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UBEZPIECZENIA
i ŚWIADCZENIA

Firma ma wykazać, że pracownik  
nie może pracować zdalnie
Kwarantanna albo izolacja nie zawsze gwarantuje ubezpieczonemu zasiłek chorobowy. Obecnie ZUS 
nie podchodzi do tych zasad zbyt restrykcyjnie, ale to może się zmienić

Kajetan Bartosiak

radca prawny,  

kancelaria BKB Baran Książek Bigaj

W trakcie pandemii COVID-19 zaczęto 
stosować na szeroką skalę instrumenty 
prawne, które, co prawda, były już znane 
polskiemu porządkowi prawnemu, lecz 
albo nie były wykorzystywane w ogóle, 
albo stosowano je sporadycznie. Wystar-
czy powiedzieć, że obowiązki związane 
z odosobnieniem ludzi zakażonych lub 
podejrzanych o zakażenie zostały zapoży-
czone z ustaw przedwojennych. Dopiero 
pandemia doprowadziła do masowego obej-
mowania poszczególnych osób lub całych 
rodzin kwarantanną lub izolacją. Zostało 
to połączone z daleko idącą zmianą, jaką 
było wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego pojęcia „pracy zdalnej”. Do cza-
su wejścia w życie specustawy o COVID-19 
(ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) była to forma 
wykonywania pracy regulowana jedynie 
ustaleniami między pracownikiem a pra-
codawcą i w istocie stanowiła formę uła-
twienia dla pracownika, z którego mógł, po 
uzgodnieniu z pracodawcą, czasami korzy-
stać. Obecnie czeka na ogłoszenie ustawa 
z 28 października 2020 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku z przeciwdziała-
niem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 nowelizująca 
specustawę w tym zakresie.

Ważne definicje
Zacznijmy od przepisów i definicji, któ-

re zostały zapisane w ustawie z 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1845; dalej: ustawa o choro-
bach zakaźnych). Kwarantanną jest odosob-
nienie osoby zdrowej, która była narażona 
na zakażenie, przez izolację ustawodawca 
rozumie zaś odosobnienie osoby lub gru-
py osób chorych na chorobę zakaźną albo 
osoby lub grupy osób podejrzanych o cho-
robę zakaźną. Ustawodawca, niewątpliwie 
w reakcji na pandemię, wprowadził niepo-
trzebnie 1 kwietnia 2020 r. również defi-
nicję izolacji w warunkach domowych, co 
oznacza odosobnienie osoby chorej z prze-
biegiem choroby zakaźnej niewymagającej 
bezwzględnej hospitalizacji ze względów 
medycznych w jej miejscu zamieszkania 
lub pobytu. Jak więc widać wyraźnie, izo-
lacja w warunkach domowych ma zdecy-
dowanie węższe zastosowanie i nie może 
ex definitione dotyczyć osób podejrzanych 
o chorobę zakaźną. W praktyce nie stoi to 
jednak na przeszkodzie, aby wydać decyzję 
o izolacji wobec osoby podejrzanej o cho-
robę zakaźną bez jednoczesnego zapew-
nienia takiej osobie warunków do izolacji, 

skazując ją w rzeczywistości na odbywanie 
jej w warunkach domowych.

Podkreślić należy, że żadna z tych defini-
cji nie ma jakiegokolwiek związku z możli-
wością świadczenia pracy, a sformułowanie 
zastosowane przy izolacjach, a więc sprecy-
zowanie, że dotyczy to przede wszystkim 
osób chorych, nie jest równoznaczne ze 
stwierdzeniem czasowej niezdolności do 
pracy z powodu choroby. Mając na uwadze 
stan prawny obowiązujący w dniu oddawa-
nia niniejszego numeru do druku (24 li-
stopada 2020 r.), nie można więc uznać, że 
samo wydanie decyzji o kwarantannie/izo-
lacji/izolacji w warunkach domowych lub 
zamieszczenie informacji o kwarantannie 
lub izolacji w systemie Centrum e-Zdrowia 
stanowi wystarczającą przesłankę do po-
wstrzymania się od świadczenia pracy lub 
do otrzymania świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych (zasiłek chorobowy). 

Niemożność wykonywania pracy…

Sedno problemu, z jakim spotykają się dzi-
siaj zarówno pracodawcy, jak i sam ZUS, 
leży w podstawowej, lecz pomijanej prze-
słance, która warunkuje istnienie prawa 
do zasiłku chorobowego w przypadku de-
cyzji izolacyjnych wydanych przez inspek-
tora sanitarnego lub obowiązków izolacyj-
nych wynikających z przepisów prawa. Tą 
przesłanką na gruncie ustawy z 25 czerw-
ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 870; dalej: ustawa zasiłkowa) jest bo-
wiem „niemożność wykonywania pracy”, 
która musi wystąpić: 
 ■ albo w wyniku decyzji wydanej przez 
właściwy organ albo uprawniony pod-
miot na podstawie ustawy o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 2 pkt 1);
 ■ albo na skutek poddania się obowiązkowi 
kwarantanny, o której mowa w ustawie 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 2 
pkt 1a); według wskazanej na wstępie 
ustawy z 28 października 2020 r. do tego 
katalogu mają zostać dodane – oprócz 
„kwarantanny” – „izolacja” i „izolacja 
w warunkach domowych”. 
Drugi z tych przypadków wskazujący 

wprost na kwarantannę został wprowa-
dzony w ramach walki z epidemią i jest 
całkowicie niepotrzebny, skoro zawiera się 
w ramach ogólniejszego sformułowania,  
tj. decyzji wydanej na podstawie ustawy 
o zapobieganiu i zwalczeniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, bo każda kwaran-
tanna jest albo skutkiem decyzji inspek-
tora sanitarnego, albo wynika z przepisów 
(np. przekraczanie granicy) i jest zrównana 
w zakresie prawnym (i faktycznym) z kwa-
rantanną odbywaną na podstawie decyzji. 
Analogiczna równoważność musi dotyczyć 
wszystkich przypadków objęcia obowiąz-
kową kwarantanną/izolacją/izolacją w wa-
runkach domowych w sytuacjach wskaza-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z 9 października 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii (Dz.U. poz. 1758; ost.zm. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1972), mając na uwadze ar-
gumentum a completudine (z zupełności 
systemu prawnego), bo w innym przypadku 
kwarantanna/izolacja/izolacja w warun-
kach domowych, o których mowa w par. 3b 
rozporządzenia, musiałyby zostać uznane 
za całkowicie odrębne instytucje prawne 
względem tych zdefiniowanych w ustawie 
o chorobach zakaźnych. 

