
Koronawirus w pytaniach 
naszych klientów
Purpurowy Informator

Marzec 2020



Koronawirus w pytaniach naszych klientów  3  

Monika Smulewicz
Partner, Outsourcing

Grant Thornton

Z powodu wyjątkowej sytuacji, jaka w związku  
z pandemią koronawirusa COVID-19 panuje  

obecnie także w Polsce, otrzymujemy niezliczoną  
liczbę pytań od naszych klientów.

Szereg wątpliwości wzbudzają kwestie dotyczące 
praw pracodawców i praw pracowników, odnośnie 

wprowadzonych ostatnio regulacji poprzez 
koronawirusową specustawę. W tej publikacji 

odpowiadamy na te najczęstsze.

W przypadku dalszych niejasności prosimy  
o bezpośredni kontakt z naszymi ekspertami.

“

“
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Polski Rząd uchwalił 2. marca 2020 r. Ustawę o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  
która przedstawia zasady i sposób zapobiegania zarażaniem koronawirusem 
i określa zasady oraz tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 wraz z opisem działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, 
które mogą zostać podjęte w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia tej 
choroby zakaźnej.

Ustawa weszła w życie z dniem 8 marca 2020, Dz.U. 2020 r. poz. 374  
i tracą swoją moc 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Jej główne 
postanowienia dla pracodawców dot. polecenia pracownikowi wykonywania 
pracy z domu i wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowo ZUS na swojej stronie internetowej opublikował zestaw informacji 
dot. możliwości uzyskania świadczeń z powodu poddania się kwarantannie 
lub izolacji. 

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu 
kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP,  

jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana 
o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem 
biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń  
z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności  
w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie 
za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek 
lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do 
pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Szanowni Państwo,

11 marca br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię spowodowaną 
koronawirusem SARS-CoV-2.

Więcej informacjiWięcej informacji

Więcej informacjiWięcej informacji

Znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w całej Europie w bardzo 
szybkim tempie. Z jednej strony jesteśmy wręcz zalewani informacjami 
dot. uprawnień pracodawców i praw pracowników, jednak w natłoku 
informacji bardzo trudno uzyskać rzetelne informacje. 

Pojawia się wiele mitów i błędnych informacji. W związku z tym 
przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania naszych Klientów.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#2
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Szkoła, do której uczęszczają  
dzieci mojego pracownika  
została zamknięta. 

Czy mam jakieś obowiązki 
względem tego pracownika?

Pytanie 1



6  Koronawirus w pytaniach naszych klientów

Za pomocą tzw. specustawy (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych) został wprowadzony dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy 
dla rodziców dzieci w wieku do 8 r.ż . Zgodnie z nowymi przepisami  
w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzic może wystąpić  
o przyznanie zasiłku opiekuńczego. 

Dzięki temu taki pracownik może zostać w domu wraz z dzieckiem.  
Z zasiłku może skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka jednak  
nie mogą z niego korzystać oboje w tym samym czasie. Rodzice powinni 
podjąć decyzję, który z nich zaangażuje się w opiekę nad pociechą. 
Zasiłek jest przyznawany na takich samych zasadach jak ten obecnie 
obowiązujący, czyli za czas sprawowania opieki przysługuje 80% 
wynagrodzenia. Rodzic zamierzający skorzystać z zasiłku opiekuńczego 
składa do pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem 
w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka,  
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Jeśli chodzi o dzieci w wieku powyżej 8 lat, to zasiłek opiekuńczy przysługuje 
tylko na dziecko chore, stąd aby uzyskać zasiłek, niezbędne jest zwolnienie 
lekarskie. Jeśli dziecko jest zdrowe, a pracownik musi zapewnić mu opiekę, 
może skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub 2 dni urlopu na opiekę  
nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami w tym zakresie:

Skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego może nastąpić 
tylko na wniosek pracownika. Niestety nie jest to rozwiązanie wygodne 
zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. W przypadku starszych dzieci 
można założyć, że nie wymagają one tak dużej atencji ze strony rodziców 
i umożliwić pracownikowi pracę zdalną. W ten sposób dziecko będzie 
znajdowało się pod opieką osoby dorosłej, a pracownik będzie mógł 
wykonywać swoje obowiązki.

