Warszawa, 21 maja 2020

ZPN.643.248.2020

Pan
Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński

Szanowny Panie Starosto!
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad świadczenia pracy przez
cudzoziemców zatrudnionych w sektorze rolnym, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) obowiązku odbycia kwarantanny nie
stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę
wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 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.) w ramach wykonywania czynności zawodowych,
służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby
wykonujące te czynności w tych państwach.
Należy zaznaczyć, że osoby te przekraczając granicę państwową, są obowiązane
udokumentować

funkcjonariuszowi

Straży

Granicznej

wykonywanie

czynności

zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny we współpracy
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował wytyczne dla producentów rolnych
zatrudniających

cudzoziemców

przy

pracach

sezonowych

w

związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Przedmiotowe wytyczne są dostępne
pod

adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-

rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-zrozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/.

Zgodnie

z

przygotowanymi rekomendacjami pracownik sezonowy, który nie został zwolniony z
obowiązku odbycia kwarantanny, odbywa ją przez 14-dni na terenie gospodarstwa
(siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). 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, a także ogranicza się kontakt do niezbędnego minimum z osobami
zamieszkującymi dane gospodarstwo. Istnieje możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu
kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku
ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny.
Zachęcam do śledzenia rządowego portalu internetowego www.gov.pl/koronawirus, a
także strony Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie
publikowane są informacje i zalecenia z związku z epidemią COVID-19.
Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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