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KORONAWIRUS W MIEJSCU PRACY 

– UJĘCIE PRAWNE



Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy obawiają się coraz bardziej - kończy się okres ferii

i sezon zimowych wyjazdów narciarskich, do kraju wracają pracownicy, którzy przebywali

w miejscach bardziej niż Polska narażonych na koronawirusa - np. we Włoszech

(szczególnie północnej, alpejskiej części) lub w Azji Południowo-Wschodniej.

Pojawia się pytanie… co z punktu widzenia prawa musi, a co może pracodawca?

Zgodnie przepisami prawa pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy

jest dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a co za tym idzie

podejmowanie aktywnego wysiłku, by pracownicy nie byli narażani na zbędne

zagrożenia. To oznacza, że pracodawca ma obowiązek podjąć działania zmierzające do

ochrony pracowników - w tym również przez zapewnienie odpowiednich warunków pracy

mogących mitygować propagację wirusa. W tej sytuacji kwestie zapewnienia

adekwatnego miejsca do mycia rąk czy zakupu odpowiednich środków higienicznych nie

budzą większych kontrowersji.

Pojawia się jednak wątpliwość, czy pracodawca ma prawo pytać pracowników

o stan zdrowia i na tej podstawie podejmować konkretne decyzje kadrowe.

Przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych jasno stanowią,

że dane dotyczące zdrowia co do zasady nie mogą być przetwarzane, są to bowiem

dane szczególnej kategorii, podlegające restrykcyjnej kontroli. Ich przetwarzanie jest

legalne tylko wtedy, jeżeli istnieje do tego jedna z wyraźnie określonych w RODO

przesłanek. Na szczęście przepisy jasno wskazują, że można przetwarzać dane dotyczące

zdrowia, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych

praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego

i ochrony socjalnej, ewentualnie gdy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej

lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej,

zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. Jak wynika

z przytoczonych powyżej przepisów, pracodawca ma podstawę prawną do ustalenia

w pracy pośród załogi, czy istnieje podwyższone ryzyko związane z obecnością

koronawirusa.
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Co zatemmoże zrobić pracodawca?

Jeżeli pracodawca ustali, że pracownik powrócił z terenów zagrożonych występowaniem

wirusa, zakres możliwych działań zależy od tego, czy pracownik wykazuje objawy

chorobowe w postaci m.in. gorączki, kaszlu lub kataru.

Gdy pracownik nie ma objawów zarażenia po powrocie…

Jeśli pomimo braku objawów choroby u pracownika pracodawca obawia się zagrożenia,

może:

1. zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Warunki świadczenia pracy w domu

powinny zostać uzgodnione w porozumieniu stron stosunku pracy. Nie mogą naruszać

powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy np. norm czasu pracy.

2. zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Za ten okres pracownik zachowa

prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma przy tym uprawnienia do skierowania pracownika na badania, jeżeli

nie zbiega się to z terminem pracowniczego badania okresowego. Jednak pracownik

obawiając się o swoje zdrowie może zgłosić się samodzielnie do lekarza, gdzie może

otrzymać zwolnienie lekarskie w celu odbycia kwarantanny – izolacji domowej od

aktywności zawodowej i społecznej na okres 14 dni od ostatniej daty narażenia. Podczas

takiego odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80%

wynagrodzenia.

Uwaga! Jeśli kwarantannie miałoby zostać poddane dziecko pracownika, rodzić może

wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

Gdy pracownik wykazuje objawy zarażenia wirusem:

Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe powinien zgłosić się do lekarza. Gdyby

jednak pracownik nie zdecydował się na taki krok, pracodawca może odmówić

dopuszczenia go do pracy i skierować na badania kontrolne, które pracownik zobowiązany

będzie wykonać.

Świadomość wskazanych uprawnień ma szczególne znaczenie z uwagi na możliwość

pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności. Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeżeli

pracodawca pomimo oczywistych objawów zarażenia dopuści pracownika do pracy,

stwarzając tym samym zagrożenie dla innych pracowników.
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Uprzejmie prosimy, abyście Państwo potraktowali niniejszy

materiał, jako informacyjny i nie mający charakteru opinii lub

porady prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości

zapraszamy Państwa do kontaktu.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K.

tel. 422 077 676

kancelaria@marianskigroup.pl
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