
Od 15 marca został ograniczony ruch międzynarodowy w Polsce – zostały przywrócone tymczasowe kontrole graniczne 

ograniczenie ruchu międzynarodowego obowiązuje od niedzieli 15 marca br. przez kolejne 10 dni. Okres może być przedłużony.  

Sytuacja osób powracających do Polski z zagranicy - obowiązkowa 
kwarantanna  
> Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju.  
Do kraju wpuszczone zostaną też samoloty czarterowe z Polakami.  
Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli 
samochodami osobowymi, busami i autokarami.  
> Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także 
przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową 
kwarantannę domową pod karą  grzywny. Ma to zabezpieczyć przed 
ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje: 
> osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują 
na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie; 
> cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce 
i przekraczają granicę regularnie; 
> zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego 
wykonujących swoje obowiązki 
> Załogi statków oraz statków powietrznych. 

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski? 
> Obywateli RP 
> Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP 
albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP 
> Osób, które posiadają Kartę Polaka 
> Dyplomatów 
> Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na 
terenie RP lub pozwolenie na pracę 
> W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieuwzględnionych 
powyżej komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody 
Komendanta Głównego Straży Granicznej - może zezwolić 
cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) 
> Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do 
przewozu towarów. 

Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w 
kwarantannie? 

Policja w ramach patroli odwiedza te osoby, które są 
objęte kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w 

miejscu swojego zamieszkania.  
Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są 

karane, włącznie z nakładaniem wysokich kar 
finansowych –  od 30 tys.  zł 

Brak decyzji administracyjnej właściwego inspektora 
sanitarnego dot. objęcia kwarantanną. 
 
Co do zasady w przypadku objęcia kwarantanną podstawą 
wypłaty zasiłku jest decyzja właściwego inspektora 
sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie . 
Jednocześnie od momentu wejścia w życie rozporządzenia  
(8 marca 2020r.) Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób 
powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub 
nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego,*  osoby 
zarażone lub podejrzane o zachorowanie na koronawirusa 
podawane są środkom nadzoru jeśli tak postanowią służby 
sanitarne. Decyzja organu inspekcji sanitarnej nie jest 
wydawana. 
Zatem w zależności od daty objęcia kwarantanną podstawą 
jej zastosowania będą różne dokumenty. 
 
*Rozporządzenie określa wykaz chorób, w przypadku których 
nie jest wymagana decyzja administracyjna inspektora 
sanitarnego o objęciu kwarantanną. Jest na niej koronawirus.  



Obowiązkowa kwarantanna 

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie: 
w żadnym wypadku nie można wychodzić z domu, spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane.  

Najlepiej poprosić  sąsiadów lub osoby bliskie o pomoc w zakupach czy wyprowadzeniu  psa.   
W przypadku bliskiego kontaktu z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, 

jeżeli wystąpią objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) koniecznie należy zgłosić to telefonicznie.  

 

Osoba powracająca z zagranicy nie chce przechodzić 
kwarantanny w domu. 

Warunki odbywania kwarantanny są zawsze ustalane 
indywidualnie, m.in. w zależności od tego, w jakich 
warunkach mieszka osoba poddana kwarantannie. 

Domownicy mogą  nie  być objęci kwarantanną, jeśli 
mieszkają w dużym domu i są w stanie zapewnić, że nie 

będą się spotykać z osobą poddaną kwarantannie.  

Inspektor sanitarny – graniczny lub powiatowy - 
decyduje indywidualnie w każdej sytuacji. 

 Jeśli osoba poddawana kwarantannie takiego miejsca 
nie ma lub nie ma możliwości spędzenia kwarantanny 

w domu, to wojewodowie/j.s.t. mają przeznaczone 
lokale na kwarantannę  

i tam ta osoba będzie mogła się udać.  

Jeśli dana osoba miała już kontakt z domownikami to 
może zaistnieć konieczność objęcia kwarantanną 

również ich – taką decyzję podejmie właściwy 
inspektor sanitarny w zależności od sytuacji. 

Czy sanepid musi 
wydawać 

zaświadczenia o 
objęciu 

kwarantanną osób 
powracających po 

wprowadzeniu 
kwarantanny? 

Osoby 
powracające z 

zagranicy podczas 
przekroczenia 

granicy otrzymują 
informację o 

objęciu 
kwarantanną oraz 

ulotkę z 
instrukcjami co do 

dalszego 
postępowania. 

Czy osoby odbierające 
podróżnych powracających z 

zagranicy powinny zostać objęte 
kwarantanną ze względu na 

kontakt z podróżnymi? 

Jeżeli osoba odbierana lub inni 
podróżni będą mieli bliski 

kontakt z osobą odbierającą, to 
również osoba odbierająca 

będzie musiała zostać poddana 
kwarantannie.  

Definicja bliskiego kontaktu: 

pozostawanie w bezpośrednim 
kontakcie, lub w odległości 

mniejszej niż 2 m przez ponad 15 
min., BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ; 

prowadzenie rozmowy twarzą w 
twarz w odległości do 1 m BEZ 

ODZIEŻY OCHRONNEJ 



 
Wynagrodzenie za czas kwarantanny 

/dotyczy obowiązkowej kwarantanny, 
 która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r./ 

 
Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę związaną z 
faktem przekroczenia granicy, informuje pracodawcę o jej 

odbywaniu. Informację tę przekazuje się za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności, w tym przez telefon.  
 

W celu wypłaty tej osobie wynagrodzenia * lub 
świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w 

odrębnych przepisach (za okres trwania kwarantanny) 
osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia 

obowiązkowej 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. 
 

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty ww. 
świadczeń pieniężnych, może wystąpić do właściwego 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji 
danych zawartych w oświadczeniu. 

 
*  wynagrodzenia za czas choroby wypłacane na podstawie  

art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), 

** https://www.zus.pl/ 

Test na koronawirusa dla osób objętych 
kwarantanną 

 
Co do zasady takie badanie zleca lekarz, 

ale dotyczy to tylko pacjentów 
znajdujących się pod opieką lekarską 

(znajdujących się w szpitalu). W 
przypadku pacjentów hospitalizowanych 

badanie wykonywane jest podczas 
pobytu w szpitalu.  

 
W przypadku osób podawanych 

obowiązkowej kwarantannie, 
niebędących w szpitalu, wojewoda we 

współpracy z wojewódzką stacją 
sanitarno-epidemiologiczną organizują 

pobieranie wymazów przez zespoły 
wyjazdowe. 

https://www.zus.pl/

