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PYTANIE

Jestem kierownikiem. Nie bardzo wiem, jak mam postąpić z pracownikami placówki, ponieważ
dochodzą do mnie sprzeczne wiadomości. Otrzymałam wiadomość, że pracownicy mają pracować
zdalnie, z kolei w Starostwie, że pracownicy mają być na wyznaczonym dyżurze. Od znajomych wiem,
że tamtejsze placówki są całkowicie zamknięte.

W placówce pracuje 6 terapeutów, fizjoterapeuta, pielęgniarka, księgowa, sprzątaczka, kierowca.

Na chwilę obecną pracownicy przebywają na urlopach: 1 pani korzysta z opieki na dziecko do 8 lat,
pielęgniarka na zwolnieniu lekarskim, 2 pracowników ma dyżur wraz ze mną. Czas urlopu i wolnego
kończy się w poniedziałek.

Zastanawiam się, czy w związku z tym mogę zamknąć placówkę całkowicie, pracownikom zlecić pracę
w domu, będzie to m.in. pisanie, tworzenie nowych projektów, wykonywanie prac dla klientów.
Jednak tej pracy nie będzie na wiele dni i co wówczas?

Co mam zrobić z kierowcą i sprzątaczką? Dla nich też mam wyznaczony zakres prac, ale czy będzie
bezpieczne przychodzenie do pracy? I też nie będzie tej pracy na wiele dni.

Księgowa wiadomo może wykonywać zakres swoich obowiązków zdalnie, czasem tylko będzie
musiała skorzystać z biura. Proszę o pomoc w zakresie, jak powinnam postąpić z pracownikami, aby
wypełnili swoją pracę, a przede wszystkim, by byli bezpieczni i nie narażali się na niebezpieczeństwo
zarażenia wirusem.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



PODSTAWY PRAWNE

art. 81 i 210 K.p. 
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PYTANIE

Jakie są uprawnienia pracownika w razie

zamknięcia zakładu pracy lub części zakładu

pracy z powodu COVID-19?
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PRZESTÓJ – STANOWISKO PIP

W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał

zamknąć swój zakład pracy albo jego część –

art. 81 § 1 Kodeksu pracy.
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art. 81 K.p. 

Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania

pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z

przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:

– wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką

godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w

stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce

miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie – ci pracownicy także w czasie

przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),

– jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy

określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje

60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują

wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone

jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony %

przychodu/dochodu/zysku).
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TEZA PIP

Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia

zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19

będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy, mimo

że będzie to przyczyna niezawiniona przez

pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w

mieście, w tym również w zakładzie pracy co

uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład

pracy itp.)
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TO CHYBA NIE PRZESTÓJ

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych z 19 czerwca 1979 r.

(I PZP 20/79)

Pracownikowi, który z powodu zamieci śnieżnej nie 
stawił się do pracy, nie przysługuje – w świetle art. 81 §
1 K.p. – wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
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TO CHYBA NIE PRZESTÓJ

Do uznania gotowości do pracy, o jakiej mowa w art. 81 § 1
K.p., niezbędna jest dyspozycyjność pracownika względem
zakładu pracy.

Oznacza ona, że pracownik powinien mieć możliwość
niezwłocznego – na wezwanie zakładu pracy – przystąpienia do
wykonywania pracy.

W takiej sytuacji nie znajduje się pracownik, którego nie ma w
siedzibie pracy i który pozostaje poza innym miejscem pracy
ewentualnie wyznaczonym do jej wykonywania – z powodu
niemożności dojazdu do miejsca pracy.

W tym wypadku nie chodzi o ryzyko związane z
funkcjonowaniem zakładu pracy.
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USTAWA O STOSOWANIU SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ 
SKUTKÓW POWODZI, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W LIPCU 1997 r.  z 17 lipca 1997 r. 
(Dz.U. Nr 80, poz. 491)

art. 4.
1. Przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy stanowi faktyczna
niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią.
2. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z przyczyny, o której mowa w ust. 1,
pracownik zachowuje prawo do odpowiedniej części wynagrodzenia określonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy przez
okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania wobec pracowników, których uprawnienie do
wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu powodzi lub
do innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tego tytułu wynika z
odrębnych przepisów.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłaca pracodawca.
5. W wypadku braku środków na wynagrodzenie, spowodowanego przejściowym
zaprzestaniem działalności wskutek powodzi, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2,
wypłaca się ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Decyzję
o przyznaniu środków na wypłatę tego wynagrodzenia podejmuje dyrektor
wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie pisemnego wniosku pracodawcy.
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ZAWIESZENIE REGULAMINU WYNAGRADZANIA

art. 91.
§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być
zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części
przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów
wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i
reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie
jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i
przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego
pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż
przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy.
§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.
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ZAWIESZENIE WARUNKÓW UMOWNYCH

art. 231a.