Tak więc, aby otrzymać zasiłek choro-
bowy w związku z zastosowanymi wzglę-
dem pracownika środkami izolacyjnymi, 
musi wystąpić „niemożność wykonywania 
pracy”, czyli faktyczny brak możliwości jej 
świadczenia z uwagi na konieczność pod-
dania się rygorom wynikającym z decyzji 
o kwarantannie/izolacji/izolacji w warun-
kach domowych. 

…i niezdolność do pracy 

Wynagrodzenie chorobowe podlega za-
sadom podobnym, lecz nie identycznym. 
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pra-
cy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.) 
w art. 92 par. 1 przewiduje bowiem, że 
uprawnienie do wynagrodzenia tego rodza-
ju uzależnione jest od spełnienia przesłanki 
niezdolności do pracy, która ma powstać na 
skutek odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną. Dotychczasowe rozumienie tej 
przesłanki w zasadzie ograniczało się do 
zaistnienia po stronie pracownika takiego 
stanu psychofizycznego, który uniemoż-
liwiał mu wykonywanie pracy w sposób 
bezpieczny dla swojego zdrowia – innymi 
słowy po prostu chorobę, której negatyw-
ny wpływ na zdolność do pracy stwierdzał 
uprawniony lekarz. Zwrócić jednakże na-
leży uwagę, że rozumienie tej przesłan-
ki musi być szersze, skoro obejmuje m.in. 
poddanie się niezbędnym badaniom le-
karskim przewidzianym dla kandydatów 
na dawców komórek, tkanek i narządów, 

a więc dotyczy faktycznego braku możliwo-
ści przyjścia do pracy. Z tych więc względów 
przesłanka niezdolności do pracy w kon-
tekście stosowania środków izolacyjnych 
związanych z przeciwdziałaniem rozprze-
strzenianiu się chorób zakaźnych musi być 
rozumiana analogicznie, jak „niemożność 
wykonywania pracy” na gruncie przepi-
sów ubezpieczeniowych, tj. jako istnienie 
faktycznych, obiektywnych przeszkód dla 
świadczenia pracy, w tym przeszkód nie-
dotyczących pracownika (innych niż jego 
stan psychofizyczny).

Nie można się wymigać 

Przed wprowadzeniem przepisu zezwala-
jącego pracodawcy na wydanie polecenia 
wykonywania pracy zdalnej, tj. wykonywa-
nia pracy określonej w umowie o pracę poza 
miejscem jej stałego wykonywania, zasadą 
było, że zarówno odosobnienie w związku 
z chorobą zakaźną (zgodnie z kodeksem 
pracy), jak i decyzja wydana przez właściwy 
organ albo uprawniony podmiot na podsta-
wie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są rów-
noznaczne z niezdolnością do pracy oraz 
niemożnością wykonywania pracy. Skoro 
bowiem kwarantanna/izolacja wiązały się 
z obowiązkiem co najmniej pozostawania 
w domu, a miejscem pracy było np. biuro 
czy fabryka, to w sposób oczywisty pracow-
nik nie mógł świadczyć pracy w miejscu 
pracy, co uprawniało go do, najpierw, wyna-
grodzenia chorobowego, a później zasiłku 
chorobowego. Jedyne dylematy mogły po-
wstać w odniesieniu do telepracowników, 
lecz z uwagi na to, że z jednej strony tele-
praca ze względu na przeregulowanie nie 
była i nie jest powszechnym narzędziem, 
z drugiej zaś strony nie pamiętamy ostat-
niej pandemii, która wiązałaby się z ma-
sowym poddawaniem ludzi kwarantan-
nie, to w istocie zagadnienie to nie było 
analizowane.

©℗
Dokończenie na s. D2

Nowelizacja bez znaczenia

Zasad pracy w okresie kwarantanny lub izolacji nie zmienia planowany art. 4h specu-
stawy o COVID-19. Zgodnie z tym przepisem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane 
obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, 
świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. Jest to tylko potwierdzenie obecnego wynikającego z istnie-
jących przepisów stanu prawnego. Nie wyklucza to pracy podczas izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, mimo że przypadki izolacji nie zostały wymienione w tym 
przepisie, a argumentacja przemawiająca za takim stanowiskiem będzie nadal aktu-
alna. Dopóki bowiem istnieje fizyczna możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej, 
spełnione są przesłanki do polecenia wykonywania pracy w formie zdalnej i dopóki 
pracownik nie jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, dopóty praca może 
i powinna być na polecenie pracodawcy wykonywana.
Powyższy przepis nie może być również rozumiany w ten sposób, że pozostawia on 
wybór pracownikowi, na co mogłoby – na pierwszy rzut oka ‒ wskazywać użycie 
słowa „może”. W sytuacji, w której nie występuje niemożność świadczenia pracy 
(w tym pracy zdalnej) oraz wydane zostało polecenie pracy zdalnej, pracownik powi-
nien się podporządkować. ©℗
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Firma ma wykazać, że pracownik 
nie może pracować zdalnie
Kwarantanna albo izolacja nie zawsze gwarantuje ubezpieczonemu zasiłek chorobowy. Obecnie ZUS 
nie podchodzi do tych zasad zbyt restrykcyjnie, ale to może się zmienić

Kajetan Bartosiak

radca prawny, 

kancelaria BKB Baran Książek Bigaj

W trakcie pandemii COVID-19 zaczęto 
stosować na szeroką skalę instrumenty 
prawne, które, co prawda, były już znane 
polskiemu porządkowi prawnemu, lecz 
albo nie były wykorzystywane w ogóle, 
albo stosowano je sporadycznie. Wystar-
czy powiedzieć, że obowiązki związane 
z odosobnieniem ludzi zakażonych lub 
podejrzanych o zakażenie zostały zapoży-
czone z ustaw przedwojennych. Dopiero 
pandemia doprowadziła do masowego obej-
mowania poszczególnych osób lub całych 
rodzin kwarantanną lub izolacją. Zostało 
to połączone z daleko idącą zmianą, jaką 
było wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego pojęcia „pracy zdalnej”. Do cza-
su wejścia w życie specustawy o COVID-19 
(ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) była to forma 
wykonywania pracy regulowana jedynie 
ustaleniami między pracownikiem a pra-
codawcą i w istocie stanowiła formę uła-
twienia dla pracownika, z którego mógł, po 
uzgodnieniu z pracodawcą, czasami korzy-
stać. Obecnie czeka na ogłoszenie ustawa 
z 28 października 2020 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku z przeciwdziała-
niem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 nowelizująca 
specustawę w tym zakresie.

