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I N F O R M A C J A    P R A W N A 

 

I. Wstęp. 

Niniejszą opinię prawną sporządzono na  wniosek Zarządu Międzyzakładowego Związku 

Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Straży Ochrony Kolei, który zwócił się z prośbą o 

sporządzenie opinii prawnej w sprawie możliwości uznania choroby zawodowej związanej z 

zarażaniem się w pracy koronawirusem SARS-CoV-2 przez pracowników SOK.  

 

Niniejsza opinia ma na celu rozstrzygnięcie następujących zagadnień prawnych:  

 

 Czy COVID-19 jest chorobą zawodową?  

 Czy funkcjonariusze SOK  oraz  pracownicy,  którzy  wykonywali  pracę                              

w  warunkach  narażających  ich  na  zakażenie  koronawirusem  SARS-CoV-2,  mogą  

w sytuacji zdiagnozowania u nich choroby COVID-19 ubiegać się o zasiłek chorobow 

w wysokości 100% podstawy wymiaru w związku z zakażeniem się patogenem w 

pracy w przypadkach wykonywania swoich ustawowych zadań oraz w przypadku 

zarażenia się od współpracownika.  

 I w jaki sposób funkcjonariusze i pracownicy mają egzekwować swoje prawo w 

przypadku potwierdzenia należnego zasiłku chorobowego w wysokości 100% do 

zasiłku chorobowego w przypadku, kiedy do chwili obecnej wypłacono im 80 % 

zasiłku chorobowego. 

 

Ponadto Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Straży 

Ochrony Kolei zwrócił się z prośbą o sporządzenie wzorów wystąpień pracowników                        

o uznanie ich choroby związanej z zarażeniem się COVID-19 za chorobę zawodową . 

II. Stan faktyczny. 

Wśród pracowników Straży Ochrony Kolei, w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2 pojawił się problem dotyczący wysokości zasiłku chorobowego  w przypadku 

zdiagnozowania u pracowników choroby COVID-19. Strażnicy Ochrony Kolei z racji zakresu 
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wykonywania przez nich obowiązków, świadczą pracę w warunkach narażających ich na 

zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.  

III. Podstawa prawna. 

Materialną podstawą sporządzenia  niniejszej opinii prawnej stanowią wskazane w niej przepisy: 

 Ustawa Kodeks pracy  z dnia 26 czerwca 1974 roku ( Dz.U  Nr 24.poz 141) wraz ze 

wszystkimi zamianami, 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku  o transporcie kolejowym, 

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych, 

 Ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych, 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

 

IV. Stan prawny. 

Pyt. 1  

Czy COVID-19 jest chorobą zawodową?  

Rzoocpzynając analizę pierwszego zagadnienia, będącego przedmiotem niniejszej opinii 

zauważyć  należy,  że definicję chorby zawodowej zawiera art. 2351 Kodeksu pracy, zgodnie z 

którym za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, 

jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim 

prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla 

zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, 
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zwanych "narażeniem zawodowym".  Zatem o stwierdzeniu choroby zawodowej decyduje 

zachowanie następujących wymogów:  

1. zamieszczenie schorzenia w wykazie chorób zawodowych, który to wykaz stanowi 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych; 

2. ustalenie bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że zostało ono spowoodwane 

działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo 

w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym" .  

Odnosząc się do pierwszej przesłanki, należy wskazać,  że w punkcie 26  wykazu, stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych wymieniono choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa. Bez wątpienia  

koronawirus jest chorobą zakaźną, której deifinicja została zawarta w  ustawie z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z któą 

choroba zakaźna to choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy. 

Ten z kolei definiowany jest jako posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych 

drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty 

człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji 

lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle 

komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty. COVID-19 jest definiowany jako ostra choroba 

zakaźna układu oddechowego wywołana  zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  Co  istotne,  

decyzją  ministra  zdrowia,  wyrażoną  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 

r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,  zakażenie koronawirusem  SARS-CoV-2  

zostało  objęte  przepisami  o  zapobieganiu  oraz zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  

ludzi, na podstawie  art.  3  ust.  2  ustawy  z  dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  W tym miejscu należy wskazać, że wykaż 

zakażeń i chorób zakażnych nie stanowi zamkniętego katalogu tych zakażeń i chorób zakaźnych 

w celu orzeczenia o chorobie zawodowej w myśl art. 2351 KP. Odniesienie w załaczniku do 

Rozporządzenia Rady Minisstrów  z dnia 30 zcerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych do w 

sposób ogólny do chorób zakaźnych wskazuje na ich rozumienie zgodnie z deinicją zawartą w 

ww. art. 2 pkt. 3 ustawy o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi , 

przy uwgzlędnieniu narażenia zawodowego.  
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Mając na uwadze powyższą analizę prawną należy wskazać, że chorobę COVID-19 wywołaną 

wirusem SARS-CoV-2, można zaliczyć do choroby zakaźnej znajdującej się w wykazie chorób 

zawodowych, przyjętym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie 

chorób zawodowych.  

