
 

I. Organizacja czasu pracy - praca zdalna

Pracownik mo e samodzielnie wnioskowa  o mo liwo  wykonywania pracy zdalnej, 
je eli ma uzasadnione obawy co do stanu zdrowia innych pracowników 
lub zagro enia koronawirusem.

Pracodawca mo e jednostronnie poleci  pracownikowi prac  poza sta ym miejscem 
jej wykonywania (tzw. praca zdalna). Jest to polecenie s u bowe. Nie jest to telepraca.

Prac  zdaln  mog  wykonywa  jedynie osoby zdrowe, z aktualnym orzeczeniem 
lekarskim.

Pracodawca mo e wyda  takie polecenie, o ile jest to konieczne do zwalczania 
zaka enia, zapobiegania rozprzestrzenianiu si  koronawirusa, profilaktyk  albo 
zwalczaniem jego skutków.

Musz  istnie  podstawy uznania, e wykonywanie pracy poza sta ym miejscem 
pracy jest konieczne do przeciwdzia ania koronawirusowi (np. pracownik wróci  
z zagro onego terenu i jest chory lub gdy trzeba odkazi  miejsce pracy).

Za BHP w miejscu pracy zdalnej nadal odpowiada pracodawca. Koszty wykonywania 
pracy ponosi pracodawca.

Polecenie pracy zdalnej powinno spe nia  nast puj ce wymagania:

okre la  okres pracy zdalnej, miejsce jej wykonywania oraz zakres pracy w sposób 
to samy ze standardowo wykonywanymi obowi zkami,

wskazywa  sposób potwierdzania obecno ci w pracy,

mo e mie  ono dowoln  form , jednak do celów dowodowych polecana jest 
pisemna lub elektroniczna,

mo e dotyczy  jedynie prac, które mog  by  wykonywane zdalnie.

Polecenie pracy zdalnej mo e zosta  odwo ane przez pracodawc  w ka dym czasie.

Obowi zek zastosowania pracy zdalnej mo e na o y  na pracodawc  premier 
na wniosek wojewody. Jest ono natychmiast wykonalne i mo e dotyczy  równie  
innych dzia a  (np. zamkni cia zak adu).
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II. Zwolnienie z obowi zku wiadczenia pracy

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do zwolnienia podw adnego z obowi zku 
wiadczenia pracy tylko w zwi zku z wypowiedzeniem umowy o prac . W ka dej innej 

sytuacji niezb dna jest zgoda pracownika, który zachowuje przy tym prawo 
do wynagrodzenia. Wynika to z faktu, e wiadczenie pracy jest nie tylko obowi zkiem, 
ale tak e prawem pracownika. 

Zwolnienie z obowi zku wiadczenia pracy powinno mie  zatem oparcie w porozumieniu 
z pracownikiem. W sytuacjach skrajnych, zgodnie z art. 2092 par. 2 Kodeksu 
pracy, w razie wyst pienia bezpo redniego zagro enia dla zdrowia lub ycia, 
pracodawca jest obowi zany wstrzyma  prac  i wyda  pracownikom polecenie 
oddalenia si  w miejsce bezpieczne i nie godzi  si  na wznowienie pracy do czasu 
usuni cia zagro enia.

Zasada ta powinna mie  zastosowanie, je li w zak adzie pojawi si  realne zagro enie 
zara enia, o którym mog  wiadczy  objawy chorobowe pracownika albo potwierdzony 
przypadek zachorowania. O zagro eniu pracodawca powinien poinformowa  wszystkich 
pracowników.

Sytuacja zagro enia wirusem nie uzasadnia wydania pracownikowi polecenia 
skorzystania z urlopu wypoczynkowego, w tym zaleg ego.

Nie mo na traci  z pola widzenia tego, jaki jest rzeczywisty cel urlopu wypoczynkowego. 
Z pewno ci  nie jest nim profilaktyka zachorowa , ani te  leczenie. Porozumienie 
z pracownikiem potrzebne jest zatem tak e w tym przypadku.
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III. Podró e s u bowe

Pracodawca mo e wyda  zakaz odbywania podró y s u bowych w rejony wiata, 
gdzie ryzyko zara enia jest wysokie. W takiej sytuacji prze o ony (kierownik, 
menad er) nie b dzie móg  wydawa  swoim podw adnym polecenia wyjazdu 
zagranicznego. Je li powodem jest ryzyko naruszenia bezpiecznych warunków pracy, 
ka dy pracownik musi podporz dkowa  si  takiemu zakazowi.

Je li pracodawca wyda by polecenie wyjazdu s u bowego w rejon zagro enia, 
pracownik ma prawo odmówi  na podstawie art. 210 Kodeksu pracy. Nie mo e 
to by  jednak samowola – pracownik musi zawiadomi  prze o onego o odmowie 
wyjazdu. Wi ce powinny by  zalecenia, komunikaty w a ciwych organów 
pa stwowych, w szczególno ci Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej, czy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych.

Je eli pracownik zdecyduje si  na wyjazd w regiony gdzie mo e by  nara ony 
na zara enie koronawirusem, wówczas pracodawca powinien oceni  ryzyko 
zwi zane z takim wyjazdem i zapewni  pracownikowi odpowiednie rodki 
ograniczaj ce ryzyka zwi zane z mo liwo ci  zara enia patogenem oraz podj  
dzia ania, które zminimalizuj  potencjalne zagro enie, np. zorganizowa  tak wyjazd, 
by czas przebywania w niebezpiecznym miejscu by  jak najkrótszy.