Ważne definicje
Zacznijmy od przepisów i definicji, któ-

re zostały zapisane w ustawie z 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1845; dalej: ustawa o choro-
bach zakaźnych). Kwarantanną jest odosob-
nienie osoby zdrowej, która była narażona 
na zakażenie, przez izolację ustawodawca 
rozumie zaś odosobnienie osoby lub gru-
py osób chorych na chorobę zakaźną albo 
osoby lub grupy osób podejrzanych o cho-
robę zakaźną. Ustawodawca, niewątpliwie 
w reakcji na pandemię, wprowadził niepo-
trzebnie 1 kwietnia 2020 r. również defi-
nicję izolacji w warunkach domowych, co 
oznacza odosobnienie osoby chorej z prze-
biegiem choroby zakaźnej niewymagającej 
bezwzględnej hospitalizacji ze względów 
medycznych w jej miejscu zamieszkania 
lub pobytu. Jak więc widać wyraźnie, izo-
lacja w warunkach domowych ma zdecy-
dowanie węższe zastosowanie i nie może 
ex definitione dotyczyć osób podejrzanych 
o chorobę zakaźną. W praktyce nie stoi to 
jednak na przeszkodzie, aby wydać decyzję 
o izolacji wobec osoby podejrzanej o cho-
robę zakaźną bez jednoczesnego zapew-
nienia takiej osobie warunków do izolacji, 

skazując ją w rzeczywistości na odbywanie 
jej w warunkach domowych.

Podkreślić należy, że żadna z tych defini-
cji nie ma jakiegokolwiek związku z możli-
wością świadczenia pracy, a sformułowanie 
zastosowane przy izolacjach, a więc sprecy-
zowanie, że dotyczy to przede wszystkim 
osób chorych, nie jest równoznaczne ze 
stwierdzeniem czasowej niezdolności do 
pracy z powodu choroby. Mając na uwadze 
stan prawny obowiązujący w dniu oddawa-
nia niniejszego numeru do druku (24 li-
stopada 2020 r.), nie można więc uznać, że 
samo wydanie decyzji o kwarantannie/izo-
lacji/izolacji w warunkach domowych lub 
zamieszczenie informacji o kwarantannie 
lub izolacji w systemie Centrum e-Zdrowia 
stanowi wystarczającą przesłankę do po-
wstrzymania się od świadczenia pracy lub 
do otrzymania świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych (zasiłek chorobowy). 

Niemożność wykonywania pracy…

Sedno problemu, z jakim spotykają się dzi-
siaj zarówno pracodawcy, jak i sam ZUS, 
leży w podstawowej, lecz pomijanej prze-
słance, która warunkuje istnienie prawa 
do zasiłku chorobowego w przypadku de-
cyzji izolacyjnych wydanych przez inspek-
tora sanitarnego lub obowiązków izolacyj-
nych wynikających z przepisów prawa. Tą 
przesłanką na gruncie ustawy z 25 czerw-
ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 870; dalej: ustawa zasiłkowa) jest bo-
wiem „niemożność wykonywania pracy”, 
która musi wystąpić: 
■ albo w wyniku decyzji wydanej przez 

właściwy organ albo uprawniony pod-
miot na podstawie ustawy o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 2 pkt 1);

■ albo na skutek poddania się obowiązkowi 
kwarantanny, o której mowa w ustawie 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 2 
pkt 1a); według wskazanej na wstępie 
ustawy z 28 października 2020 r. do tego 
katalogu mają zostać dodane – oprócz 
„kwarantanny” – „izolacja” i „izolacja 
w warunkach domowych”. 
Drugi z tych przypadków wskazujący 

wprost na kwarantannę został wprowa-
dzony w ramach walki z epidemią i jest 
całkowicie niepotrzebny, skoro zawiera się 
w ramach ogólniejszego sformułowania, 
tj. decyzji wydanej na podstawie ustawy 
o zapobieganiu i zwalczeniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, bo każda kwaran-
tanna jest albo skutkiem decyzji inspek-
tora sanitarnego, albo wynika z przepisów 
(np. przekraczanie granicy) i jest zrównana 
w zakresie prawnym (i faktycznym) z kwa-
rantanną odbywaną na podstawie decyzji. 
Analogiczna równoważność musi dotyczyć 
wszystkich przypadków objęcia obowiąz-
kową kwarantanną/izolacją/izolacją w wa-
runkach domowych w sytuacjach wskaza-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z 9 października 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii (Dz.U. poz. 1758; ost.zm. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1972), mając na uwadze ar-
gumentum a completudine (z zupełności 
systemu prawnego), bo w innym przypadku 
kwarantanna/izolacja/izolacja w warun-
kach domowych, o których mowa w par. 3b 
rozporządzenia, musiałyby zostać uznane 
za całkowicie odrębne instytucje prawne 
względem tych zdefiniowanych w ustawie 
o chorobach zakaźnych. 

Tak więc, aby otrzymać zasiłek choro-
bowy w związku z zastosowanymi wzglę-
dem pracownika środkami izolacyjnymi, 
musi wystąpić „niemożność wykonywania 
pracy”, czyli faktyczny brak możliwości jej 
świadczenia z uwagi na konieczność pod-
dania się rygorom wynikającym z decyzji 
o kwarantannie/izolacji/izolacji w warun-
kach domowych. 

…i niezdolność do pracy 

Wynagrodzenie chorobowe podlega za-
sadom podobnym, lecz nie identycznym. 
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pra-
cy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.) 
w art. 92 par. 1 przewiduje bowiem, że 
uprawnienie do wynagrodzenia tego rodza-
ju uzależnione jest od spełnienia przesłanki 
niezdolności do pracy, która ma powstać na 
skutek odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną. Dotychczasowe rozumienie tej 
przesłanki w zasadzie ograniczało się do 
zaistnienia po stronie pracownika takiego 
stanu psychofizycznego, który uniemoż-
liwiał mu wykonywanie pracy w sposób 
bezpieczny dla swojego zdrowia – innymi 
słowy po prostu chorobę, której negatyw-
ny wpływ na zdolność do pracy stwierdzał 
uprawniony lekarz. Zwrócić jednakże na-
leży uwagę, że rozumienie tej przesłan-
ki musi być szersze, skoro obejmuje m.in. 
poddanie się niezbędnym badaniom le-
karskim przewidzianym dla kandydatów 
na dawców komórek, tkanek i narządów, 

a więc dotyczy faktycznego braku możliwo-
ści przyjścia do pracy. Z tych więc względów 
przesłanka niezdolności do pracy w kon-
tekście stosowania środków izolacyjnych 
związanych z przeciwdziałaniem rozprze-
strzenianiu się chorób zakaźnych musi być 
rozumiana analogicznie, jak „niemożność 
wykonywania pracy” na gruncie przepi-
sów ubezpieczeniowych, tj. jako istnienie 
faktycznych, obiektywnych przeszkód dla 
świadczenia pracy, w tym przeszkód nie-
dotyczących pracownika (innych niż jego 
stan psychofizyczny).