 

Odnosząc się natomiast do drugiej przesłanki koniecznej do stwierdzenia choroby zawodowej 

należy podkreślić, że decydujące znaczenie dla stwierdzenia danego zakażenia za chorobę 

zawodową ma tzw. narażenie zawodowe.  Wówczas uwzględnia się szczególne warunki pracy 

narażające pracowników na ich zakażenie koronawirusem. W tym miejscu wskazać należy, że 

ocena tzw. ryzyka narażenia zawodowego nie powinna się odnosić tylko do pracowników 

medycznych, mających bezpośredni kontakt z odobami chorobymi. Specyfika wielu zawodów 

wymaga częstego kontaktu z innymi ludźmi, który w obecnej sytuacji stanu zagrożenia 

epdiemicznego bez wątpienia stwarza ryzyko zakażenia dla pracowników.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej opinii, należy stweirdzić, iż okiliczności 

wykonywania obowiązków  przez Strażników Ochrony Kolei, które wymagają częstego kontaktu 

z innymi ludźmi powodują ryzyko zakażenia się koronawirusem. W tym miejscu należy się 

odowłać do art. 60 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejwym,  w którym 

wymieniono podstawowe zadania Straży Ochrony Kolei. Wśród nich znajduje się min. kontrola 

przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach 

kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z 

transportu kolejowego na dworcach kolejowych. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży 

ochrony kolei ma prawo do np. legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub 

wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich 

tożsamości; legitymowania i ujęcia osób, u których występują objawy chorób zakaźnych, oraz 

osób, które przebywały z osobami, u których wystąpiły takie objawy, w celu ustalenia ich 

tożsamości i zapobiegnięcia rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych;ujęcia, w celu niezwłocznego 

doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi 

uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony 

kolei.(art. 60 ust.  2 pkt. 1-2 ww. ustawy). 

 W związku z powyższym należy stwierdzić, iż okoliczności świadczenia pracy przez strażników 

ochrony kolei stawarzają ryzyko zakażenia koronawirusem. Przykładowo legitymowanie i ujęcie 

osób, u któych występują objawy chorób zakaźnych może prowadzić do sytuacji, że pracownik 
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będzie  miał pierwszy bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2. 

Zasadne jest więc stweirdzenie że warunki świadczenia pracy przez pracowników Straży Ochrony 

Kolei powodują tzw. narażenie zawodowe poprzez kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi. 

Z orzecznictwa sądowego wynika, że świetle przepisu art.  2351 KP sam fakt wystąpienia choroby 

wymienionej w wykazie chorób zawodowych nie jest jednak wystarczającą przesłanką do uznania 

jej za chorobę zawodową, jeżeli nie pozostaje w związku przyczynowym z warunkami 

występującymi w środowisku pracy, bądź gdy takiego związku nie można wywieść w 

wysokim stopniu prawdopodobieństwa (zob. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 7 sierpnia 2013 r. sygn. akt II OSK 1754/13 i z dnia 25 kwietnia 2007 r. sygn. akt II OSK 

1660/06. Niepublikowane).   

 

Jednocześnie art. 2352 k.p. stanowi, że rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego 

pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po 

zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów 

chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. Zatem były pracownik może 

wystąić z wnioskiem o podejrzenie choroby zawodowej. Nie jest możliwe dokładne określenie 

czaasookresu na wystąpieniu z takim wnioskiem, ważne jest aby objawy miały związek z 

świadczoną pracą.   

 

Na marginesie należy wskazać, że wykonywanie obowiązków przez pracowników Straży 

Ochrony Kolei w warunkach tzw. narażenia zawodowego – ryzyka zakażenia koronawirusem 

powoduje naruszenie ich prawa do ochrony wynikającego z art. 210 ust. 1 Kodeksu pracy. Na 

pracownikach Straży Ochrony Kolei spoczywa wymieniony wyżej ustawowy obowiązek, 

wynikający z art. 60 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, którym jest  „ochrona życia i 

zdrowia ludzi oraz mienia”. Powyższą powinność należy porównać, z   zawartym  w art. 210 ust. 

5 kodeksu pracy obowiązkiem pracowniczym ratowania życia ludzkiego lub mienia, 

wyłączającym prawo do odmowy wykonania polecenia w warunkach zagrażajacych życia lub 

zdrowia pracownika. Na mocy powyższych przepisów pracownicy Straży Ochrony Kolei również 

zostali pozbawieni prawa do powstrzymywania się od wykonywania pracy, co jest kolejnym 

argumentem przemawiajacym za uznaniem chorby COVID-19 za chorbę zawodową.   

