
Informacja dla pracownika objętego kwarantanną lub 

izolacja domową 

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub izolację domową, informuje pracodawcę o 

jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności, w tym przez telefon.  

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę wynagrodzenia lub 

świadczenia pieniężnego  z tytułu choroby,  o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za okres jej trwania, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia zakończenia kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do 

wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające 

odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie  to można złożyć za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

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

choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający 

nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to 

można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

1. dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, jeżeli do posiada, 

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

3. podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę. 

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie 

za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek. 

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego 

do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). 

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną 

ubezpieczonemu do ZUS. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług 

Elektronicznych (PUE)ZUS. 

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź ZUS po zakończeniu kwarantanny lub 

izolacji.  

Gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia 

lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń 

pieniężnych w razie choroby.  

Jeżeli inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, 

wówczas rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania 

opieki nad dzieckiem.  

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana podobnie jak choroba 

dziecka, bo oznacza niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w 

związku z koniecznością zapewnienia mu opieki. 



Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania 

opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego 

zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Miesięczny zasiłek 

opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym 

sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. 


