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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 4962 Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz w sprawie 

pracowników szpitali, które pozostają w gotowości na przyjęcie pacjentów zarażonych 

COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Pragnę wyraźnie podkreślić, że Rząd docenia poświęcenie 

i odwagę pracowników personelu medycznego biorących udział w działaniach 

podejmowanych w związku z trwającą epidemią COVID-19, dlatego też podjęto liczne 

działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb ww. grupy.

Przechodząc do pierwszego pytania wskazuję, iż jednym z głównych rozwiązań było 

dodanie art. 4c do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 

374 ze zm.), zgodnie z którym 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 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 
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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.

Ponadto, w myśl art. 47 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374),  osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, 

o której mowa w ust. 2 ww. ustawy, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 

nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na 

danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym 

zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie 

może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu 

epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została 

decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Nie bez znaczenia dla sytuacji materialnej osób wykonujących zawody medyczne 

pozostaje rozporządzenie 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). Wejście w życie ww. rozporządzenia 

umożliwi wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, 

osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, przez okres objęcia 

ograniczeniem przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z 

podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Powyższy dodatek sfinansowany 

zostanie ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia.

Uprzejmie wskazuję, iż dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób objętych 

ograniczeniem powinno być równe:

1) w przypadku osoby, która utraciła w związku z objęciem ograniczeniem dochód w 

innym miejscu pracy - 80% wartości wynagrodzenia brutto otrzymanego za miesiąc 

marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie 

ograniczeniem (zgodnie z wyborem tej osoby), z tytułu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w innym miejscu niż Podmiot, w którym osoba jest objęta ograniczeniem, 

których osoba ta udzielałaby również w miesiącu następnym.
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W ww. kwocie wynagrodzenia nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń 

zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem 

(np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności).

2) w pozostałych przypadkach - 50% wysokości wynagrodzenia zasadniczego danej 

osoby za miesiąc marzec 2020 r. w podmiocie, w którym została objęta ograniczeniem, 

a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym podmiocie, 50% 

wysokości aktualnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w 

Podmiocie. W przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy 50% 

wysokości wynagrodzenia należnego za miesiąc marzec 2020 r. w podmiocie, w którym 

została objęta ograniczeniem, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie 

zatrudniona w tym podmiocie, 50% wysokości aktualnego miesięcznego wynagrodzenia 

w podmiocie. 

W obu przypadkach wysokość świadczenia dodatkowego nie może być niższa niż 

wartość 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2, oraz nie wyższa niż 

10 000 zł.

W przypadku objęcia ograniczeniem przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za 

ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.

Odnosząc się do pytania drugiego uprzejmie wskazuję, iż biorąc pod uwagę zwiększone 

ryzyko zakażenia w związku z bezpośrednią pracą z pacjentami z podejrzeniem lub 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia w tej chwili skoncentrował wysiłki, 

aby w pierwszym rzędzie zabezpieczyć pracowników Szpitali Jednoimiennych i 

zapewnić opiekę w tych szpitalach na niezbędnym poziomie. 

Z poważaniem, 

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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