 

Pyt. 2 
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Czy funkcjonariusze SOK  oraz  pracownicy,  którzy  wykonywali  pracę w warunkach  

narażających  ich  na  zakażenie  koronawirusem  SARS-CoV-2,  mogą  w sytuacji 

zdiagnozowania u nich choroby COVID-19 ubiegać się o zasiłek chorobowy  w wysokości 100% 

podstawy wymiaru w związku z zakażeniem się patogenem w pracy w przypadkach 

wykonywania swoich ustawowych zadań oraz w przypadku zarażenia się od współpracownika.  

 

Osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby zawodowej przysługują świadczenia z ZUS. 

Zgodnie z art.  9 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z tytułu wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy za czas 

niezdolności pracownika do pracy – do 33 dni – wskutek wypadku w drodze do pracy pracownik 

zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 33 dni, 

od 34. dnia ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie art. 11 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy 

wymiaru zasiłku (podstawa wymiaru to co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała 

niezdolność do pracy). Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy 

z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Z uwagi na to, że wysokość zasiłku 

chorobowego w opisanych sytuacjach jest wyższa niż w przypadku zwykłej choroby, podstawę do 

jego naliczenia stanowi sporządzona przez pracodawcę dokumentacja. 

W przypadku choroby zawodowej podstawą do jego naliczenia jest decyzja państwowego 

inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową u danego pracownika. 

  

W przypadku podejrzenia choroby zawodowej pracodawca powinien podjąć określone działania 

celem wydania decyzji stwierdzajacej występowanie choroby zawodowej u danego pracownika. 

Procedura uznania danego zakażenia (w przypadku przedmiotowej opinii COVID-19) za chorobę 

zawodową jest bardzo złożona. Zgodnie z art. 235§ 1 KP Pracodawca jest obowiązany 

niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Procedura 
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stwierdzenia choroby zawodowej została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. 

 Z samym zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej u pracownika występują lekarz podmiotu 

właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, pracownik aktualnie zatrudniony za 

pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną lub  były 

pracownik oraz pracodawca, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej.  Właściwy 

państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, 

wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego 

dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej 

albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia. (§ 4  ust.1 

powołanego wyżej Rozporządzenia).   Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika dokonuje 

lekarz orzecznik, zatrudniony w uprawnionej placówce medycznej, w formie orzeczenia 

lekarskiego wystawionego na odpowiednim druku. Jeżeli lekarz rozpozna u pracownika chorobę 

zawodową to wydaje orzeczenie na druku: “orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby 

zawodowej”, a w przypadku braku podstaw do jej rozpoznania – na druku: “orzeczenie lekarskie 

o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej” Proces rozpoznawania choroby zawodowej 

może odbywać się w jednej lub w dwóch instancjach orzeczniczych. Jednostkami orzeczniczymi 

pierwszego stopnia są min.:poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny 

pracy, kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych. W przypadku, kiedy 

pracownik nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego ma możliwość złożenia odwołania o 

ponowne badanie lekarskie w jednostce orzeczniczej drugiego stopnia, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza orzecznika, który je wydał. 

Jednostkami orzeczniczymi drugiego stopnia (odwoławczymi) od orzeczeń wydanych przez 

lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych  są jednostki badawczo-rozwojowe w 

dziedzinie medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej wydane przez 

lekarza jednostki orzeczniczej drugiego stopnia jest ostateczne. Decyzję o  stwierdzeniu choroby 

zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia u pracownika podejmuje właściwy państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny w oparciu o materiał dowodowy.  

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że funkcjonariusze SOK oraz pracownicy, którzy  

wykonywali  pracę w  warunkach  narażających  ich  na  zakażenie  koronawirusem  SARS-CoV-

2,  mogą  w sytuacji zdiagnozowania u nich choroby COVID-19 ubiegać się o zasiłek chorobowy  
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w wysokości 100% podstawy wymiaru w związku z zakażeniem się patogenem w pracy w 

przypadkach wykonywania swoich ustawowych zadań oraz w przypadku zarażenia się od 

współpracownika . Konieczne jest jednak podjęcie przez pracdawcę odpowiednich działań, celem 

potwierdzenia wystąpienia u danego pracownika choroby zawodowej.  Decyzja Inspektora 

Sanitarnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej jest konieczną przesłanką do przyznania 

świadczeń z ubepzieczenia sołecznego, w tym zasiłku chorobowego.  

 

Na marginesie należyw skazać, że Katalog tych świadczeń wskazany został w ustawie z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. W art. 6 wskazano, że z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek 

wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta 

szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i 

szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym 

ustawą. w przypadku śmierci pracownika spowodowanej chorobą zawodową, przysługujące 

członkom rodziny zmarłego – jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna oraz dodatek do renty 

rodzinnej. 

