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Pani

Mariola Łodzińska

Wiceprezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W nawiązaniu do skierowanego do Prezesa Rady Ministrów i przesłanego według 

kompetencji do Ministerstwa Zdrowia Stanowiska nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych 

oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% 

podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 

wprowadzona została zmiana 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 (Dz. U. poz. 

1842) polegająca na dodaniu przepisu art. 4g stanowiącego, że w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu 

w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 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 z wykonywaniem 

obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie 
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niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem 

obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje prawo do 

100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

Kodeks pracy, lub 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. 

Przywołany przepis wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą 

od dnia 5 września 2020 r. i obejmuje on zarówno pracowników medycznych jak 

i niemedycznych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (do sprawy: 

BPRM.222.19.53.2020.JGo(2)).


		2020-11-28T20:17:44+0000
	Maciej Miłkowski




