
Kwarantanna stanowi odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia

szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych – i nie jest równoznaczna z utratą zdolności

do pracy. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują zakazu wykonywania pracy przez osoby objęte

kwarantanną. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi zakaz odnosi się natomiast do zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których

istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – i obowiązuje w stosunku do osób

zakażonych, chorych na chorobę zakaźną oraz nosicieli (tj. osób bez objawów choroby zakaźnej, w których

organizmie bytują biologiczne czynniki chorobotwórcze, stanowiących potencjalne źródło zakażenia innych osób).

Jak wynika 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. Treść art. 14 tej

samej ustawy przesądza z kolei, że ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy w trybie

określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek

chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej

takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim

przeszkoleniu. Podkreślić też należy, że wobec osób przekraczających granice Polski w celu udania się do swojego

miejsca pobytu lub zamieszkania w okresie od dnia 15 marca 2020 r. stosuje się obowiązkową kwarantannę

(14 dni od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy) – bez wydawania decyzji przez organy inspekcji

sanitarnej (por. §2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Jaka jest droga postępowania z pracownikami 
wracającymi z zagranicy w przypadku gdy:
- pracownik ma możliwość pracy zdalnej, a na lotnisku 
został poinformowany o obowiązkowej kwarantannie 
domowej, nie otrzymał decyzji bądź innego dokumentu 
wiążącego dla pracodawcy?
- pracownik nie ma możliwości pracy zdalnej, a na 
lotnisku został poinformowany o obowiązkowej 
kwarantannie domowej, nie otrzymał decyzji bądź 
innego dokumentu wiążącego dla pracodawcy?
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Obowiązujące przepisy prawa nie dają jednoznacznej odpowiedzi w kwestii dopuszczalności wykonywania pracy

zdalnej w okresie kwarantanny, brak jednak norm prawa wykluczających taką możliwość – o ile pracownik nie

utracił zdolności do pracy. Zgodnie z treścią specustawy, 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). Powyższe uprawnienie pracodawcy nie jest uzależnione od wydania

przez organy władzy państwowej decyzji wiążącej pracodawcę. Przeciwdziałanie COVID-19 obejmuje zaś

wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz

zwalczaniem skutków ww. choroby. Każdy pracodawca działający w ww. celu może wydać polecenie

wykonywania pracy zdalnej – nieuzasadniona odmowa pracownika może z kolei skutkować odpowiedzialnością

dyscyplinarną. Pracodawca nie może jednak obligować pracownika do czynności skutkujących złamaniem

kwarantanny i związanych z nią obowiązków lub zakazów. Za wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi

przysługuje pełne wynagrodzenie.
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- w przypadku gdy, pracownik nie ma możliwości 
pracy zdalnej, a na lotnisku został poinformowany 
o obowiązkowej kwarantannie domowej, nie 
otrzymał decyzji bądź innego dokumentu 
wiążącego dla pracodawcy?

Zgodnie z treścią §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 15 marca 2020 r. osoba

przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, została obowiązana do odbycia (po przekroczeniu granicy państwowej) obowiązkowej

kwarantanny, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Tożsamy obowiązek

przewiduje §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w odniesieniu do osób, które przekraczają granicę państwową

w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie

od 20 marca 2020 r.

W odniesieniu do ww. osób nie wydaje się decyzji organów inspekcji sanitarnej – obowiązek odbycia

kwarantanny powstaje z mocy samego prawa w związku z przekroczeniem granicy.

Jak stanowi przepis art. 92 §1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy za czas niezdolności

pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie

do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej

łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że

obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Należy podkreślić, że na gruncie norm 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 (art. 6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).
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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.

Odpowiedzi na pytania nadesłane przez firmy członkowskie Związku Pracodawców
Pomorza i Kujaw

W odniesieniu do kwarantanny uregulowanej w ww. rozporządzeniach, która rozpoczęła się po dniu 15 marca

2020 r. stosuje się następujące zasady:

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację

tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez

telefon. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia,

o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego

w odrębnych przepisach, 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 złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Oświadczenie zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie,

nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie

to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej

kwarantanny. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów

łączności. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może

wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych

w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.
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