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową
pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być
zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych
warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z
umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w
zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

§ 2. Przepisy art. 91 § 1-4 stosuje się odpowiednio.
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„Przymusowy” urlop wypoczynkowy 

– urlop planowany

– urlop w okresie wypowiedzenia

– urlop zaległy   
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URLOP ZALEGŁY

W wyroku z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt. I PK
124/05) Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca może
zmusić pracownika, by wziął zaległy urlop
wypoczynkowy w pierwszym kwartale następnego
roku.

(zob. "Rz" z 25 stycznia 2006 r., "Pracownik musi iść
na zaległy urlop").
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UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

– oderwana część urlopu rodzicielskiego,

– przysługujący urlop wychowawczy,

– dwa dni opieki nad dzieckiem z podziałem na
godziny,

w terminie wskazanym przez pracownika.
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URLOP BEZPŁATNY

wyłącznie na wniosek pracownika
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„WIRUS” PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA 
UMOWY O PRACĘ?

• „wirus” nie może stać się przyczyną rozwiązania
umowy o pracę

• przyczyną stać się mogą skutki profilaktyki
„antyzakażeniowej” powodujące uniemożliwienie
wykonywania pracy, a tym samym utratę płynności
finansowej pracodawcy
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PYTANIE

Czy pracownik może odmówić pracy, ze względu
na groźbę zarażenia?
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PODRÓŻ SŁUŻBOWA

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w
podróż służbową?
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ZASADY i 210 K.p. 

Organizatorem pracy jest pracodawca –

zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp.

W przypadku odmowy pracy pracodawcom
przestrzegającym zasad prewencji antywirusowej –
pracownik naraża się na konsekwencje służbowe,
poczynając od kary porządkowej, a kończąc na
rozwiązaniu umowy o pracę.

Podstawą prawną odmowy wykonywania pracy jest
art. 210 K.p.
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art. 210 wyciąg

§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają
przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca
grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
§ 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek
niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu
powstrzymania się od pracy.
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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BHP

• środki ochrony indywidualnej uzależnione od
rodzaju pracy – żele antybakteryjne, mydło,
rękawiczki jednorazowe,

• pomieszczenia pracy – wietrzenie, temperatura,
dezynfekcja miejsc szczególnie często dotykanych
przez pracownika,

• szkolenie bhp w zakresie przeciwdziałania
zakażeniom,
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BHP

• ograniczenie liczby osób pracujących w otwartej
przestrzeni biurowej,

• ograniczenie liczby spotkań w małych salach
konferencyjnych,

• zastosowanie elastycznych godzin pracy,
pozwalających na ograniczenie liczby osób
przebywających jednocześnie w zakładzie pracy –
„ruchoma” doba pracownicza,

• reakcje na podejrzenie przypadków zakażenia.
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PYTANIE

Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania
lekarskie pracownikowi, który wykazuje symptomy
zakażenia:

temperatura, kaszel, duszności?
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STANOWISKO PIP

Przepisy nie przewidują kierowania pracownika na badania w
związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby
wirusowe.

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy pracownik podlega badaniom
profilaktycznym: wstępnym – przy przyjęciu do pracy, a także
okresowym i kontrolnym.

Zakres i częstotliwość badań okresowych ustala lekarz zgodnie ze
wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań
profilaktycznych.

Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy niezdolność
pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni.
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STANOWISKO PIP
Tryb i zakres badań profilaktycznych pracowników są uregulowane przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 39 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U z 2016 r. poz. 2067).

Zgodnie z przepisem § 6 wskazanego rozporządzenia przeprowadzenie badań
lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań
okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy może
zachodzić w przypadku:

• konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie
szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 155 § 1
Kodeksu pracy);

• stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby
zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy);

• stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika,
który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową,
lecz nie zaliczono do żadnej z grup inwalidów art. 231 Kodeksu pracy).
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STANOWISKO PIP

Skierowanie na przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po
zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania
dotychczasowej pracy.
Przepisy Kodeksu pracy oraz wspomnianego rozporządzenia nie
uprawniają natomiast pracodawcy do skierowania pracownika na
badania lekarskie w sytuacji, gdy np. pracownik jest przeziębiony i
może zagrażać innym pracownikom, bez zgody tego pracownika,
jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego.
Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2019 r. poz. 537 z późn.zm.) lekarz
może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń
zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po
wyrażeniu zgody przez pacjenta. Wyjątki w tym zakresie przewiduje w
szczególności ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U z 2019 r. poz.
1239 z późn.zm.).
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ORZECZENIE LEKARSKIE

I PK 44/02 – wyrok SN – Izba Pracy z 18-12-2002 r.

Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art.
229 § 4 K.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia
pracownika w dacie, w której pracownik ma być
dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność
w okresie w nim wymienionym, jednak staje się
nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie
zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu
zdrowia pracownika.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



ORZECZENIE

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych z 17 maja 2017 r. II PK 94/16

Za zewnętrzną przyczynę wypadku może być uznane
dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie
zaświadczenia lekarskiego zawierającego oczywiście
błędną ocenę jego zdrowia. Warto jednak zauważyć, że
błąd w zaświadczeniu lekarskim musi mieć charakter
oczywisty, a zatem musi dać się zauważyć bez potrzeby
uciekania się do specjalistycznej wiedzy medycznej,
którą co do zasady posiadają wyłącznie lekarze.
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Oświadczenie przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych osobowych 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz Prezesa UODO

RODO jest szeroko zakrojonym ustawodawstwem, które określa również

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście takim,

jak ten odnoszący się do COVID-19.

RODO zapewnia podstawy prawne umożliwiające pracodawcom

i organom administracji publicznej właściwym do spraw zdrowia

przetwarzanie danych osobowych w kontekście epidemii, bez

konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Ma to na przykład zastosowanie, gdy przetwarzanie danych

osobowych jest konieczne dla pracodawców ze względu na interes

publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego lub w celu ochrony

żywotnych interesów (art. 6 i 9 RODO) lub w celu spełnienia innego

obowiązku prawnego.
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PYTANIE

Co w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje
okresowych bądź kontrolnych badań lekarskich z
przyczyn dotyczących medycyny pracy z powodu np.
braku uprawnionych lekarzy lub odmowy
autorytatywnego wydania ważnego zaświadczenia w
dobie COVID-19?
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SKUTEK

– brak możliwości dopuszczenia pracownika do
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
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Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie: obowiązku terminowego kierowania

pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego

przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

GIP-GNN.50.2.2020

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce i opublikowanie rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 433

ze zm.), jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak

ZPM.6131.5.2020.MS, dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników, wynikających z

art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), proponuję:

1. zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu

odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym

zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach

wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez

pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania

będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art.

229 Kodeksu pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do

jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w

zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu zagrożenia

epidemiologicznego;

2. utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego,

określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez

pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;
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Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie: obowiązku terminowego kierowania

pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego

przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

GIP-GNN.50.2.2020

3. dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie

samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w

szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących

możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np.

pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im

zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy,

przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym

zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
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Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie: obowiązku terminowego kierowania

pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego

przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

GIP-GNN.50.2.2020

4. dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8

h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość

przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet

niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z

wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w

sytuacjach zagrożeń.

5. przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego

wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z

przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po

odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2;

6. utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 rozporządzenia

Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika

zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie

czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie

stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę

studencką.
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PYTANIE

Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy
pracownika, który wraca do pracy z pobytu w
kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa?
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PYTANIE

Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop
pracownika wracającego z wypoczynku z regionu
objętego koronawirusem?
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STANOWISKO PIP

Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania
samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika.
Niedopuszczenie pracownika do pracy, ze względu
na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić
pracodawcę na zarzut o nękanie, czy stosowanie
mobbingu.
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STANOWISKO PIP

Pracodawca nie może zobowiązać pracownika
powracającego do pracy z pobytu w strefie zagrożonej
koronawirusem do wykorzystania urlopu
wypoczynkowego. Nie jest też właściwy do
podejmowania działań izolujących pracownika w
ramach kwarantanny.

