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Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

Członkowie Związku 

Przewodniczące/y Zakładowych, Międzyzakładowych 

Organizacji Związkowych 

Regiony 

 

 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

w Warszawie wyjaśniam kwestię zasiłków chorobowych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych : 

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) art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. 

(Dz.U.2020.2112) zmieniającej w/w ustawę z dniem 5 września 2020 r. dodał nowy art. 4g w 

brzmieniu: 

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 z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w 

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

z 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 ten ustala zatem prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru 

przysługujące przebywającym w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

pracownikom podmiotów leczniczych.  

 

 

Zgodnie z art.  31 pkt 1) ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) ustawa w zakresie 

w/w przepisu weszła w życie z mocą obowiązującą wstecz tj. z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia z mocą od dnia 5 września 2020 r.; 

W ustawie z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112)  jest jeszcze przepis przejściowy tj. art. 

28 w brzmieniu :  Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych ubezpieczonych, o których mowa w art. 

4ea i art. 4g 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, za okres przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych 
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przepisów jest niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 4ea i art. 4g 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. Przeliczenie 

podstawy następuje na wniosek ubezpieczonego. 

Wnioskujemy zatem do Przewodniczących reprezentujących pielęgniarki i położne  

w podmiotach leczniczych o poinformowanie osób, które otrzymały w tym czasie świadczenie  

w wysokości 80 % o wystąpienie o nadpłatę do pracodawców.  

 

mailto:biuro@ozzpip.pl
http://www.ozzpip.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4(ea))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4(g))&cm=DOCUMENT