Zamknięta szkoła

Zgodnie z decyzją wydaną 11 marca 2020 r. wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki 
zostaną tymczasowo zamknięte, na ten moment wszystkie powyższe placówki będą 
zamknięte do 25 marca br. 

“Koronawirus. Zamknięcie szkół  
i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców”

https://grantthornton.pl/publikacja/koronawirus-zamkniecie-szkol-i-przedszkoli-uprawnienia-pracownikow-rodzicow/
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Zaproponowałem moim pracownikom 
pracę zdalną. Jeden z nich odmawia 
twierdząc, że w domu nie ma  
warunków do pracy. 

Czy mam prawo nakazać 
pracownikowi pracę zdalną?

Pytanie 2
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To czy pracownik będzie korzystał z pracy zdalnej zależy jedynie od 
pracodawcy. Podwładny może zawnioskować o wykonywanie swojej pracy 
z domu, jednak to czy faktycznie do tego dojdzie zależy jedynie od tego czy 
przełożony wyrazi na to zgodę. 

Zlecenie pracy zdalnej należy traktować jak polecenie służbowe, dlatego 
nie musi być wydawane na piśmie. Pracownik powinien zastosować się do 
wydanego polecenia nawet jeśli otrzyma je za pomocą SMSa. 

Praca zdalna

Pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi czasowo pracę zdalną czyli wykonywanie 
obowiązków poza stałym miejscem pracy. Zostało to uregulowane tzw. specustawą. 

Jednocześnie pracodawca ma obowiązek zapewnienia 
pracownikowi właściwych warunków pracy. 

Konieczne jest więc dostarczenie mu odpowiedniego 
sprzętu, tak żeby mógł właściwie wypełniać swoje 
obowiązki. 
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Jakie kroki przedsięwziąć, by jak 
najlepiej ochronić pracowników  
przed zarażeniem?

Pytanie 3
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W pierwszej kolejności należy zadbać o możliwość właściwej higieny 
pracowników, dostarczając im potrzebne do tego środki. 

Oprócz mydła w łazienkach warto również umieścić w strategicznych  
i widocznych miejscach firmy środki dezynfekcyjne. Pracownicy powinni zostać 
poinformowani o ich lokalizacji, tak żeby mogli korzystać z nich w wygodny 
sposób. Również miejsce pracy powinno być objęte szczególną dbałością.

Oprócz praktycznej dbałości o pracownika warto również zadbać o rzetelną 
informację. Może się to odbyć zarówno poprzez przekazanie podwładnym 
szczegółowych instrukcji mycia rąk czy wiedzy na temat BHP. 

W widocznych miejscach przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone 
wskazówki jak dokładnie myć ręce. 

Warto zapoznać siebie i pracowników z zaleceniami wydanymi przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Ochrona pracownika

Czasami najprostsze sposoby są najbardziej skuteczne.

Zalecane jest m.in. regularne przecieranie powierzchni użytkowanej 
przez pracowników środkami dezynfekującymi. 

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa.
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Jakie informacje i w jakiej formie 
przekazywać pracownikom na temat 
koronawirusa albo w przypadku,  
gdy jeden z pracowników został 
poddany kwarantannie?

Pytanie 4
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Obecnie pracownicy mają dostęp do wielu informacji, które wprowadzają 
niepokój i strach. Pracodawca powinien skierować do pracowników 
komunikację w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy – może  
to być forma mailing-owa lub wywieszenie ogłoszeń na tablicy.

 
 

 
Należy informować pracowników o stosowaniu zasad higieny. Jeżeli to 
możliwe należy wyposażyć firmę w płyny do dezynfekcji rąk. Warto umieścić 
w łazienkach instrukcję poprawnego mycia rąk. Dodatkowo warto uczulić 
pracowników, aby monitorowali swój stan zdrowia i w przypadku jakichkolwiek 
objawów pozostali w domu i/lub udali się do lekarza w celu sprawdzenia 
stanu swojego zdrowia, żeby chronić pozostałych pracowników.

Aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Pracodawcy mogą 
wprowadzić dodatkowe wewnętrzne regulacje np. poprzez skierowanie 
pracowników do pracy zdalnej, zrezygnowanie ze wszystkich delegacji 
zagranicznych i krajowych czy też poprzez zmianę wszystkich osobistych 
spotkań na telekonferencję.

Przekazywanie informacji

Podstawowym obowiązkiem Pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie  
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 par. 4 KP).

Informacje przekazywane do pracowników powinny być wyważone  
i uspokajające z odpowiedzialnym potraktowaniem sytuacji,  
w której się znaleźliśmy. 
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Czy powinienem odwołać delegację 
krajowe moich pracowników?

Spotkania z klientami / dojazd 
do klientów w trakcie pracy – co 
Pracodawcy mogą zrobić?

Pytanie 5
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Wiele przedsiębiorstw ogranicza spotkania do minimum. Dzięki temu nie 
narażają swoich pracowników na ryzyko zarażenia. 

W dobie rozwiniętej technologii nie wydaje się problemem ograniczenie 
spotkań i korzystanie np. z narzędzi do videorozmów. Jednocześnie warto 
pamiętać, że pracownik ma prawo odmówić udania się w podróż służbową, 
jeśli stwarza ona zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. 

 
 

W momencie szerzenia się wirusa można uznać, że podróż służbowa będzie 
stanowiła zbędne ryzyko. 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wszelkie osobiste 
kontakty z kontrahentami warto ograniczyć do minimum. 

 
 

W takiej sytuacji wydaje się zasadna rezygnacja z wysyłania pracownika 
w delegację, niezależnie czy jest to wyjazd krajowy, zagraniczny czy nawet 
spotkanie z klientem w budynku obok.

Spotkania z klientami / dojazd 

Znajdujemy się obecnie w szczególnym czasie i podjęcie decyzji w sprawie  
delegacji pracownika, a także spotkań z kontrahentami jest bardzo ciężkim  
orzechem do zgryzienia. 

Uwaga!

Pracownik ma prawo odmówić udania się w podróż służbową.

Zalecenia GIS

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
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Czy pracownik może odmówić 
delegacji w rejon zagrożony 
zarażeniem koronawirusem?

Pytanie 6
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Delegacja w rejon zagrożony 

Oczywiście, pracownik może odmówić udania się w podróż służbową do krajów 
o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem powołując się na względy 
bezpieczeństwa dot. swojego zdrowia i życia.

Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w razie 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 przełożonego.
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Pracownik przebywający na urlopie  
w regionie, w którym mógł być narażony 
na działanie konronawirusa, wraca  
do pracy. 

Czy mam prawo żądać od niego 
informacji gdzie przebywał w tym czasie? 

Czy mam prawo zabronić pracownikowi 
wyjazdu na urlop za granicę?

Pytanie 7
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Pracodawca nie ma możliwości ingerencji w wybór miejsca wypoczynku 
pracownika, może wyłącznie powołać się na najnowsze zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego, aby nie podróżował do krajów o wysokim ryzyku 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Urlop

Jeśli pracodawca uzyskał informacje, że pracownik przebywał w strefie gdzie  
mógł zostać zarażony koronawirusem, art. 3 Ustawy o zwalczaniu COVID-19  
daje pracodawcy nowe uprawnienie – może polecić pracownikowi wykonywanie  
pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 przez określony czas. 

Taka osoba powinna pracować zdalnie od 2 do 3 tygodni, 
ponieważ różne źródła podają, że czas inkubacji tej 
choroby zakaźnej to od 1 do 21 dni.
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Jeden z moich pracowników odmawia 
przychodzenia do pracy z powodu 
strachu przed zarażeniem. 

Czy ma do tego prawo? 

Pytanie 8
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Konieczne jest udowodnienie przez niego, że nie jest to tylko jego 
subiektywne odczucie. Jeśli pracodawca poczynił stosowne kroki by zadbać 
o ochronę pracowników, to pracownik nie ma prawa odmówienia przyjścia 
do pracy. 

