
 

 
OIGD 40/2020       Kraków, dnia 25 marca 2020 r. 
      

 
Pani/Pan Prezes 
Członkowie Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa 
 
   

 
   

   

  Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje,  

iż w dniu 20 marca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii  

(Dz. U. z 2020r. poz. 491). 

I. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem uregulowano, m.in. następujące kwestie: 

 W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2  

(art. 1 rozporządzenia). 

 W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się 

pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy 

Rzeczpospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 

  W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę 

państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie 

Polski, jest zobowiązana, m.in. do: 

1) Przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o: 

o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać 

obowiązkową kwarantannę, 

o numeru telefonu do kontaktu z nią (§ 2 ust. 2 pkt 1 „a” i „b” rozporządzenia) 

2) odbycia po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkowej kwarantanny 

trwającej 14 dni, licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy  

(art. 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia). 

WAŻNE !! 

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa powyżej (w art. 2 ust. 2) jest 

obowiązana poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tą przekazuje się za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.  

(art. 3 ust. 2 rozporządzenia). 



Strona 2 z 8 

 

 

 W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, (o której mowa w art. 2 ust. 

2 pkt 2 rozporządzenia), za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 

ustawy Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, osoba odbywająca 

kwarantannę, winna: 

o w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, 

złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia 

pieniężnego pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej 

kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności (§ 3 ust. 3 rozporządzenia)1. 

 Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wpłaty świadczenia pieniężnego z tytułu 

choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przekazuje oświadczenie (o odbyciu 

obowiązkowej kwarantanny przez pracownika) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie 

odbycia 14-sto dniowej obowiązkowej kwarantanny, po powrocie z zagranicy. Oświadczenie 

można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności  

(§ 3 ust. 4 rozporządzenia). 

 Oświadczenie o odbyciu obowiązkowej kwarantanny zawiera: 

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa  

w przytoczonym wyżej art. 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia: 

o imię i nazwisko, 

o numer PESEL, jeżeli go posiada, 

o numer i serię paszportu, jeżeli był okazywany Straży granicznej w ramach 

kontroli, 

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, i dzień jej zakończenia, 

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę  

(art. 3 ust. 5, pkt 1-3 rozporządzenia). 

 W okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania zakazane jest organizowanie zgromadzeń; 

zakazu tego nie stosuje się w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie 

więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu (art. 11 ust. 

1 i 2 rozporządzenia). 

 Zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia obowiązku odbycia przymusowej 14-dniowej 

kwarantanny, po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej nie mają, m.in. niżej podane 

osoby, w ramach wykonywanych czynności zawodowych: 

                                                           
1
 Art. 92 Kodeksu pracy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
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o kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu 

drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu 

przepisów o transporcie drogowym, 

o cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce  

i przekraczają granicę regularnie. 

REASUMUJĄC: 

Na podstawie opisanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia, od dnia 20 marca 2020 roku do 

odwołania każda osoba przekraczająca polską granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania 

lub pobytu jest zobowiązana do 

 odbycia obowiązkowej kwarantanny trwającej 14 dni, licząc od dnia następnego po 

przekroczeniu tej granicy; 

 poinformowania pracodawcy o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny; informację 

przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych; 

 w terminie 3 dni roboczych, po zakończeniu odbywania obowiązkowej kwarantanny, 

pracownik jest obowiązany złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające jej 

odbycie; oświadczenie może być złożone za pośrednictwem systemów informatycznych; 

 oświadczenie pracownika o odbyciu obowiązkowej kwarantanny stanowi dowód 

usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. 

 

II. Obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 omawianego 

rozporządzenia, jest równoznaczny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008 

r., nr 234, poz. 1570; zmiana Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1405, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 322, 

374) 

„Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się” (§ ust.1. rozporządzenia)2 

 

III. W dniu 24 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 522). Wprowadza ono kolejne rozwiązania dot. 

bezpieczeństwa, zapowiadane przez Rząd, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  

 

                                                           
2
 Art. 34 § 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych:  

„W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby 

podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji”. 