Nie można się wymigać 

Przed wprowadzeniem przepisu zezwala-
jącego pracodawcy na wydanie polecenia 
wykonywania pracy zdalnej, tj. wykonywa-
nia pracy określonej w umowie o pracę poza 
miejscem jej stałego wykonywania, zasadą 
było, że zarówno odosobnienie w związku 
z chorobą zakaźną (zgodnie z kodeksem 
pracy), jak i decyzja wydana przez właściwy 
organ albo uprawniony podmiot na podsta-
wie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są rów-
noznaczne z niezdolnością do pracy oraz 
niemożnością wykonywania pracy. Skoro 
bowiem kwarantanna/izolacja wiązały się 
z obowiązkiem co najmniej pozostawania 
w domu, a miejscem pracy było np. biuro 
czy fabryka, to w sposób oczywisty pracow-
nik nie mógł świadczyć pracy w miejscu 
pracy, co uprawniało go do, najpierw, wyna-
grodzenia chorobowego, a później zasiłku 
chorobowego. Jedyne dylematy mogły po-
wstać w odniesieniu do telepracowników, 
lecz z uwagi na to, że z jednej strony tele-
praca ze względu na przeregulowanie nie 
była i nie jest powszechnym narzędziem, 
z drugiej zaś strony nie pamiętamy ostat-
niej pandemii, która wiązałaby się z ma-
sowym poddawaniem ludzi kwarantan-
nie, to w istocie zagadnienie to nie było 
analizowane.

©℗
Dokończenie na s. D2

Nowelizacja bez znaczenia

Zasad pracy w okresie kwarantanny lub izolacji nie zmienia planowany art. 4h specu-
stawy o COVID-19. Zgodnie z tym przepisem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane 
obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, 
świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. Jest to tylko potwierdzenie obecnego wynikającego z istnie-
jących przepisów stanu prawnego. Nie wyklucza to pracy podczas izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, mimo że przypadki izolacji nie zostały wymienione w tym 
przepisie, a argumentacja przemawiająca za takim stanowiskiem będzie nadal aktu-
alna. Dopóki bowiem istnieje fizyczna możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej, 
spełnione są przesłanki do polecenia wykonywania pracy w formie zdalnej i dopóki 
pracownik nie jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, dopóty praca może 
i powinna być na polecenie pracodawcy wykonywana.
Powyższy przepis nie może być również rozumiany w ten sposób, że pozostawia on 
wybór pracownikowi, na co mogłoby – na pierwszy rzut oka ‒ wskazywać użycie 
słowa „może”. W sytuacji, w której nie występuje niemożność świadczenia pracy 
(w tym pracy zdalnej) oraz wydane zostało polecenie pracy zdalnej, pracownik powi-
nien się podporządkować. ©℗
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że pracownik nie może 
pracować zdalnie
Dokończenie ze s. D1

Obecnie stwierdzić należy, że wejście w ży-
cie przepisów o pracy zdalnej znacząco prze-
sunęło dotychczasowe granice niemożności 
wykonywania pracy i niezdolności do pra-
cy. Skoro bowiem istnieje szeroka kategoria 
pracowników, którzy – jak się okazało – nie 
muszą przychodzić do dotychczasowego 
miejsca pracy, aby świadczyć pracę, a mogą 
być równie efektywni, pracując z domu, to 
poddanie ich kwarantannie lub izolacji nie 
stoi już na przeszkodzie, aby pracę tę wy-
konywali. Odpadły bowiem faktyczne prze-
szkody dla jej świadczenia, tj. niemożność 
stawienia się w miejscu pracy. 

Innymi słowy, jeżeli spełnione są pod-
stawowe przesłanki dla świadczenia pracy 
zdalnej, które są zależne od pracownika, 
tj. ma on umiejętności i możliwości tech-
niczne oraz lokalowe do wykonywania ta-
kiej pracy, niewykonywanie pracy w okresie 
objęcia kwarantanną lub izolacją/izolacją 
w warunkach domowych może stanowić 
o niewykonaniu zgodnego z prawem po-
lecenia pracodawcy (art. 100 par. 1 k.p.). 
Jednakże wyciąganie konsekwencji (z roz-
wiązaniem umowy o pracę w trybie dys-
cyplinarnym włącznie) należy poprzedzić 
upewnieniem się, że pracownicy mają świa-
domość powyższych obowiązków. Jest to 
wskazane i rekomendowane działanie, ma-
jąc na uwadze sprzeczność komunikatów, 
jakie pojawiają się w medialnym obiegu (w 
tym pochodzących od organów państwo-
wych) oraz nietypowość i nowość sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia. Każdą sytuację 
należy zawsze traktować indywidualnie.

Konieczne rozróżnienie

Powstaje jednak pytanie – czy aby na pew-
no dotyczy to również pracownika podda-
nego izolacji, który przecież z definicji jest 
chory? W przypadku samej decyzji o izo-
lacji lub izolacji w warunkach domowych 
powyższe obowiązki również występują. 
Zwrócić bowiem należy uwagę, że pracow-
nik chory w rozumieniu ustawy o choro-
bach zakaźnych nie musi być równocześnie 
chory w stopniu uzasadniającym stwierdze-
nie czasowej niezdolności do pracy z po-
wodu choroby w rozumieniu ustawy za-
siłkowej. O tym ostatnim – skutkującym 
wydaniem zaświadczenia o niezdolności 
do pracy ‒ nie decyduje bowiem inspektor 
sanitarny, a uprawniony lekarz (co ważne 
– lekarz upoważniony przez ZUS). Prawi-
dłowość tego koniecznego rozróżnienia po-
twierdzają przepisy ustawy zasiłkowej oraz 
doniesienia medialne o tym, że większość 
przypadków osób, u których stwierdzono 
chorobę COVID-19, stanowią osoby „bezob-
jawowe”, a więc osoby, które nie prezentują 
i nie odczuwają jakichkolwiek dolegliwości 
wynikających z obecności choroby zakaźnej 
w ich organizmie. Zwrócić bowiem należy 
uwagę na art. 14 ustawy zasiłkowej, zgod-
nie z którym pracownikowi odsuniętemu 
od pracy w trybie określonym w art. 6 ust. 2 
pkt 1 (t.j. decyzją uprawnionego organu na 
podstawie ustawy o chorobach zakaźnych, 
ale już nie w związku z kwarantanną, o któ-
rej mowa w pkt 1a), z powodu podejrzenia 
o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, 
zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeże-
li nie podjął proponowanej mu przez pra-
codawcę innej pracy niezabronionej takim 
osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom 
zawodowym lub którą może wykonywać po 
uprzednim przeszkoleniu.