Strach pracownika może jednak wynikać z konieczności dojazdu do miejsca 
wykonywania obowiązków komunikacją miejską. W takiej sytuacji, o ile to 
możliwe, może poprosić przełożonego o zlecenie pracy zdalnej. a takiego 

Strach

W celu odpowiedzi na to pytanie należałoby przeanalizować źródło strachu 
pracownika. Może on wynikać z konkretnych przesłanek, a może być konsekwencją 
epidemii strachu, jaka powstała w ostatnim czasie. 

Uwaga!

Pracodawca może odnieść się pozytywnie do prośby 
podwładnego jednak nie ma takiego obowiązku.

Jeśli pracownik uważa, że pracodawca niedostatecznie 
zadbał o jego bezpieczeństwo to ma prawo odmówić 
wykonywania obowiązków. 
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Mój pracownik poinformował mnie,  
że został objęty kwarantanną. 

Nie przedstawił mi żadnych dowodów 
– czy mam prawo wymagać od niego 
zaświadczenia?

Pytanie 9
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Kwarantanna

Pacjent, który został objęty kwarantanną lub przebywa w izolacji powinien posiadać 
decyzję wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego bądź państwowego 
granicznego inspektora sanitarnego. 

Osoba, której decyzja dotyczy nie ma obowiązku dostarczania jej 
od razu, jednak konieczne jest doręczenie jej po zakończeniu okresu 
kwarantanny. 

Na jej podstawie pracownikowi przysługuje wypłata świadczeń z tytułu 
choroby. Pracownik może również posiadać orzeczenie o czasowej 
niezdolności do pracy wydane przez lekarza
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Jeden z pracowników, który był dziś  
w pracy został poddany kwarantannie.

Czy mam jakieś obowiązki względem 
pozostałych pracowników? 

Pytanie 10
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Poddanie kwarantannie będzie zdarzało się coraz częściej przy liczbie 
rosnących zakażeń, jednak dopiero przy potwierdzeniu zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 u jednego z naszych pracowników należy wykonywać 
czynności opisane w następnym punkcie. 

Należy również pamiętać, że poddanie kwarantannie jest usprawiedliwioną 
nieobecnością w pracy i pracownikowi za ten czas przysługuje świadczenie 
z tytułu choroby (gdy decyzja o poddaniu się kwarantannie lub izolacji 
została podjęta przez inspektora sanitarnego lub gdy zakażenie dało już 
objawy i pracownik uzyska zwolnienie lekarskie). 

Jeżeli jednak pracownik poddał się izolacji dobrowolnie albo w tym czasie 
pracuje, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Kwarantanna a pozostali pracownicy

Należy przede wszystkim pamiętać, że kwarantanna to środek zapobiegawczy,  
dla osób zdrowych, które nie mają widocznych objawów zarażenia chorobą zakaźną, 
który jest stosowany, aby zapobiegać i przeciwdziałać dalszym zachorowaniom. 
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Jak postępować w przypadku 
potwierdzenia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 u naszego pracownika?

Pytanie 11
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Jeżeli Sanepid nie zaleci dodatkowych czynności należy:

• usunąć wszystkich pracowników z pomieszczenia, w którym 
pracowała zarażona osoba,

• przeprowadzić dezynfekcję pomieszczenia zgodnie z wytycznymi 
inspektora sanitarnego,

• przekazać informację o zaistniałej sytuacji pozostałym pracownikom,

• poinformować pracowników o podjętych działaniach w celu 
wyeliminowania zagrożenia zakażenia,

• informować pracowników o działaniach, które zostały podjęte,  
aby zapewnić im dalszy komfort i bezpieczeństwo pracy,

• poprosić pracowników, aby monitorowali stan swojego zdrowia,  
w tym aby dwa razy na dobę wykonywali pomiaru temperatury ciała,

• w przypadku gdy pracownicy poczują się źle namawiać ich do 
natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem,

• w przypadku gdy pracownicy odczuwają niezbyt uciążliwe objawy 
namawiać ich aby pozostali w domu na zwolnieniu lekarskim.