 

Ponadto art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób gwarantuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby zawodowej 

doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie.  

 

Pyt.3. 

 I w jaki sposób funkcjonariusze i pracownicy mają egzekwować swoje prawo w przypadku 

potwierdzenia należnego zasiłku chorobowego w wysokości 100% do zasiłku chorobowego w 

przypadku, kiedy do chwili obecnej wypłacono im 80 % zasiłku chorobowego. 

 

Pracownik może ubiegać się o przysługujące mu uprawnienia z tytułu choroby zawodowej jeżeli 

posiada prawomocną decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu tej choroby. 

Chorobę zawodową można stwierdzić również po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym,  

gdyż okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby 

zawodowej nie został określony. 
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Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikowi przez okres trwania 

niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni. W związku z powyższym należy stweirdzić, 

iż na skutek wydania prawomocnej deyczji przez Inspketora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby 

zawodowej pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę zasiłku chorobowego w wysokości 

100% podstawy wymiaru.  

 

Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi za dany okres niezdolności do pracy wynagrodzenie 

chorobowe, o którym mowa w art. 92 k.p., oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, 

a następnie po wypłacie tych świadczeń okazało się, że niezdolność do pracy jest spowodowana 

chorobą zawodową, za okres tej niezdolności pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z 

ubezpieczenia wypadkowego. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  zasiłek chorobowy z 

ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy 

spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wypłacone wynagrodzenie 

chorobowe należy zaliczyć na poczet zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.  

 

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - zgodnie z art. 9 ust. 1  ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - przysługuje w 

wysokości 100% podstawy wymiaru, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z 

ubezpieczenia chorobowego zasadniczo w wysokości 80% podstawy wymiaru, zaliczenie 

wypłaconego wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego 

na poczet zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego nie pokryje w pełni  tej 

należności. W takim przypadku pracodawca (albo ZUS) powinien wypłacić pracownikowi 

wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. 

W zwiąkzu z powyżsyzm pracodawca, który złożył już w ZUS dokumenty, w których wykazał 

wypłacone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, po 

stwierdzeniu, iż okres niezdolności do pracy, za który zostały wypłacone te świadczenia pieniężne 

jest spowodowany chorobą zawodową, zobowiązany jest dokonać korekty przedmiotowych 

raportów. W związku z powyższym pracownikoi przysługuje roszczenie o  wyrównanie zasiłku 

chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres, w któym wypłacano mu 80% zasłiku 

chorobowego.  
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Reasamując, pracownik ma prawo żądać wyrównania zasiłku chorobowego i świadczenia 

rehabilitacyjnego do 100% wynagrodzenia. Pracodawca powinien wyrównać świadczenie. 

Ponadto, sam pracownik może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o wypłatę świadczenia. W 

przypadku wydania odmownej decyzji przez organ, pracownik może dochodzić swoich praw 

przed sądem. Nalezy podkreślić, że w przypadku dużych pracodawców, którzy zgłaszają do 

ubezpieczenia chorobowego powyższej 20 osób, to oni, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

ustalają prawo do ww. świadczeń, ich wysokość oraz w praktyce wypłacają świadczenia 

pracownikow. (art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa).   

 

Należy jednak pamiętać o krótkim terminie przedawnienia, który w przypadku zasiłku 

chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego wynosie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, 

za który zasiłek przysługuje (art. 67 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Po upływie terminu 

przedawnienia pracodawca powinien odmówić wyrównania świadczenia chyba, że zostanie 

potwierdzone, że niezgłoszenie roszczenia o wyrównanie zasiłku nie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych do pracownika (co odpowiednio wydłużałoby termin przedawnienia).  

 

WNIOSKI 

 

Po analizie przedmiotowego problemu, przeprowadzonej w oparciu  obowiązujący stan prawny 

należy stwierdzić, że chorobę COVID-19, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, można zaliczyć do 

choroby zakaźnej znajdującej się w wykazie chorób zawodowych, przyjętym w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych.  Zatem w związku z 

zakażeniem się przez pracownika patogenem w pracy w przypadku wykonywania swoich 

ustawowych zadań  pracownikowi przysługuje wyższy zasiłek chorobowy – w wysokości 100% 

podstawy wymairu. COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową, gdy zostanie 

potwierdzone, że do zakażenia doszło  w związku z wystąpieniem wirusa w środowisku 

pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym „narażeniem 

zawodowym”. W sytuacji, gdy choroba zawodowa u pracownika zostanie stwierdzona w trakcie 

zwolnienia chorobowego, na skutek długotrwałego postępowania przed Państwowym 
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Inspektorem Sanitarnym pracownik może żądać wyrównania świadczenia do wysokości 100% 

wynagrodzenia. 

 

Radca prawny 

Michał Szczygieł 

 

 


