
Jak zorganizować pracę w 
przedsiębiorstwie podczas 
epidemii koronawirusa? -
poradnik dla HR
Z myślą o pracodawcach, a w szczególności przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, opracowaliśmy poradnik prawny dla działów HR 
dotyczący organizacji pracy w przedsiębiorstwach w dobie 
zagrożenia epidemicznego.

Praca w zakładach produkcyjnych

W obecnym stanie prawnym, zakłady pracy muszą zachować podwyższone zasady sanitarne, ale są wyłączone z zakazu

zgromadzeń do 50 osób (powyższe potwierdza aktualne oświadczenie Rzecznika Rządu).

Tym samym, na ten moment, zakłady produkcyjne nie są zobligowane do wstrzymania pracy z uwagi na przebywanie
na jego obszarze większej ilości pracowników niż 50.

Pracodawcy zobligowani są jednak do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – obecnie

ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich warunków sanitarnych. Ważne jest zarówno zapewnienie pracownikom
środków służących do dezynfekcji rąk, jak i zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia higieny, czyli czystości stanowisk

pracy.

Rekomenduje się, aby pracodawca przygotował odpowiednie instrukcje - wytyczne, zalecenia - skierowane
do pracowników wskazujące im, jak pracować w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19 (dotyczące m.in. kontaktów

z pozostałymi pracownikami, klientami czy higieny osobistej).
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Po pierwsze praca zdalna

Według nowej specustawy (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych), 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 będzie odbywało się
na zasadzie polecenia służbowego, które pracownik zobowiązany będzie wykonać. Rząd

zaleca i apeluje, by w miarę możliwości przedsiębiorstwa gdzie jest to możliwe,
maksymalnie wykorzystały wprowadzoną możliwość polecenia pracy zdalnej.

COVID-19

Prawa pracowników - kwarantanna i zasiłek opiekuńczy

Pracodawcy zobligowani są także do uwzględnienia prawa korzystania przez pracowników z zasiłków opiekuńczych

(niemniej jednak rodzice/ opiekunowie nie mogą korzystać z tego zasiłku jednocześnie, dlatego też pracodawcy powinni
weryfikować i odbierać stosowne oświadczenia w tym zakresie). To samo dotyczy wydanych decyzji przez inspekcje

sanitarne w zakresie kwarantanny – pracownik poddany kwarantannie jest bowiem traktowany jak pracownik na L-4.
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PROBLEM Z UTRZYMANIEM PRODUKCJI? 

Jak wskazuje obecne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w takiej sytuacji lub gdy nie ma możliwości

polecenia pracownikowi pracy zdalnej, pracownikowi za czas niewykonywania pracy - jeśli był gotów do jej wykonywania,

a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy - przysługuje wynagrodzenie jak za przestój (art. 81 Kodeksu
pracy):

▪ wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to

pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej;

▪ jeżeli wspomniany składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania -
pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują

wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, czyli wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych
produktów bądź określony procent przychodu/dochodu/zysku.

▪ Zgodnie bowiem z art. 2071 kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy

wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu pracowników oraz o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania

lub ograniczenia zagrożeń.

▪ Art. 2092 wskazuje ponadto, że w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia

pracodawca jest obowiązany: niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć

działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje

umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca
zagrożenia w miejsce bezpieczne.

Powyższe działania ponadto pozwolą na uniknięcie wystąpienia przypadków zakażenia na terenie zakładu pracy, a tym
samym ograniczą ryzyko paniki po stronie pracowników oraz fali korzystania przez pracowników z prawa

powstrzymania się od wykonywania pracy (art. 210 kodeksu pracy - choć skorzystanie z tego prawa musi być zasadne

po stronie pracownika).

Pracodawca powinien uzyskać zgodę zainteresowanego pracownika na dokonanie pomiaru temperatury ciała.
Pracownik ma natomiast obowiązek współdziałać z pracodawcą w realizacji zadań związanych z ochroną życia i zdrowia

pracowników.

Rekomendowanym jest ograniczenie liczby pracowników produkcyjnych do minimum niezbędnego dla ciągłości
funkcjonowania zakładu. Pozwoli to nie tylko w zachowaniu szczególnych wymagań sanitarnych ale także w wymiarze

psychologicznym uspokoić pracowników i ograniczyć ich strach przed zakażeniem.

Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy (lub jego część)?

Czy pracownik ma wtedy prawo do wynagrodzenia?

W ocenie Kancelarii możliwym jest także w obecnej sytuacji korzystanie przez pracodawców z dyspozycji art. 151 § 1 pkt
2 Kodeksu pracy – tj. wykorzystanie pracy nadliczbowej- w sytuacji w której ilość pracowników przebywających

w kwarantannie lub przebywających na zasiłku opiekuńczym nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego stanu
produkcji.

art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca

wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu
i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna

w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Konieczne jest także dokumentowanie wszystkich nieobecności, które nie są uzasadnione COVID-19 celem późniejszego

ich wykorzystania przy podejmowaniu decyzji w przypadku pracowników produkcyjnych. Pozwoli to na ocenę stanu

liczbowego pracowników jakim w obliczu epidemii faktycznie dysponuje pracodawca.
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W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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.

Na marginesie w tym zakresie warto także wskazać, iż trwają prace nad nowelizacją specustawy. W projekcie przyjętym

wypracowanym przez Senat wypracowano konstrukcję- wynagrodzenia za czas zawieszenia działalności zakładu
(do którego to zawieszenia dojść by miało decyzją okręgowego inspektora pracy na wniosek pracodawcy). W przypadku

wydania decyzji okręgowego inspektora pracy, pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie pracy, otrzymać by mieli
wynagrodzenie wynikające z ich osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki

składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie będzie mogło być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Koszty wynagrodzenia za czas zawieszenia działalności
zakładu pracy ponosić by mieli pracodawca oraz Skarb Państwa w równych częściach.

W przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę nowych rozwiązań w tym zakresie, zostanie do Państwa niezwłocznie 
przesłana aktualizacja obecnego biuletynu informacyjnego. Niniejszy biuletyn informacyjny wraz ze wszystkimi 

zamieszczonymi materiałami jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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