość kwarantanny wjazdowej, po przekroczeniu granicy: 

zarówno po przyjeździe z UE, jak i spoza strefy Schengen, wynosi ona 7 dni. 

Jednocześnie należy zauważyć, że osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym ma 

zagwarantowane prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego (tj. do 

świadczeń chorobowych) nie tylko w momencie zachorowania na COVID-19, ale także w sytuacji, 

jaką jest m.in. obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych takiej osoby. 

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za czas odbytej kwarantanny lub izolacji 

ubezpieczonego są wypłacane w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą zasiłkową.  Ustawa ta określa szczegółowo, 

m.in. zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla wszystkich osób 

podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm).

Ubezpieczeni pracownicy pomimo poddania ich obowiązkowej kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych mają możliwość m.in. wykonywania pracy zdalnej. 

Tym samym proces świadczonej pracy na rzecz części przedsiębiorców nie ulega zakłóceniu. 

Ustawodawca wprowadził to szczególne uprawnienie do porządku prawnego na mocy art. 4h 

i art. 4ha 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). W konsekwencji 

w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne 

osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną 

w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W takiej sytuacji pracownikowi nie 

przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani inne świadczenie pieniężne z tytułu choroby 
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przyznawane w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.1 W zamian za to 

pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi pełne (100%) wynagrodzenie za pracę 

wykonaną zdalnie (w okresie trwania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych), 

tj. zgodnie z treścią art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320, 

z późn. zm.) – zwany dalej „Kodeksem pracy”.2 

Natomiast możliwa rezygnacja przez pracownika z wykonywania pracy zdalnej, w okresie 

nałożonej kwarantanny lub izolacji nie powoduje utraty przez ubezpieczonego prawa do świadczeń 

chorobowych w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przy tym warto pamiętać, że wyłącznie 

odpowiednie postanowienia umowy zawartej z pracodawcą albo zatrudniającym decydują o tym, 

czy jest możliwe świadczenie pracy zdalnej. Nie zawsze jest bowiem możliwe świadczenie pracy 

zdalnej przez pracownika u wszystkich mikro-, małych oraz średnich firm, np. ze względu na 

specyfikę danego zawodu czy przedsiębiorstwa. Stąd też, jeżeli pracownik poddany kwarantannie 

i pracodawca nie porozumieją się w sprawie świadczenia pracy w trybie pracy zdalnej, wówczas za 

okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, albo świadczenie pieniężne 

z tytułu choroby3.

W tym kontekście w złożonym oświadczeniu zaproponowano zmianę zasad wypłaty 

wynagrodzenia chorobowego pracownika za czas jego przebywania na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych, która miałaby polegać na tym, że wynagrodzenie chorobowe 

pracowników będzie finansowane od pierwszego dnia tej nieobecności ze środków Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (funduszu chorobowego). Analizując proponowane rozwiązanie należy 

wskazać na konieczność zachowania zagwarantowanych Kodeksem pracy praw pracowników 

zapisanych w art. 92 Kodeksu pracy. We wskazanym przepisie ustawodawca przyjął ogólną zasadę, 

która gwarantuje, że pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, finansowanego ze 

środków pracodawcy (odpowiednio za pierwsze 33 lub 14 dni choroby). Innymi słowy 

1 Ustawodawca, m.in. w art. 4h ust. 2 i w art. 4ha ust. 2 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 
- wskazuje, że w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny/izolacji w warunkach domowych,
co do zasady, nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone, m.in. 
w ustawie zasiłkowej. Co istotne powyższy zapis jest zgodny z ogólną zasadą ujętą w art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, który stanowi, 
że ubezpieczony (pracownik) wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową 
lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego 
za cały okres tego zwolnienia.
2 Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 
tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
3 Zgodnie z art. 4hb 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.
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wynagrodzenie chorobowe wypłaca zawsze pracodawca z własnych środków, gdyż jest to rodzaj 

wynagrodzenia gwarancyjnego przysługującego pracownikowi, a nie świadczenie ubezpieczeniowe 

(w postaci zasiłku chorobowego) od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd też przedstawiona 

propozycja może wprowadzić nierówne traktowanie w stosunku do pracowników przebywających 

na kwarantannie lub w izolacji z powodu COVID-19.

Warto pamiętać, że prawo do wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy uregulowane 

w art. 92 Kodeksu pracy nie zostało wprowadzone w związku z trwającą pandemią – już wcześniej 

pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, m.in. wskutek 

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (trwającego do 33 albo 14 dni w ciągu roku 

kalendarzowego – w zależności od wieku pracownika). Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 

podejrzenia kontaktu z koronawirusem wywołującym chorobę zakaźną i skierowania pracownika 

na kwarantannę w celu wyeliminowania ryzyka choroby. Kwarantanna służy ochronie zdrowia 

pracownika i jego otoczenia, ale w równym stopniu zabezpiecza przed ryzykiem zakażenia 

pozostałych pracowników zakładu pracy, w którym pracownik poddany kwarantannie jest 

zatrudniony. 

Należy również podkreślić, że obecnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest deficytowy i wymaga 

dotacji z budżetu państwa. Przychody funduszu chorobowego (składki) nie finansują w pełni 

wydatków na świadczenia, a dodatkowo wydatki funduszu chorobowego znacznie wzrosły z tytułu 

pandemii, nie tylko z powodu większej absencji chorobowej osób ubezpieczonych lecz również 

z tytułu zagwarantowania przez państwo możliwości opieki nad dziećmi i osobami 

niepełnosprawnymi w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przyjęcie postulowanego 

rozwiązania wiązałoby się z dodatkowym obciążeniem budżetu państwa.

Warto wskazać, że do gospodarki trafiło w różnych formach ponad 240 mld zł. Rząd wprowadził 

wiele rozwiązań w celu ochrony miejsc pracy i zachowania płynności finansowej firm. Do tych 

instrumentów należą m.in.: subwencje finansowe PFR, świadczenia postojowe z ZUS, refundacja 

składek i wynagrodzeń z urzędów pracy oraz zwolnienia przez ZUS ze składek na kolejne miesiące, 

wydłużane w miarę przedłużania się okresu trwania pandemii. W zależności od rozwoju sytuacji 

epidemicznej będą podejmowane dalsze decyzje.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Olga Semeniuk
Sekretarz Stanu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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