Potwierdzenia zakażenia 

Jeżeli otrzymamy potwierdzoną informację o zachorowaniu na COVID-19 u pracownika 
naszej firmy należy niezwłocznie zgłosić się do Sanepidu i wypełnić wszystkie 
otrzymane instrukcje. 

Uwaga!

Pracodawca nie posiada narzędzi za pomocą których 
mógłby zobowiązać pracownika do bezwzględnego 
podporzadkowania się powyższym zaleceniom. 

Jednak z uwagi na konstytucyjny obowiązek ochrony życia 
i zdrowia ludzkiego oraz zasady współżycia społecznego 
Pracodawca i Pracownik powinni we wspólnym interesie 
współdziałać w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania 
się ognisk zapalnych.
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Zatrudniam pracownika, który  
każdego dnia dojeżdża do pracy 
pociągiem z innej miejscowości. 

Czy w trosce o innych pracowników 
mogę go wysłać na urlop?

Jak postępować w przypadku 
pracowników, którzy dojeżdżają do 
pracy środkami komunikacji zbiorowej?

Pytanie 12
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Przełożony ma obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych 
warunków pracy. Możliwe jest zalecenie używania własnych środków 
transportu np. samochodu jednak należy brać pod uwagę, że nie każdy 
pracownik ma taką możliwość. Nie może to być też nakaz, a jedynie sugestia. 

Dla części pracowników pociąg, autobus lub tramwaj są jedyną możliwością 
dojazdu. Ze względu na zwiększone ryzyko zarażenia w takich miejscach 
zasadne wydaje się, o ile to możliwe, zlecenie pracownikowi pracy zdalnej  
tak by nie narażał siebie i współpracowników. 

Rozwiązaniem może być też zapewnienie pracownikowi możliwości zmiany 
godzin pracy, tak by mógł wybierać mniej zatłoczony transport.

Dojazd do pracy komunikacją miejską

To jak pracownik dociera do pracy to jego indywidualna sprawa. 

Pracodawca nie ma prawa zlecić pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego z powodu korzystania ze środków 
komunikacji zbiorowej. 
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Pracownicy produkcji / restauracji /
obsługa klienta - nie mogę ich  
wysłać do pracy zdalnej. 

Co mogę zrobić w przypadku 
zmniejszenia zapotrzebowania 
na ich usługi w dobie zagrożenia 
koronowirusem?

Pytanie 13
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W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może  
być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, które jak wiemy w 2020 roku wynosi 2600 zł 
brutto/miesięcznie.

Pracodawca nie musi jednak przestoju spisywać 
na straty, może on bowiem na jego czas powierzyć 
pracownikowi inną odpowiednią pracę.

Jeżeli przestój powstał z przyczyn niezawinionych przez pracownika, 
a w tym przypadku właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia, 
wynagrodzenie przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego 
zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową  
lub miesięczną, (czyli najczęściej wynagrodzenie zasadnicze).

Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagradzania (np. wtedy, gdy pracownik 
wynagradzany jest akordowo lub prowizyjne) – 60% wynagrodzenia.

Nie każdy rodzaj pracy jesteśmy w stanie wykonywać w domu. 

Jeżeli to nie jest praca transferowalna do domu, a pracownik jest gotowy do wykonywania pracy a nie wykonuje  
jej wskutek zaistniałych przeszkód z przyczyn niezawinionych (omawiany tutaj koronawirus) mamy do czynienia  
z przestojem (art. 81 par 1 KP).

Pracownicy produkcji / restauracji /
obsługa klienta 

Znajdujemy się w wyjątkowym czasie kiedy strach przed koronawirusem powoduje 
spowolnienie w wielu branżach – bardzo mocno ucierpi branża turystyczna, 
rozrywkowa, gastronomiczna. 

Jak postąpić?
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Nasza firma chce robić przymusowe 
kontrole temperatur pracownikom  
i jeśli są przesłanki, to wysłać 
przymusowo pracownika do domu. 

Czy możemy wprowadzić taką 
regulację?

Pytanie 14
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Przymusowe kontrole temperatury

Pracodawca nie jest uprawniony do oceny stanu zdrowia pracownika, a zatem nie ma 
prawa badać temperatury pracownikom. 

