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Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 r.

Pan
Paweł Maczyński
Przewodniczący
Polska Federacja Związkowa
Pracowników Socjalnych
i Pomocy Społecznej

Szanowny Panie Przewodniczący,
w nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 3 czerwca 2020 r. (znak: PFZ/W/157/2020)
dotyczącego postulatu zgłoszonego w zakresie wprowadzenia prawa do otrzymywania 100%
zasiłku chorobowego przez pracowników domów pomocy społecznej przebywających na
kwarantannie, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Na wstępie pragnę podkreślić, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na
bieżąco monitoruje sytuację, w jakiej znajdują się domy pomocy społecznej i ich mieszkańcy
oraz podejmuje stosowne działania. Również służby wojewodów dokładają wszelkich starań,
wykonując obowiązki w zakresie nadzoru, pozostając w pełnej mobilizacji, w celu zapewnienia
niezbędnej pomocy i bezpieczeństwa osobom przebywającym w domach pomocy społecznej.
Przedmiotowe działania mają również na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla
pracowników domów pomocy społecznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pracownicy
domów pomocy społecznej w obecnej sytuacji, tj. stanie epidemii związanym
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wykonują szereg niezwykle ważnych
i odpowiedzialnych zadań mających na celu zapewnienie jak najlepszej opieki mieszkańcom
domów w sytuacji zagrożenia zarażeniem się koronawirusem.
Odnosząc się do treści postulatu warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą 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, z późn. zm.) - 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.
Przepis, o którym mowa powyżej, nie znajduje zastosowania do wszystkich
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, lecz pracowników wykonujących
zawód medyczny w tych podmiotach.
Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 4e 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,
pracownicy oraz osoby świadczące pracę w domach pomocy społecznej, poddane w nich
obowiązkowej kwarantannie, mogą – za zgodą tych osób – świadczyć pracę określoną
w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Jednak w tym przypadku mowa jest
o dopuszczeniu wykonywania pracy pomimo objęcia kwarantanną w związku z podejrzeniem
zarażenia chorobą zakaźną.
W Ministerstwie stale prowadzone są szerokie prace analityczne pod kątem ewentualnej
potrzeby zmian przepisów w celu m.in. dostosowywania ich treści do zmieniającej się sytuacji
ekonomiczno-gospodarczej i oceny prawidłowości funkcjonowania obecnych rozwiązań,
również biorąc pod uwagę trwający stan epidemii. Wprowadzenie kolejnego wyjątku
w zakresie wysokości powiększonego zasiłku chorobowego, zgodnie z prezentowanym
postulatem, wymaga pogłębionej analizy ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

z poważaniem
Małgorzata Szrajda
Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
/podpisano elektronicznie/