IV. Urlopy

Pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji dotycz cych 
miejsca wypoczynku pracownika, a pracownik nie jest zobowi zany do ujawniania 
miejsca sp dzania urlopu. Pracodawca nie mo e zabroni  pracownikowi 
wykorzystania urlopu, je eli ma on by  wykorzystany w kraju, gdzie jest du e ryzyko 
zainfekowania koronawirusem.

Zaleca si  wprowadzenie dobrowolnego sk adania o wiadcze  przez pracowników, 
czy przebywali w miejscach zagro onych zachorowaniem oraz czy mieli kontakt 
z osobami chorymi. Wymaganie ujawnienia innych (prywatnych) szczegó ów wyjazdu 
nie jest uzasadnione.

Przymusowy urlop bezp atny nie jest w wietle prawa pracy mo liwy. Pracodawca 
mo e tylko zaproponowa  pracownikowi, aby wykorzysta  zaleg y urlop lub skorzysta  
z bezp atnego urlopu. Ewentualna decyzja o zamkni ciu firmy lub wstrzymaniu 
produkcji powinna by  natomiast potraktowana jako przerwa w wykonywaniu 
pracy z przyczyn niezale nych od pracownika. 
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V. Dodatkowe badania lekarskie
Prawo pracy okre la zasady kierowania pracowników na badania lekarskie 
i przeprowadzania bada  wst pnych, okresowych i kontrolnych pracownika. Przepisy 
nie przewiduj  kierowania pracownika na badania w zwi zku ze zwi kszonym ryzykiem 
zachorowania na choroby wirusowe.

Badania kontrolne s  wykonywane w przypadku, gdy niezdolno  pracownika do pracy 
trwa a d u ej ni  30 dni. Tryb i zakres bada  profilaktycznych pracowników 
s uregulowane przepisami rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada  lekarskich pracowników, z zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze  lekarskich wydawanych 
do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 2067). 

Skierowanie na przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po zg oszeniu  przez 
pracownika niemo no ci wykonywania dotychczasowej pracy. Przepisy Kodeksu pracy 
oraz wspomnianego rozporz dzenia, co do zasady, nie uprawniaj  natomiast 
pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie w sytuacji, gdy 
np. pracownik jest przezi biony i mo e zagra a  innym pracownikom, bez zgody tego 
pracownika, je eli nie zbiega si  to z terminem  kolejnego badania okresowego. 

Natomiast zgodnie z ustaw  z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e  
i chorób zaka nych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz.1239 z pó n. zm.), je eli po powrocie 
z wakacji z rejonów zagro onych, stan zdrowia pracownika uzasadnia obaw , e jest 
nim zara ony, wówczas pracodawca mo e odmówi  dopuszczenia go do pracy 
i skierowa  na badania kontrolne. Pracownik ma wtedy obowi zek wykona  takie 
badania. Pracodawca nie ma prawnych podstaw do odizolowania pracownika 
z podejrzeniem koronawirusa od pozosta ej cz ci za ogi. Wszelkie inne formy izolowania 
mog  by  postrzegane jako szykana czy dyskryminacja.  

Niezale nie od tego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia zara enia pracowników 
wirusem, nale y powiadomi  o tym fakcie najbli sz  stacj  sanitarno-
epidemiologiczn , przekazuj c wszystkie niezb dne do zidentyfikowania zagro enia 
dane, takie jak: wyst puj ce objawy, czas ich trwania, czy miejsce pobytu mo liwego 
zaka enia.
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VI. Kwarantanna

Osoby zdrowe, które pozostawa y w styczno ci z osobami chorymi na choroby 
zaka ne b d  - przez okres nie d u szy ni  21 dni, licz c od ostatniego dnia 
styczno ci - podlega y  obowi zkowej kwarantannie lub nadzorowi 
epidemiologicznemu, je eli tak postanowi  organy inspekcji sanitarnej. 

Obowi zkowa  kwarantanna  lub  nadzór  epidemiologiczny, b dzie móg  by  
stosowany wobec tej samej osoby wi cej ni  raz - do czasu stwierdzenia braku 
zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.

Kwarantanna to fizyczne odosobnienie osoby zdrowej, która by a nara ona 
na zaka enie, w celu zapobie enia szerzeniu si  chorób szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zaka nych. 

Maj c na uwadze przepisy prawa pracy, status pracownika w okresie kwarantanny 
to okres nie wiadczenia pracy, ale jednocze nie jest to okres pobierania 
wynagrodzenia chorobowego czy zasi ku chorobowego, na podstawie dyspozycji 
art. 92 par. 1 Kodeksu pracy, który zrównuje okres choroby z okresem odosobnienia 
z powodu choroby zaka nej. 

VII. Zamkni cie placówek szkolnych

Je li, z uwagi na koronawirusa, zostanie zamkni ty obek, przedszkole, szko a, 
klubik dzieci cy, pracownik ubezpieczony ma prawo do dodatkowego zasi ku 
opieku czego za maksymalnie 14 dni. Komentarz: na dziecko przys uguje 60 dni, 
je eli Pracownik ju  je wykorzysta to ma jeszcze dodatkowych 14 dni.

Gdy konieczne jest zapewnienie osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
w okresie zamkni cia placówki i dotyczy to dzieci do uko czenia 8 lat. 
Jest to dodatkowy zasi ek poza zasi kiem opieku czym.

Kontakt:

r. pr. Kamila Piernik-Wierzbowska
dyrektor zarz dzaj cy
kamila.piernik-wierzbowska@krotoski-adwokaci.pl

r. pr. Ma gorzata Miller
malgorzata.miller@krotoski-adwokaci.pl

Opracowanie:

r. pr. Ma gorzata Miller

            Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej, ma ono charakter informacyjny.