Państwowa Inspekcja Pracy jasno stwierdza, że niedopuszczenie 
pracownika do pracy ze względu na potencjalne zarażenie wirusem 
może być uznane jako mobbing. 

Jeżeli jednak pracodawca ma uzasadnione podejrzenie choroby 
zakaźnej u danego pracownika może go nie dopuścić do pracy  
z prawem do zachowania wynagrodzenia, aby zadbać o pozostałych 
pracowników i zapewnić ciągłość funkcjonowania zakładu pracy.
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Zasiłek opiekuńczy

Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Na jakie dni należy wpisać wniosek?

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?
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Jednocześnie przysługuje on jedynie na dni będące dla pracownika  
dniami pracy. 

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy  
może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad 
dzieckiem w ramach limitu 14 dni. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez  
14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. 
Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza 
się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym 
dzieckiem do lat 14.

Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje jedynie w dniach, w których nie ma innej osoby 
mogącej zapewnić dziecku opiekę. 

Uwaga!

Pracownik może wnioskować zasiłek opiekuńczy  
już od 12 marca 2020 r.
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Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

• są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi  
działalność pozarolniczą).
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Jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 
ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, 
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza 
musisz wypełnić :

 
 

W tym przypadku pracownik NIE SKŁADA wniosku Z-15 i ZAS-36. 
„Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat  
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, 
przedszkola lub szkoły” zastępuje oba te dokumenty.

Jakie dokumenty należy złożyć,  
aby uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje jedynie w dniach, w których nie ma innej osoby 
mogącej zapewnić dziecku opiekę. 

„Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat  
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, 
przedszkola lub szkoły.”

Na jakie dni należy wpisać wniosek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można wykorzystać w pojedynczych dniach, nie musi być wykorzystywany łącznie. 
Wnioskując o jego wypłatę wskazać można konkretne dni, w których nie mogliśmy świadczyć pracy ze względu na 
konieczność opieki nad dziećmi.



Koronawirus w pytaniach naszych klientów  37  

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje 
Pracownikowi za okres: 

• w którym pracownik ma prawo do wynagrodzenia na podstawie 
przepisów szczególnych,

• w którym pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu 
wychowawczego,

• w którym pracownik jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę 
pozbawienia wolności,  

• pracownik jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego 
pracował lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem,  
co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Członkiem rodziny, który może zapewnić 
opiekę, nie jest osoba, która: 

• jest całkowicie niezdolna do pracy,

• jest chora,

• nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,

• prowadzi gospodarstwo rolne,

• jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,

• prowadzi działalność,

• nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawia sprawowania opieki.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje pracownikowi wtedy, gdy w gospodarstwie domowym jest inny domownik,  
który może sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.
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Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone:

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi 
przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne.

 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu 
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego 
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie 
niezdolności do pracy. 

Przychodem ubezpieczonego jest  kwota od której opłacana jest składka 
na ubezpieczenie chorobowe,  po odliczeniu kwoty odpowiadającej 
13,71% podstawy wymiaru składek. Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłku uwzględniany jest przychód uzyskany za okres nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. 

Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także 
kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego 
tytułu, np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą, 
kolejne okresy prowadzenia działalności pozarolniczej.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc,  
w którym powstała niezdolności do pracy albo za pełne kalendarzowe 
miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed 
upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.
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Pamiętajmy, że obowiązkiem Pracodawcy jest 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, a procedury bezpieczeństwa mają chronić 
pracowników i zapewnić im komfort pracy. 

Natłok informacji powoduje, że wiele osób obawia się  
o swoje zdrowie, dlatego warto wdrożyć wszystkie 
możliwe procedury, aby chronić pracowników. Przejrzysta 
polityka informacyjna jest w tej sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem – jeżeli pracownicy czują zagrożenie 
koronawirusem Pracodawcy powinni zadbać o ich 
komfort pracy i skierować ich do pracy zdalnej. 

W sytuacji, gdy nie jest to możliwe pracownicy mają 
prawo do wynagrodzenia przestojowego lub na czas tej 
trudnej sytuacji mogą zostać skierowani do innej pracy. 
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