Art. 34 § 2  

„Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej 

kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie 

dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.” 
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W szczególności: 

 W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających w Polsce, z wyjątkiem 

przemieszczania się osoby w celu: 

o wykonywania czynności zawodowych lub służbowych (dojazd do pracy i powrotu  

z pracy) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych, 

WAŻNE !! 

Zgodnie z informacją Rządu z dnia 24.03.2020 r. 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-

koronawirusem) 

o wolontariatu wykonywanego w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, 

o zaspakajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 

codziennego (wyjście do sklepu po niezbędne zakupy, udania się do lekarza, udania 

się do apteki w celu wykupienia lekarstw, wyprowadzania psa, opiekowania się 

bliskimi) 

§ 3a ust. 1 pkt 1-3 znowelizowanego rozporządzenia) 

 W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:  

o pieszo jednocześnie mogą poruszać się 2 osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m 

od siebie – obostrzenie to nie dotyczy rodzin 

o środkami transportu publicznego – środkiem tym można przewozić w tym samym 

czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. 

(§ 3 ust. 2 pkt 1-2 znowelizowanego rozporządzenia) 

 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się: 

o organizowania zgromadzeń 

o spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem spotkań z osobami 

najbliższymi, tj. z rodziną i z osobą pozostającą we wspólnym pożyciu 

o we mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 

5 osób – wyłączając z tego osoby z prawujące posługę 

(§ 11a ust. 1 pkt 1-2 znowelizowanego rozporządzenia) 

WAŻNE !! 

Zgodnie z informacją Rządu z dnia 24.03.2020 r. 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-

koronawirusem)  

„Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować  

w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.” 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
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 W przypadku przekraczania granicy Polski przez osobę, w ramach wykonywania przez nią 

czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym od dnia  

27 marca 2020 r. wprowadzony został obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny.  

Zgodnie z § 2 ust. 2 znowelizowanego rozporządzenia osoba ta może otrzymać, na swój 

wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenia  

o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust 2 znowelizowanego 

rozporządzenia. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż powyższe nie dotyczy kierowców 

wykonujących transport międzynarodowy. 

 

 

 
        Prezes Zarządu 

 
        Barbara Dzieciuchowicz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 Art. 92 Kodeksu pracy 
Załącznik nr 2 Informacja Rządu z dnia 24 marca 2020 – nowe zasady bezpieczeństwa w związku 
z koronawirusem 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 
Do pisma OIGD 40/2020 z dnia 20.03.2020 r. 

 
 
 

 
Art. 92. § 1: Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:  
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie 
do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, 
chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe 
wynagrodzenie z tego tytułu; 
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie 
wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;  
3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców 
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - 
w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.  
 
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy 
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, 
nie wyłączając dni wolnych od pracy.  
 
§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:  
1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;  
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.  
 
§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie 
dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
 
§ 5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą 
niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik 
ukończył 50 rok życia. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 
Do pisma OIGD 40/2020 z dnia 20.03.2020 r. 

 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-
koronawirusem Informacja Rządu z dnia 24.03.2020 
 
Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem 
 
Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. 
Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania 
niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. 
Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. 
 
W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. 
Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, 
zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie 
powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa. 
Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się 
 
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, 
zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: 
 

 dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup 
towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. 

 wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym 
przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, 
możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. 

 załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, 
aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się 
bliskimi, wyprowadzić psa. 

 
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie 
dotyczy rodzin. 
 
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących 
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub 
metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 
70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. 
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by 
autobusy nie były przepełnione. 
 
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi 
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł 
się jednak spotykać z najbliższymi. 
 
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych 
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w 
wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W 
mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób 
– wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia 
czy internetu. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
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Zakłady pracy 
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich 
szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości 
pracowników, środków dezynfekcji. 
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują 
 
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli 
ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 
 
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. 
 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522

