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Prawo pracy 
a epidemia koronawirusa
– informacje dla 
pracodawców
W związku z rosnącą liczbą zarażeń koronawirusa w Polsce oraz przyjętą 
specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w oparciu także o wytyczne 
Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy opracowała 
niniejszy biuletyn informacyjny dla pracodawców.  

8 marca 2020 r. weszła w życie specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

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

kryzysowych. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się

choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
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Specustawa

Według nowej 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).

W ustawie wprowadzono zasadę, iż w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić

pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu (co wynika już

z uzasadnienia rządowego projektu ustawy). Tym samym pracownik nie musi być chory by zlecić mu pracę

zdalną. Powyższe będzie odbywało się na zasadzie polecenia służbowego, które pracownik zobowiązany będzie

wykonać.

Praca zdalna

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Rządowa specustawa zakłada, iż 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 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dotyczyć ma to konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

w wieku do ukończenia 8 lat.

Wprowadzono także dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany ma być trybie i na zasadach

określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa i ma nie być wliczany do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy- czyli 60 dni

w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi.



Minister zdrowia wydał rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2020 r.) umożliwiające stosowanie ustawy
o chorobach zakaźnych w odniesieniu do koronawirusa.

W związku z powyższym pracownik, który decyzją Inspektora Sanitarnego zostanie poddany kwarantannie,
nie musi się obawiać że zostanie bez wynagrodzenia. Decyzja taka jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia
chorobowego i zasiłku chorobowego.

Jeśli kwarantanna będzie dotyczyć dziecka pracownika, to pracownik (rodzic) może na jej podstawie wystąpić
o zasiłek opiekuńczy. Powyższe okoliczności dotyczące decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego o poddaniu
pracownika lub jego dziecka kwarantannie będzie stanowiła dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy.

Nieobecność w pracy usprawiedliwiona z powodu kwarantanny

Za okres pobierania projektowanego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, na podstawie ustawy

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma nie przysługiwać.

Regulacja taka ma zapobiec dublowaniu się świadczeniom.

Tym samym pracownik w przypadku opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły

z uwagi na COVID-19, będzie miał nieobecność usprawiedliwioną.

Delegacja w rejony zagrożone koronawirusem

W związku z art. 210 § 1 Kodeksu pracy, w sytuacji 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.

Tym samym pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację w rejony zagrożone koronawirusem, może

odmówić wykonania takiego polecenia.

Warto aby pracodawcy przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyjazdu służbowego w rejony zagrożone śledzili

wiążące zalecenia, komunikaty właściwych organów państwowych, w szczególności Państwowej Inspekcji

Sanitarnej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeżeli pracownik mimo to zdecyduje się (lub już wyjechał) na wyjazd służbowy w regiony gdzie może być narażony

na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca powinien ocenić ryzyko i zapewnić pracownikowi

odpowiednie środki je ograniczające.

Dodatkowe badania kontrolne po powrocie z delegacji 

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia

30 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

nie uprawniają bowiem 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 upłynął termin do kolejnego badania okresowego.

Tym samym pracownik musi wyrazić zgodę na przyspieszone badanie kontrolne.

Urlop i niedopuszczenie do pracy

Pracodawcy nie mają podstaw prawnych wydawania wiążących pracownika zakazów wyjazdów prywatnych

w rejony zagrożone koronawirusem. Co więcej, Pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji

w zakresie miejsca wypoczynku pracownika.

Jeżeli jednak już pracownik powróci z wycieczki z regionu zagrożonego, to pracodawca także nie ma podstawy

prawnej do podjęcia samodzielnie decyzji o tym by go nie dopuścić do pracy (zwłaszcza gdy brak jakichkolwiek

objawów chorobowych). Pracodawca bowiem nie jest uprawniony samodzielnie dokonywać oceny stanu

zdrowia pracownika.



Pracodawca nie może także zobowiązać pracownika powracającego do pracy z pobytu w strefie zagrożonej

wirusem do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Nie jest też właściwy do podejmowania działań izolujących

pracownika.

Ponadto niedopuszczenie pracownika do pracy, ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić

pracodawcę na zarzutu o nękanie, czy stosowanie mobbingu.

Opieka nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych a zakłady pracy

Jak już wspomniano w sytuacji konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 roku życia,

pracownikowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Specustawa zakłada także możliwość polecenia

pracownikom pracy zdalnej. Co jednak w przypadku gdy pracownicy nie mogą świadczyć pracy określonej

w umowie o pracę z domu np. na produkcji?

