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CO MÓWI 
PRAWO PRACY W 
ZWIĄZKU Z 
ZAGROŻENIEM 
PANDEMII?

• Prawo pracy nie zawiera szczegółowych przepisów na 
temat postępowania pracodawcy  i pracownika

• Pracodawca nie jest upoważniony do samodzielnego 
wykonania jakichkolwiek badań i oceny zdrowia 
pracownika (np. pomiar temperatury)

• Pracodawca nie może izolować pracownika i 
decydować o jego kwarantannie. 

• Jeśli pracownik ma objawy chorobowe (które widać –
np. kaszel, katar) pracodawca może oprzeć się na 
przepisie art. 207 § 2 kodeksu pracy  i odsunąć 
pracownika od pracy.



ART. 207 § 2 
KODEKSU 
PRACY

• ‘Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie 
pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnieć nauki i techniki.”

• Za czas odsunięcia od pracy pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia.



CZY MOŻNA 
WYSŁAĆ 
PRACOWNIKA 
NA BADANIA?

Pracownik podlega badaniom profilaktycznym 
przy przyjęciu do pracy a także okresowym w 
terminie wskazanym przez lekarza –np. 
kierowcy), a także kontrolnym w przypadku, gdy 
niezdolność pracownika do pracy trwała dłużej 
niż 30 dni.

Jeśli pracownik ma objawy, które mogą 
świadczyć, że wystąpiło zdarzenie wskazujące na 
zmianę stanu zdrowia pracownika – co może 
stwarzać zagrożenie – to pracodawca może 
skierować go na badania profilaktyczne – tak 
orzekł Sąd Najwyższy (18.12.2002, sygn. Akt I 
PK 44/02)



KTO MOŻE 
ZDECYDOWAĆ O 
KWARANTANNIE 
PRACOWNIKA?

• Tylko Państwowy Inspektor Sanitarny może wydać 
decyzję o poddaniu określonej osoby kwarantannie 
jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę 
zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego 
czynnika chorobotwórczego.

• Taka decyzje będzie podstawą do wypłaty świadczeń z 
tytułu choroby

• Wynagrodzenie za czas choroby wypłaca pracodawca –
gdyż jest to nieobecność usprawiedliwiona.



DZIECKO 
PRACOWNIKA W 
KWARANTANNIE

• Jeżlei inspektor sanitarny wydał decyzję o kwarantannie 
dziecka – to rodzic (pracownik) ma prawo do zasiłku 
opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania 
opieki nad dzieckiem.

• Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze 60 dni w 
roku kalendarzowym dla dziecka do 14 roku życia.

• Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, wypłaca 
się go również za dni wolne od pracy.



ZASIŁEK 
OPIEKUŃCZY 
NA PODSTAWIE 
ART. 4 USTAWY 
COVID-19

• Jest to dodatkowy zasiłek opiekuńczy (przyznawany w 
trybie i na zasadach określonych w ustawie) przyznawany 
z powodu zamknięcia przedszkola/szkoły

• Nie wlicza się go do 60 dni (zasiłku opiekuńczego z 
powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem)

• Przysługuje obojgu rodzicom łącznie w wymiarze do 14 
dni – niezależnie od liczby dzieci.

• Dotyczy dzieci do 8 roku życia (stan na 12.03.2020), lecz 
zapowiadano rozszerzenie wieku do 14 roku życia

• Nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego, 
wypłaca się go również za dni wolne od pracy.



ODPOWIEDZIALNA KARNA PRACOWNIKA

• Osoby, które odbyły podróż do kraju zagrożonego koronawirusem i wróciły do Polski i 
umyślnie nie odbyły kwarantanny, i nie dokonały profilaktycznych badań, mogą ponosić 
odpowiedzialność karną, ponieważ na podstawie art. 165 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego 
dopuszczają do szerzenia choroby zakaźnej.

• pojawienie się w pracy takiego pracownika i nie poinformowanie pracodawcy o swoim 
wcześniejszym pobycie, stanowi w istocie „szerzenie” koronawirusa, a to podlega 
odpowiedzialności karnej w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.



CO MÓWI SPEC USTAWA „COVID-19”?

• Pracodawca ma prawo skierować pracownika, który przebywał w ostatnim czasie na terenach zagrożonych, do pracy zdalnej na 
okres 14 dni (w tym przypadku nie jest wymagana zgoda pracownika na taki rodzaj pracy.)

• Jeśli nie ma możliwości pracy zdalnej - pracodawca może okresowo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Może 
to jednak nastąpić jedynie za wypłatą pełnego wynagrodzenia za okres zwolnienia świadczenia pracy.

• Nie ma możliwości odesłania pracownika na przymusowe badania 

• Jeśli pracownik nie poinformował o pobycie w strefie zagrożenia i sprowadził zagrożenie dla zdrowia lub życia pozostałych 
współpracowników – może odpowiadać odszkodowawczo względem pracodawcy. Nie będzie miało tu zastosowanie 
ograniczenie wysokości odszkodowania do 3 pensji, bo sprowadzenie zagrożenia nastąpiło umyślnie.

• Narażenie współpracowników na utratę zdrowia lub życia może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę z winy 
pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.



PYTANIA

• Czy Można zmusić pracownika, który wrócił z terenów zagrożonych 
pandemią, żeby został w domu? Nie można go do tego zmusić ani nie 
można nakazać mu wykorzystywania jego urlopu wypoczynkowego.

• Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia? W przypadku gdy on 
sam powstrzyma się od pracy, nie będzie miał zaświadczenia 
lekarskiego lub decyzji od inspektora sanitarnego.

• Czy pracownik może odmówić wyjazdu służbowego do np. do 
Włoch? Tak, może to zrobić, ze względu na bezpośrednie zagrożenie 
swojego życia lub zdrowia.

• Czy pracownik może odmówić przyjścia do biura? Tak, może – art. 
210 § 1 kodeksu pracy – może odmówić, jeżeli warunki pracy nie 
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika,