Skoro więc jedną z decyzji inspektora 
sanitarnego, która może powodować nie-
możność wykonywania pracy, jest decyzja 
o izolacji lub izolacji domowej, a pracodaw-
ca może zaproponować (w rozumieniu „po-
lecić”) inną pracę (taka możliwość przysłu-
guje pracodawcy na podstawie np. art. 42 
par. 4 k.p. – polecenie zmieniające), któ-
rej odmowa wykonywania powoduje utra-
tę prawa do zasiłku, to tym bardziej taki 
pracownik może wykonywać tę samą pra-
cę, na którą się umówił w umowie o pracę, 
lecz w trybie zdalnym. 

Dopiero więc istnienie oprócz decyzji 
o izolacji lub izolacji w warunkach domo-
wych zaświadczenia lekarskiego o czasowej 
niezdolności do pracy z powodu choroby 

skutkować będzie uprawnieniem, a w isto-
cie obowiązkiem, do powstrzymania się od 
pracy w celu odzyskania zdrowia. 

Polecenie zmieniające

Na pierwszy rzut oka powyższe zasady doty-
czą wyłącznie pracowników, którzy z uwagi 
na rodzaj wykonywanej pracy mogą świad-
czyć ją w trybie pracy zdalnej. Jednak z uwa-
gi na swoją kierowniczą rolę w procesie pra-
cy pracodawca może na mocy polecenia 
zmieniającego polecić wykonywanie pra-
cy zdalnej pracownikom objętym kwaran-
tanną lub izolacją, którzy swojej dotych-
czasowej pracy w sposób zdalny świadczyć 
by nie mogli (np. pracownicy produkcyjni), 
a więc powierzyć pracownikowi wykony-
wanie innej pracy niż określona w umowie 
o pracę na okres nieprzekraczający trzech 
miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli 
nie powoduje to obniżenia wynagrodze-
nia i odpowiada kwalifikacjom pracowni-
ka. Jednak w każdym przypadku konieczne 
będzie rozważenie biznesowej opłacalno-
ści takiego polecenia, skoro z jednej stro-
ny kwarantanna lub izolacja są relatywnie 
krótkotrwałe, z drugiej pracownik nie jest 
wówczas kosztem dla pracodawcy (na tym 
etapie roku kalendarzowego można śmia-
ło stwierdzić, że w większości przypadków 
przysługujące w roku kalendarzowym pra-
cownikom 33/14 dni wynagrodzenia choro-
bowego już zostały wyczerpane), z trzeciej 
zaś strony pracodawca musiałby zapewnić 
takiemu pracownikowi narzędzia i materia-
ły potrzebne do wykonywania pracy zdalnej 
oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej, co 
z pewnością wiązałoby się z trudnościami 
i kosztami po stronie pracodawcy.

Wykładnia korzystna dzisiaj 

Obecne stanowisko ZUS jest bardzo libe-
ralne i skutkuje bardzo szerokim rozumie-
niem tego, kiedy pracownik jest uprawnio-
ny do otrzymania świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych (zasadniczo: decyzja o kwaran-
tannie lub izolacji oznacza zasiłek). Stano-
wisko to prezentowane jest na oficjalnych 
stronach internetowych, zarówno rządo-
wych, jak i ZUS. Nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie przyjęciu w przyszłości bardziej 
restrykcyjnej lub też sprzecznej z dotych-
czasową wykładni, co w historii ubezpie-
czeń społecznych już się zdarzało. Dlatego, 
będąc pracodawcą, lepiej być przygotowa-
nym się na taką zmianę i dokumentować 
niemożność wykonywania pracy podczas 
kwarantanny lub izolacji. Można to zro-
bić, dokumentując brak możliwości powie-
rzenia innej pracy albo zbierając oświad-
czenia pracowników o zmianie warunków 
lokalowych, która skutkuje brakiem moż-
liwości świadczenia pracy zdalnej, która 
przed kwarantanną/izolacją występowała. 
Zmiana rozumienia znaczenia przedsta-
wionych powyżej przesłanek w interpre-
tacjach ZUS i brak możliwości wykazania 
„niemożności” wykonywania pracy mogą 
skutkować decyzjami odbierającymi pra-
wo do zasiłków chorobowych i zobowiąza-
niami do zwrotu tych już wypłaconych. Po-
stępowanie ZUS na przestrzeni lat, czy to 
w odniesieniu do przedsiębiorców, czy też 
zasiłków macierzyńskich, w dużym stop-
niu uprawdopodabnia obawy, że jak tylko 
sytuacja epidemiczna się uspokoi, to ru-
szą kontrole właśnie zasadności wypłaca-
nia zasiłków chorobowych z uwagi na kwa-
rantannę/izolację.

Ponadto świadomość pracodawcy, że 
mimo środków izolacyjnych może liczyć na 
wykonywanie pracy przez pracownika, któ-
ry został nimi objęty, z pewnością wesprze 
go organizacyjnie i pozwoli na zachowanie 
ciągłości pracy. Zwrócić należy bowiem uwa-
gę, że odmowa wykonywania pracy przez 
pracownika w okresie kwarantanny/izolacji 
może być nie tylko traktowana jako niewy-
konanie polecenia służbowego, lecz także 
oceniana w kategoriach braku dbania o do-
bro zakładu pracy. Oczywiście w tych szcze-
gólnych czasach nie można wykluczyć, że 
pracownik nagle straci możliwości lokalo-
we lub techniczne do wykonywania pra-
cy zdalnej, lecz zawsze należy takie spra-
wy rozpatrywać indywidualnie, i to zanim 
konsekwencje zostaną wyciągnięte.  ©℗

Skorzystanie 
z przysługujących praw  
nie jest złamaniem  
ani obejściem przepisów

Dotyczy to także ubezpieczonych, którzy zawierają umowę 
o pracę nakładczą, aby nie płacić składek na ubezpieczenie 
społeczne z działalności gospodarczej. Potwierdza to Sąd  
Najwyższy w swoim orzecznictwie

Anna Kwiatkowska

ekspert od ubezpieczeń społecznych

Dzięki istnieniu zasady zbiegu tytułów do ubezpieczeń w niektó-
rych przypadkach ubezpieczony może wybrać, z jakiego tytułu 
chce podlegać ubezpieczeniom społecznym. To pozwala zmniej-
szyć comiesięczne obciążenia przedsiębiorcom, którzy np. jedno-
cześnie wykonują umowę zlecenia z odpowiednio wysoką podsta-
wą wymiaru składek. 

