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Marlena Maląg  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Dotyczy: kwestii zasiłku chorobowego regulowanego dotychczas w art. 4c ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Specustawy), innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o uwzględnienie w 

najbliższych pracach legislacyjnych następujących regulacji: 

W ustawie 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 wprowadza się przepisy o następującym 

brzmieniu:  

1) Art. 4ca 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu 

zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach 

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.  



Uchylony art. 4c 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 (dalej „Specustawy”) reguluje godnościową 

kwestię dla pielęgniarek i położnych. Osoby wykonujące zawody pielęgniarek i położnych 

bezpośrednio zaangażowane są w walkę przy zwalczaniu epidemii. Powinny, zatem 

w przypadku zakażenia się koronawirusem nadal otrzymywać zasiłek chorobowy 

w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

wynagrodzenia.  

Jednakże art. 4c zakończył swe obowiązywanie. Przewidziano, że będzie obowiązywał do 

upływu 180 dni od wejścia w życie Specustawy. Ta regulacja jednak nie obowiązywała nawet 

przez pół roku. 

Przedmiotowa regulacja powinna zostać, zatem utrzymana, co najmniej przez czas trwania 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego z uwagi na względy wskazane powyżej. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Wiceprezes NRPiP 

Sebastian Irzykowski 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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