Dodatkowe informacje i zalecenia w związku z ryzykiem
zarażenia koronawirusem znajdują się także na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/
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USTAWA O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI

art. 34.
1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby
chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na
chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.
2. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi
na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub
nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji
sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia
styczności.
3. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których
mowa w ust. 2, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż
raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Z dniem 28 lutego 2020 r. w życie weszło rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 325),
zgodnie z którym zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2
zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dzięki temu – jak
potwierdza rzecznik prasowy ZUS – decyzję o poddaniu
kwarantannie wydaje inspektor sanitarny, a decyzja ta jest
podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i
zasiłku chorobowego. Jeśli decyzja inspektora dotyczy
dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.
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ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU
CHORÓB POWODUJĄCYCH POWSTANIE OBOWIĄZKU
KWARANTANNY LUB NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO ORAZ
OKRESU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY LUB NADZORU
EPIDEMIOLOGICZNEGO z 7 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
376)
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ROZPORZĄDZENIE

§ 1. 1. Chorobami powodującymi powstanie obowiązku
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o
których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, są:

1) cholera;

2) dżuma płucna;

3) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);

4) choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 
(COVID-19);
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ROZPORZĄDZENIE

2. Okresy obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego wynoszą:

14) 14 dni – w przypadku choroby wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz
bliskowschodniego zespołu niewydolności
oddechowej (MERS),
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WEDŁUG ZUS

Pracownik objęty kwarantanną traktowany jest jako osoba niezdolna do pracy
nawet wówczas, gdy nie zachoruje. W tym czasie pracodawca nie powinien tej
osobie zlecać pracy zdalnej.

„Państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny
może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej
na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo
podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem
biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z
tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z
powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub
zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki
ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.
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WEDŁUG ZUS
Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w art. 35, czyli gdy lekarz
przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się
własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, podda osobę podejrzaną o
zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub
osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji lub kwarantannie oraz badaniom, również
w przypadku, gdy brak jest decyzji inspektora sanitarnego, a następnie ubezpieczony
otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, to ubezpieczonemu będą przysługiwały
świadczenia z tytułu choroby.

Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze
względu na stan zdrowia uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy
z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, ubezpieczony
może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Ocena, czy
stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w
kompetencji lekarza.

W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma
zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu
prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.
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USTAWA z 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

art. 3.

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może
polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas
oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza
miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
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CZAS PRACY

• ruchoma doba

• wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy

• wprowadzenie równoważnych systemów czasu pracy
do 12 godzin

• skrócenie dnia pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia

• zmianowa organizacja pracy

• praca zdalna

• odbiór czasu wolnego za nadgodziny
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STANOWISKO PIP

W jakiej formie pracodawca ma powierzyć

pracownikowi pracę zdalną – ustnej czy pisemnej?

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. W

konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może

zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W

interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i

pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia

pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika,

służbowy e-mail).
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PRACA ZDALNA

Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?

Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania

pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do

pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże

uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Jednocześnie

należy wskazać, że art. 3 ustawy utraci moc po upływie

180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje się zatem,

że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi

wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww.

okres.
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PRACA ZDALNA

Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy

zdalnej może być skracany lub wydłużany?

Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie,

należy zatem uznać, że dopuszczalne jest zarówno

skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy

zdalnej na czas oznaczony i uzasadniony

przeciwdziałaniem COVID-19.
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PRACA ZDALNA

Czy pracownik może zakwestionować polecenie

dotyczące pracy zdalnej?

Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń

przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100

§ 1 K.p.). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.
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PRACA ZDALNA

Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą
do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności
(kara porządkowa)?

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest
ono sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może
skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej.
Zgodnie z art. 108 § 1 K.p. pracodawca może stosować
karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez
pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie
pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



PRACA ZDALNA

Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od

warunków mieszkaniowych, rodzinnych. Co w sytuacji,

gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika

praca nie może być świadczona ze względu na warunki

i stosunki panujące w domu?

Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków

mieszkaniowych lub rodzinnych pracownika przy polecaniu

pracy zdalnej. Jednak w przypadku zgłoszenia przez

pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu

zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć

pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej.
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PRACA ZDALNA

Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać

uzasadnienie?

Ustawa nie przewiduje obowiązku uzasadniania polecenia

pracy zdalnej. Stanowi natomiast, że pracodawca może

polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu

przeciwdziałania COVID-19. Polecając pracownikowi pracę

zdalną pracodawca powinien więc działać w ww. celu.
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PRACA ZDALNA

Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy,

regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające

pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy wystarczy jego

przeświadczenie i doświadczenie życiowe?

W rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19 za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się

wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia,

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem

skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy

zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu

na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.
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PRACA ZDALNA

Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy

zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?

Zgodnie z art. 3 ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19

pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie,

przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę,

poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Takie brzmienie przepisu wskazuje, że pracodawca może

powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym

miejscu niż dom pracownika.
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USTAWA z 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

art. 4.

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590)
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach
określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o
którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1
ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.
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Zapraszamy do zadawania pytań



Piotr Wojciechowski
adwokat, ekspert z zakresu prawa pracy 

KORONAWIRUS
a prawo pracy


