
Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ogłasza się,

że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi.

Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może,

w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie

lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki

określone w art. 5 ust. 1. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się kwarantannie.

Zgodnie z ww. przepisami 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. 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. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 pkt 1

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa: na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy

w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Powyższe znajduje potwierdzenie w literaturze:

ZUS na razie nie potwierdza traktowania oficjalnego 
skierowania na kwarantannę jako L-4, mówi o luce 
prawnej. W jaki sposób procedować ten typ 
zwolnienia, czy pracownik musi się kontaktować 
z lekarzem w celu wystawienia zwolnienia?

Czy pojawiły się wnioski dotyczące zwrotu 40% 
wynagrodzenia i ZUS w przypadku spadku obrotów 
w firmie?
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„Zasiłek chorobowy przysługuje w sytuacji niemożności wykonywania pracy będącej następstwem decyzji wydanej

przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi (w szczególności będzie to państwowy powiatowy inspektor sanitarny). (…) państwowy

powiatowy inspektor sanitarny może – w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności

– nakazać osobie podejrzanej o zakażenie lub chorobę zakaźną powstrzymanie się od wykonywania prac lub

przebywania w miejscach publicznych (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi). Z kolei w razie rozpoznania zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną inspektor sanitarny

uprawniony jest również do nakazania poddania się leczeniu, hospitalizacji, izolacji czy kwarantannie (art. 33 ust. 1

w zw. z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).” (Rzetecka-Gil Agnieszka, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. II).
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Problem powstaje, gdy brak jest decyzji inspektora sanitarnego. Tak było w przypadku osób, które musiały poddać się

obowiązkowej kwarantannie na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu

udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie

z ww. rozporządzeniem była bowiem obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową

kwarantannę. W takim przypadku decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydawało się.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie zmieniła zasad ogólnych przyznawania zasiłku

chorobowego. Ponieważ ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

wyraźnie wymaga wydania w takim wypadku decyzji przez właściwy organ, to nie było podstaw do wypłaty wynagrodzenia

chorobowego lub zasiłku chorobowego. Brak było zatem podstaw do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii również zobowiązuje osobę przekraczającą granicę państwową, w celu udania się do swojego

miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do odbycia, po przekroczeniu granicy

państwowej, obowiązkowej kwarantanny. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nadal się nie wydaje. W odmienności jednak

od poprzedniego rozporządzenia, w aktualnym stanie prawnym w celu wypłaty osobie odbywającej taką kwarantannę

wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia

obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego

z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można też

złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jednocześnie przepisy, o których mowa powyżej, stosuje się do obowiązkowej kwarantanny, która rozpoczęła się po dniu

15 marca 2020 r.

Jeżeli lekarz uzna, że w okresie takiej kwarantanny ze względu na stan zdrowia pracownika uzasadnione jest orzeczenie

o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, jest ono

dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie

zaświadczenia lekarskiego, należy do lekarza.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych

ustaw przewiduje, że w przypadku obowiązkowej hospitalizacji pracownika albo poddania go kwarantannie z powodu

COVID-19 pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wynagrodzenie to jest wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych. Prace jednak nad ustawą wciąż trwają. W ramach pakietu antykryzysowego mówi się natomiast o pomocy

dla przedsiębiorców poprzez dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie

premiera wśród najważniejszych działań pakietu antykryzysowego przewiduje się wsparcie w wypłacie wynagrodzeń

pracowników w firmach z problemami. Państwo pokryje połowę wynagrodzenia pracownika. Limit dopłaty wyniesie jednak

40% przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.
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Skontaktuj się
Skontaktuj się z nami w celu rozwiązania 
konkretnego problemu prawnego. 

Powyższa odpowiedź nie stanowi porady prawnej, która może być udzielona po przedstawieniu szczegółowego stanu faktycznego sprawy.
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