11 marca 2020 r. Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o zamknięciu placówek oświatowych na 14 dni.

Pracodawcy obecnie w obawie widma zatrzymania zakładów produkcyjnych w obliczu urlopów pracowników

w związku z opieką na dzieci do 8 roku życia, rozważają opcję tworzenia żłobków i przedszkoli przyzakładowych.

W ocenie Kancelarii takie działanie nie jest rekomendowanym a wręcz w obliczu obecnych okoliczności prawnie

niemożliwym.

Decyzja o zamknięciu placówek podjęta została bowiem na art. 28 specustawy, który wprowadził do ustawy

Prawo oświatowe art. 30 b „w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu

lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może

czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego

części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze”.

Tworzenie obecnie przyzakładowych żłobków i przedszkoli, w kontekście podstawy dla wydania rozporządzenia,

nie jest rekomendowanym działaniem. Pracodawca może bowiem swoim działaniem narazić pracowników i ich

dzieci na zarażenie wirusem, który zagraża ich życiu i zdrowiu. Odwołać się w tym miejscu należy do art. 165

kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo

dla mienia w wielkich rozmiarach (…)powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej

albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej(…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W obecnej sytuacji taka przyzakładowa placówka stanowi zagrożenie epidemiologiczne. Dodatkowo pracodawca

może zostać obciążony karą grzywny w związku z obowiązkiem zapewnienia higienicznych i bezpiecznych

warunków na terenie zakładu pracy przez Inspekcję Pracy. Niewykluczone są także kary nakładane przez

Państwową Inspekcję Sanitarną.

Pracodawcy powinni podejść ostrożnie do sytuacji. Rekomendowanym jest rozmowa z pracownikami celem

ustalenia skali usprawiedliwionej nieobecności w pracy z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi

z powodu na zamknięte placówki oświatowe.

Zebranie tych informacji pozwoli pracodawcy na podjęcie adekwatnych i prawnie dozwolonych działań

dla zachowania ciągłości pracy, przykładowo:

▪ wprowadzenie nadzwyczajnych usprawiedliwionych sytuacją kryzysową zmian w ustalonych już

harmonogramach pracy;

▪ rozważenie w usprawiedliwionych sytuacjach wprowadzenia pracy w godzinach nadliczbowych;

▪ ewentualne wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla pracowników korzystających na ten

czas z opiekunek.

Pamiętać należy, że pracodawcy nie mają możliwości zakazania pracownikowi wykorzystania przysługującego

uprawnienia związanego z dodatkowym świadczeniem opiekuńczym. Co istotne ze świadczenia nie mogą

jednocześnie korzystać oboje z rodziców.



Aleksandra Ziętek
radca prawny
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k.

727 591 253
a.zietek@ostrowski-legal.net

Skontaktuj się 

Niniejszy biuletyn informacyjny wraz ze wszystkimi zamieszczonymi materiałami jest objęta prawami własności intelektualnej Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Działalność informacyjna pracodawcy – wprowadzanie regulacji wewnętrznych w zakresie 
higieny pracy

Możliwym i wskazanym jest wprowadzanie przez pracodawców wytycznych dla pracowników w zakresie

właściwej higieny i bezpieczeństwa. Rekomendowanym jest także wzmożone kontrolowanie przestrzegania przez

pracowników ustalonych zasad dotyczących higieny w miejscu pracy.

Warto także wprowadzić instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia zachorowania u pracowników

zakładu. Działania takie mogą zapobiec bądź zmniejszyć panikę wśród pracowników z uwagi na koronawirusa.

Pracodawcy, zwłaszcza u których w dużej mierze występują zagraniczne wyjazdy służbowe bądź liczne

konferencje, powinni stale monitorować sytuację związaną z występowaniem koronawirusa, w tym wytyczne

odpowiednich służb i ministerstw w szczególności:

Państwowej Inspekcji Pracy - https://www.pip.gov.pl/pl/

Państwowej Inspekcji Sanitarnej - https://gis.gov.pl/

Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina

Główny Inspektor Sanitarny na ten moment nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej,

Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe znajdują się na stronie Ministerstwa

Spraw Zagranicznych- https://www.gov.pl/web/dyplomacja

800 190 590
Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej 

postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
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