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Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje uwagi związane z kwestią 
niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w 
czasie walki z COVID-19. Jednym z postulatów jest o zwiększenie podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego (do 100%) za okres choroby i przymusowej kwarantanny, odbywanej na skutek 
decyzji wydanej na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa - t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 645) dla personelu medycznego w związku z jego bezpośrednim 
zaangażowaniem w zwalczanie szerzenia się wirusa Covid-19 i dużym narażeniem na kontakt 
z osobami zakażonymi. 

Zarówno pracownicy jak i osoby samozatrudnione prowadzące działalność gospodarczą  - 
pod warunkiem dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe  - posiadają 
prawo do świadczeń z tytułu choroby. Miesięczny zasiłek chorobowy, co do zasady wynosi 
80% podstawy wymiaru (za okres pobytu w szpitalu 70%). Podstawą do ich wypłacenia jest 
decyzja państwowego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie. 
Z uwagi na okoliczność, że w znacznej liczbie osoby samozatrudnione opłacają składki na 
dobrowolne ubezpieczenia chorobowe w minimalnej dopuszczalnej kwocie, aktualnie 
wypłacane świadczenia mogą znacznie zachwiać sytuacją finansową tej grupy osób. Zwrócić 
ten należy uwagę, że osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do 
zasiłku nabywają dopiero po okresie 90 dni karencji.     

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie 
postulatu zwiększenia dla tej grupy ubezpieczonych podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
do 100%, tak by nie ponieśli zbyt daleko posuniętych konsekwencji finansowych w czasie 
zwiększonego prawdopodobieństwa czasowego odsunięcia od pracy w czasie epidemii, 
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również poprzez utratę prawa do dodatku do wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego 
pielęgniarkom i ratownikom oraz zniesienie okresu wyczekiwania na nabycie zasiłku 
z aktualnych 90 dni (w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia) do okresu 30 dni (jak 
w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego).

Wydaje się uzasadnione, by postulatem podwyższenia podstawy zasiłku chorobowego 
w czasie zwalczania epidemii objąć cały personel medyczny tj. obok lekarzy, ratowników, 
pielęgniarki, laborantów, salowe, gońców oraz innych zaangażowanych pracowników.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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