Zarzut pozorności

W jednym z takim przypadków (sprawa dotyczyła stanu z 2006 r.) 
ZUS stwierdził, że przedsiębiorca zawarł umowę o pracę nakład-
czą tylko po to, aby nie płacić składek z działalności. Ubezpie-
czony prowadził działalność gospodarczą w latach 2004‒2007, 
a w 2006 r. zawarł umowę o pracę nakładczą, w ramach której 
miał wykonywać pracę polegającą na adresowaniu kopert, na-
klejaniu znaczków oraz wysyłaniu korespondencji reklamowej. 
Materiały były dostarczane przez nakładcę. Ubezpieczony przez 
cały okres trwania umowy nie wykonał miesięcznie takiej ilości 
pracy, która zapewniłaby mu 50 proc. minimalnego wynagrodze-
nia zgodnie z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
uprawnień pracowniczych osób wykonywujących pracę nakład-
czą. Z tytułu zawartej umowy o pracę nakładczą płatnik zgłosił 
go do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 
ZUS w decyzji stwierdził jednak, że w ubezpieczony nie podlegał 
obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako osoba wykonująca pracę 
nakładczą. Zdaniem ZUS umowa ta była nieważna, ponieważ była 
zawarta dla pozoru. Ubezpieczony złożył odwołanie od decyzji.

Sąd I instancji zwrócił uwagę, że umowa nie może być uznana 
za pozorną, skoro strony przystąpiły do jej wykonywania. Jednak 
wykluczenie pozorności umowy nie wyklucza możliwości bada-
nia, czy zawarcie umowy nie zmierzało do obejścia prawa. Sąd 
zwrócił uwagę, w świetle par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
warunkiem ważności umowy o pracę nakładczą jest, po pierwsze, 
określenie w jej treści minimalnej ilości pracy, której wykonanie 
zapewnia uzyskanie co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodze-
nia, a po drugie i przesądzające w niniejszej sprawie ‒ faktyczne 
wykonywanie pracy w ilości pozwalającej na uzyskiwanie takich 
dochodów, które zapewniają uzyskanie co najmniej 50 proc. naj-
niższego wynagrodzenia. W ocenie sądu zawarcie umowy o pra-
cę nakładczą i jej wykonywanie w niewielkim rozmiarze miało na 
celu jedynie wyłączenie obowiązku opłacania wyższych składek na 
ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospo-
darczej. W tej sytuacji sąd uznał, że zawarta przez ubezpieczone-
go umowa o pracę nakładczą jest nieważna, jako że zmierzała do 
obejścia prawa. Sąd II instancji w całości podzielił ustalenia oraz 
stanowisko zawarte w uzasadnieniu orzeczenia sądu I instancji. 

Do ponownego rozpatrzenia

Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną, nie był jednak tak 
pewny (wyrok z 1 lipca 2020 r., sygn. akt I UK 400/18). Zwrócono 
uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 22 listopada 2012 r. (sygn. 
akt I UK 246/12), gdzie zostało stwierdzone, że czynność zmie-
rzająca do obejścia prawa nie może być jednocześnie czynnością 
pozorną z tego choćby względu, że pierwsza zostaje rzeczywi-
ście dokonana, druga zaś jest jedynie symulowana. Artykuł 83 
kodeksu cywilnego („nieważne jest oświadczenie woli złożone 
drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru”) i art. 58 par. 1 kodeksu 
cywilnego („czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca 
na celu obejście ustawy jest nieważna”) stanowią odrębne, sa-
modzielne i wykluczające się wzajemnie podstawy nieważno-
ści czynności prawnej. 

SN w opisywanej sprawie nie zgodził się z sądami I i II instancji, 
że ubezpieczony zawierając umowy o pracę nakładczą, obszedł pra-
wo, korzystając z możliwości opłacania niższych składek na ubez-
pieczenie społeczne. Zdaniem SN skorzystał on z przysługujących 
mu uprawnień, jakie do 28 lutego 2009 r. zapewniało obowiązu-
jące wówczas prawo. Skorzystanie z przysługujących uprawnień 
nie jest złamaniem ani obejściem prawa, a jedynie jego zastoso-
waniem. W wyroku z 1 lipca 2020 r. SN nieco jednak zmodyfiko-
wał twierdzenia zawarte w wyroku z 22 listopada 2012 r. Stwierdził 
bowiem, że pozorność umowy na podstawie art. 83 par. 1 kodeksu 
cywilnego na pierwszy rzut oka wyklucza się z jej nieważnością 
na podstawie art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego, jednak nie wystę-
puje tu bezwzględnie alternatywa rozłączna, bo uprawnione jest 
również stanowisko, które dopuszcza niejako równolegle pozor-
ność umowy zawartej w celu obejścia ustawy. Umowa z formal-
nego punktu widzenia (pozornie) może nie sprzeciwiać się usta-
wie, choć zostaje zawarta w celu obejścia prawa (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I UK 101/12). 

SN finalnie zaskarżony wyrok sądu II instancji uchylił i prze-
kazał do ponownego rozpoznania, bo uznał, że akceptacja jedynie 
wyroku I instancji jest niewystarczająca do prawidłowego i zgod-
nego z prawem rozstrzygnięcia.
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że pracownik nie może 
pracować zdalnie
Dokończenie ze s. D1

Obecnie stwierdzić należy, że wejście w ży-
cie przepisów o pracy zdalnej znacząco prze-
sunęło dotychczasowe granice niemożności 
wykonywania pracy i niezdolności do pra-
cy. Skoro bowiem istnieje szeroka kategoria 
pracowników, którzy – jak się okazało – nie 
muszą przychodzić do dotychczasowego 
miejsca pracy, aby świadczyć pracę, a mogą 
być równie efektywni, pracując z domu, to 
poddanie ich kwarantannie lub izolacji nie 
stoi już na przeszkodzie, aby pracę tę wy-
konywali. Odpadły bowiem faktyczne prze-
szkody dla jej świadczenia, tj. niemożność 
stawienia się w miejscu pracy. 

Innymi słowy, jeżeli spełnione są pod-
stawowe przesłanki dla świadczenia pracy 
zdalnej, które są zależne od pracownika, 
tj. ma on umiejętności i możliwości tech-
niczne oraz lokalowe do wykonywania ta-
kiej pracy, niewykonywanie pracy w okresie 
objęcia kwarantanną lub izolacją/izolacją 
w warunkach domowych może stanowić 
o niewykonaniu zgodnego z prawem po-
lecenia pracodawcy (art. 100 par. 1 k.p.). 
Jednakże wyciąganie konsekwencji (z roz-
wiązaniem umowy o pracę w trybie dys-
cyplinarnym włącznie) należy poprzedzić 
upewnieniem się, że pracownicy mają świa-
domość powyższych obowiązków. Jest to 
wskazane i rekomendowane działanie, ma-
jąc na uwadze sprzeczność komunikatów, 
jakie pojawiają się w medialnym obiegu (w 
tym pochodzących od organów państwo-
wych) oraz nietypowość i nowość sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia. Każdą sytuację 
należy zawsze traktować indywidualnie.

