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Pan 
Andrzej Kuczyński 
Dyrektor Biura
Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
fgzrp@fgzrp.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na e-mail z dnia 16 czerwca 2020 r., w sprawie możliwości zatrudniania 

pracowników zagranicznych (z Ukrainy) przy zbiorze warzyw, pieczarek i wstępnej obróbce 

na liniach produkcyjnych w zakładach przetwórczych, w tym w okresie kwarantanny, 

uprzejmie przekazuję następujące informacje. 

Zgodne z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, z późn. zm.), obowiązek odbycia 

kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej 

granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad 

regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 

z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), tj. również granicę z Ukrainą. Wyjątki od ww. obowiązku 

określają przepisy § 3 ww. rozporządzenia.

Kwarantanna trwa do czasu uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni licząc od dnia następującego po 

przekroczeniu tej granicy. Zatem ujemny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy 

Polski skraca okres kwarantanny. Stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, państwowy inspektor sanitarny 
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właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa 

kwarantanna, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu 

z obowiązku jej odbycia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przy podejmowaniu decyzji 

o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny istnieje 

konieczność każdorazowej oceny miejscowej sytuacji epidemiologicznej, a nie jedynie 

sytuacji osobistej lub zawodowej wnioskodawcy, która nie ma wyłącznego (decydującego) 

znaczenia w stanie epidemii. Oznacza to, że państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony 

do podjęcia decyzji uznaniowej – zwalniającej albo odmawiającej zwolnienia z obowiązku 

odbycia obowiązkowej kwarantanny (podobnie w przypadku skrócenia okresu kwarantanny).

W odniesieniu do wykonywania prac sezonowych przez cudzoziemców w czasie 

dobywania kwarantanny w gospodarstwie rolnym na terenie którego cudzoziemcy Ci 

mieszkają zostały wydane „Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy 

pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2” z dnia 25 

maja 2020 r. Zgodnie z ww. Wytycznymi po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca 

zatrudniający cudzoziemców przy pracach sezonowych zobowiązany jest do zgłoszenia 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce 

lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie, 

zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny. Pracownik sezonowy 

odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa, przy czym za gospodarstwo 

uznaje się siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi.

Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu 

do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego. Test obecnie można wykonać 

u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej 

lokalizacji Drive Thru. Należy podkreślić, że podczas pierwszych 14-dni pobytu 

w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania 

kwarantanny, ma on możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity 

zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt 

także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo.

Odnosząc się do możliwości zatrudniania pracowników poddanych kwarantannie na 

liniach produkcyjnych w zakładach przetwórczych należy wskazać, iż zgodnie z art. 34 ust. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) zakazuje się opuszczania 

miejsca kwarantanny – chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo organ 

inspekcji sanitarnej postanowi inaczej. Osoby, które nie przestrzegają tego zakazu podlegają 
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karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł, co wynika z art. 48a ust. 1 tej ustawy. 

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe nie będzie odnosiło się do pracowników 

sezonowych poddanych kwarantannie zatrudnianych na liniach produkcyjnych w zakładach 

przetwórczych znajdujących się na terenie gospodarstwa, w którym odbywają oni 

kwarantannę. 

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
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