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Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na email z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w przepisach z zakresu 

prawa pracy wprowadzonych w związku z epidemią, Departament Dialogu Społecznego 

poniżej przedstawia wykaz zmian w powyższym zakresie.

1. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego dla pracowników medycznych, 

których niezdolność do pracy spowodowana została COVID-19

oraz umożliwienie świadczenia pracy w okresie pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku chorobowego bez ryzyka ich utraty.

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567) dodano 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 sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) art. 4b 

i 4c o brzmieniu:

Art. 4b. 1. Jeżeli w okresie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

ubezpieczony będący pracownikiem wykonującym zawód medyczny, 

zatrudniony w podmiocie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), świadczy pracę w 

podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż 
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czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem 

opieki, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, oraz poza normalnymi godzinami pracy, 

przepisu art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie stosuje się. 

2. Jeżeli w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ubezpieczony wykonujący 

zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej świadczy pracę zdalną, o której mowa w art. 3, na rzecz podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą lub udziela świadczeń zdrowotnych za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przepisu 

art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie stosuje się. 

Art. 4c. 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 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.

2. Zmiana przepisu regulującego warunki skierowania osoby do pracy przy zwalczaniu 

epidemii.

Na podstawie art. 8 pkt 20 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567) w art. 47 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) wprowadzono 

następujące zmiany:
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- skierowana do pracy przy zwalczaniu do pracy nie może być osoba 

wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego,

- w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez 

dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu 

epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich,

- decyzje o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii:

1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie 

decyzji do adresata, w tym ustnie;

2) nie wymagają uzasadnienia; 

3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie 

po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

- osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji o skierowaniu do pracy 

przy zwalczaniu epidemii 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 (zmiana polegała na skreśleniu słowa „wyłącznie” po 

słowie „przysługuje”).

3. Rozszerzenie kręgu osób, które mogą pełnić dyżury medyczne, pozostawać 

w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, podpisać klauzulę opt-

out oraz uzyskać dodatek za pracę zmianową.

Na podstawie art. 8 pkt 21 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567) dodano do ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) art. 47a o treści:

Art. 47a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, przepisy art. 95–99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) stosuje się do pracowników wykonujących 

zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o 

sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
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pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1471 i 1565) zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń 

przez całą dobę.

Z poważaniem, 

Jakub Bydłoń 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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