Konieczne rozróżnienie

Powstaje jednak pytanie – czy aby na pew-
no dotyczy to również pracownika podda-
nego izolacji, który przecież z definicji jest 
chory? W przypadku samej decyzji o izo-
lacji lub izolacji w warunkach domowych 
powyższe obowiązki również występują. 
Zwrócić bowiem należy uwagę, że pracow-
nik chory w rozumieniu ustawy o choro-
bach zakaźnych nie musi być równocześnie 
chory w stopniu uzasadniającym stwierdze-
nie czasowej niezdolności do pracy z po-
wodu choroby w rozumieniu ustawy za-
siłkowej. O tym ostatnim – skutkującym 
wydaniem zaświadczenia o niezdolności 
do pracy ‒ nie decyduje bowiem inspektor 
sanitarny, a uprawniony lekarz (co ważne 
– lekarz upoważniony przez ZUS). Prawi-
dłowość tego koniecznego rozróżnienia po-
twierdzają przepisy ustawy zasiłkowej oraz 
doniesienia medialne o tym, że większość 
przypadków osób, u których stwierdzono 
chorobę COVID-19, stanowią osoby „bezob-
jawowe”, a więc osoby, które nie prezentują 
i nie odczuwają jakichkolwiek dolegliwości 
wynikających z obecności choroby zakaźnej 
w ich organizmie. Zwrócić bowiem należy 
uwagę na art. 14 ustawy zasiłkowej, zgod-
nie z którym pracownikowi odsuniętemu 
od pracy w trybie określonym w art. 6 ust. 2 
pkt 1 (t.j. decyzją uprawnionego organu na 
podstawie ustawy o chorobach zakaźnych, 
ale już nie w związku z kwarantanną, o któ-
rej mowa w pkt 1a), z powodu podejrzenia 
o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, 
zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeże-
li nie podjął proponowanej mu przez pra-
codawcę innej pracy niezabronionej takim 
osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom 
zawodowym lub którą może wykonywać po 
uprzednim przeszkoleniu.

Skoro więc jedną z decyzji inspektora 
sanitarnego, która może powodować nie-
możność wykonywania pracy, jest decyzja 
o izolacji lub izolacji domowej, a pracodaw-
ca może zaproponować (w rozumieniu „po-
lecić”) inną pracę (taka możliwość przysłu-
guje pracodawcy na podstawie np. art. 42 
par. 4 k.p. – polecenie zmieniające), któ-
rej odmowa wykonywania powoduje utra-
tę prawa do zasiłku, to tym bardziej taki 
pracownik może wykonywać tę samą pra-
cę, na którą się umówił w umowie o pracę, 
lecz w trybie zdalnym. 

Dopiero więc istnienie oprócz decyzji 
o izolacji lub izolacji w warunkach domo-
wych zaświadczenia lekarskiego o czasowej 
niezdolności do pracy z powodu choroby 

skutkować będzie uprawnieniem, a w isto-
cie obowiązkiem, do powstrzymania się od 
pracy w celu odzyskania zdrowia. 

Polecenie zmieniające

Na pierwszy rzut oka powyższe zasady doty-
czą wyłącznie pracowników, którzy z uwagi 
na rodzaj wykonywanej pracy mogą świad-
czyć ją w trybie pracy zdalnej. Jednak z uwa-
gi na swoją kierowniczą rolę w procesie pra-
cy pracodawca może na mocy polecenia 
zmieniającego polecić wykonywanie pra-
cy zdalnej pracownikom objętym kwaran-
tanną lub izolacją, którzy swojej dotych-
czasowej pracy w sposób zdalny świadczyć 
by nie mogli (np. pracownicy produkcyjni), 
a więc powierzyć pracownikowi wykony-
wanie innej pracy niż określona w umowie 
o pracę na okres nieprzekraczający trzech 
miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli 
nie powoduje to obniżenia wynagrodze-
nia i odpowiada kwalifikacjom pracowni-
ka. Jednak w każdym przypadku konieczne 
będzie rozważenie biznesowej opłacalno-
ści takiego polecenia, skoro z jednej stro-
ny kwarantanna lub izolacja są relatywnie 
krótkotrwałe, z drugiej pracownik nie jest 
wówczas kosztem dla pracodawcy (na tym 
etapie roku kalendarzowego można śmia-
ło stwierdzić, że w większości przypadków 
przysługujące w roku kalendarzowym pra-
cownikom 33/14 dni wynagrodzenia choro-
bowego już zostały wyczerpane), z trzeciej 
zaś strony pracodawca musiałby zapewnić 
takiemu pracownikowi narzędzia i materia-
ły potrzebne do wykonywania pracy zdalnej 
oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej, co 
z pewnością wiązałoby się z trudnościami 
i kosztami po stronie pracodawcy.

Wykładnia korzystna dzisiaj 

Obecne stanowisko ZUS jest bardzo libe-
ralne i skutkuje bardzo szerokim rozumie-
niem tego, kiedy pracownik jest uprawnio-
ny do otrzymania świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych (zasadniczo: decyzja o kwaran-
tannie lub izolacji oznacza zasiłek). Stano-
wisko to prezentowane jest na oficjalnych 
stronach internetowych, zarówno rządo-
wych, jak i ZUS. Nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie przyjęciu w przyszłości bardziej 
restrykcyjnej lub też sprzecznej z dotych-
czasową wykładni, co w historii ubezpie-
czeń społecznych już się zdarzało. Dlatego, 
będąc pracodawcą, lepiej być przygotowa-
nym się na taką zmianę i dokumentować 
niemożność wykonywania pracy podczas 
kwarantanny lub izolacji. Można to zro-
bić, dokumentując brak możliwości powie-
rzenia innej pracy albo zbierając oświad-
czenia pracowników o zmianie warunków 
lokalowych, która skutkuje brakiem moż-
liwości świadczenia pracy zdalnej, która 
przed kwarantanną/izolacją występowała. 
Zmiana rozumienia znaczenia przedsta-
wionych powyżej przesłanek w interpre-
tacjach ZUS i brak możliwości wykazania 
„niemożności” wykonywania pracy mogą 
skutkować decyzjami odbierającymi pra-
wo do zasiłków chorobowych i zobowiąza-
niami do zwrotu tych już wypłaconych. Po-
stępowanie ZUS na przestrzeni lat, czy to 
w odniesieniu do przedsiębiorców, czy też 
zasiłków macierzyńskich, w dużym stop-
niu uprawdopodabnia obawy, że jak tylko 
sytuacja epidemiczna się uspokoi, to ru-
szą kontrole właśnie zasadności wypłaca-
nia zasiłków chorobowych z uwagi na kwa-
rantannę/izolację.

Ponadto świadomość pracodawcy, że 
mimo środków izolacyjnych może liczyć na 
wykonywanie pracy przez pracownika, któ-
ry został nimi objęty, z pewnością wesprze 
go organizacyjnie i pozwoli na zachowanie 
ciągłości pracy. Zwrócić należy bowiem uwa-
gę, że odmowa wykonywania pracy przez 
pracownika w okresie kwarantanny/izolacji 
może być nie tylko traktowana jako niewy-
konanie polecenia służbowego, lecz także 
oceniana w kategoriach braku dbania o do-
bro zakładu pracy. Oczywiście w tych szcze-
gólnych czasach nie można wykluczyć, że 
pracownik nagle straci możliwości lokalo-
we lub techniczne do wykonywania pra-
cy zdalnej, lecz zawsze należy takie spra-
wy rozpatrywać indywidualnie, i to zanim 
konsekwencje zostaną wyciągnięte.  ©℗

Skorzystanie 
z przysługujących praw 
nie jest złamaniem 
ani obejściem przepisów

Dotyczy to także ubezpieczonych, którzy zawierają umowę 
o pracę nakładczą, aby nie płacić składek na ubezpieczenie 
społeczne z działalności gospodarczej. Potwierdza to Sąd 
Najwyższy w swoim orzecznictwie

Anna Kwiatkowska

ekspert od ubezpieczeń społecznych

Dzięki istnieniu zasady zbiegu tytułów do ubezpieczeń w niektó-
rych przypadkach ubezpieczony może wybrać, z jakiego tytułu 
chce podlegać ubezpieczeniom społecznym. To pozwala zmniej-
szyć comiesięczne obciążenia przedsiębiorcom, którzy np. jedno-
cześnie wykonują umowę zlecenia z odpowiednio wysoką podsta-
wą wymiaru składek. 

Zarzut pozorności

W jednym z takim przypadków (sprawa dotyczyła stanu z 2006 r.) 
ZUS stwierdził, że przedsiębiorca zawarł umowę o pracę nakład-
czą tylko po to, aby nie płacić składek z działalności. Ubezpie-
czony prowadził działalność gospodarczą w latach 2004‒2007, 
a w 2006 r. zawarł umowę o pracę nakładczą, w ramach której 
miał wykonywać pracę polegającą na adresowaniu kopert, na-
klejaniu znaczków oraz wysyłaniu korespondencji reklamowej. 
Materiały były dostarczane przez nakładcę. Ubezpieczony przez 
cały okres trwania umowy nie wykonał miesięcznie takiej ilości 
pracy, która zapewniłaby mu 50 proc. minimalnego wynagrodze-
nia zgodnie z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
uprawnień pracowniczych osób wykonywujących pracę nakład-
czą. Z tytułu zawartej umowy o pracę nakładczą płatnik zgłosił 
go do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 
ZUS w decyzji stwierdził jednak, że w ubezpieczony nie podlegał 
obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako osoba wykonująca pracę 
nakładczą. Zdaniem ZUS umowa ta była nieważna, ponieważ była 
zawarta dla pozoru. Ubezpieczony złożył odwołanie od decyzji.

Sąd I instancji zwrócił uwagę, że umowa nie może być uznana 
za pozorną, skoro strony przystąpiły do jej wykonywania. Jednak 
wykluczenie pozorności umowy nie wyklucza możliwości bada-
nia, czy zawarcie umowy nie zmierzało do obejścia prawa. Sąd 
zwrócił uwagę, w świetle par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
warunkiem ważności umowy o pracę nakładczą jest, po pierwsze, 
określenie w jej treści minimalnej ilości pracy, której wykonanie 
zapewnia uzyskanie co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodze-
nia, a po drugie i przesądzające w niniejszej sprawie ‒ faktyczne 
wykonywanie pracy w ilości pozwalającej na uzyskiwanie takich 
dochodów, które zapewniają uzyskanie co najmniej 50 proc. naj-
niższego wynagrodzenia. W ocenie sądu zawarcie umowy o pra-
cę nakładczą i jej wykonywanie w niewielkim rozmiarze miało na 
celu jedynie wyłączenie obowiązku opłacania wyższych składek na 
ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospo-
darczej. W tej sytuacji sąd uznał, że zawarta przez ubezpieczone-
go umowa o pracę nakładczą jest nieważna, jako że zmierzała do 
obejścia prawa. Sąd II instancji w całości podzielił ustalenia oraz 
stanowisko zawarte w uzasadnieniu orzeczenia sądu I instancji. 

Do ponownego rozpatrzenia

Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną, nie był jednak tak 
pewny (wyrok z 1 lipca 2020 r., sygn. akt I UK 400/18). Zwrócono 
uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 22 listopada 2012 r. (sygn. 
akt I UK 246/12), gdzie zostało stwierdzone, że czynność zmie-
rzająca do obejścia prawa nie może być jednocześnie czynnością 
pozorną z tego choćby względu, że pierwsza zostaje rzeczywi-
ście dokonana, druga zaś jest jedynie symulowana. Artykuł 83 
kodeksu cywilnego („nieważne jest oświadczenie woli złożone 
drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru”) i art. 58 par. 1 kodeksu 
cywilnego („czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca 
na celu obejście ustawy jest nieważna”) stanowią odrębne, sa-
modzielne i wykluczające się wzajemnie podstawy nieważno-
ści czynności prawnej. 

SN w opisywanej sprawie nie zgodził się z sądami I i II instancji, 
że ubezpieczony zawierając umowy o pracę nakładczą, obszedł pra-
wo, korzystając z możliwości opłacania niższych składek na ubez-
pieczenie społeczne. Zdaniem SN skorzystał on z przysługujących 
mu uprawnień, jakie do 28 lutego 2009 r. zapewniało obowiązu-
jące wówczas prawo. Skorzystanie z przysługujących uprawnień 
nie jest złamaniem ani obejściem prawa, a jedynie jego zastoso-
waniem. W wyroku z 1 lipca 2020 r. SN nieco jednak zmodyfiko-
wał twierdzenia zawarte w wyroku z 22 listopada 2012 r. Stwierdził 
bowiem, że pozorność umowy na podstawie art. 83 par. 1 kodeksu 
cywilnego na pierwszy rzut oka wyklucza się z jej nieważnością 
na podstawie art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego, jednak nie wystę-
puje tu bezwzględnie alternatywa rozłączna, bo uprawnione jest 
również stanowisko, które dopuszcza niejako równolegle pozor-
ność umowy zawartej w celu obejścia ustawy. Umowa z formal-
nego punktu widzenia (pozornie) może nie sprzeciwiać się usta-
wie, choć zostaje zawarta w celu obejścia prawa (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I UK 101/12). 

SN finalnie zaskarżony wyrok sądu II instancji uchylił i prze-
kazał do ponownego rozpoznania, bo uznał, że akceptacja jedynie 
wyroku I instancji jest niewystarczająca do prawidłowego i zgod-
nego z prawem rozstrzygnięcia.
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