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To wydanie biuletyny, jak kilka poprzednich poświęcimy sytuacjom związanym z COVID-19. To, z czym się wszyscy teraz mierzymy 
determinuje nasze działania i ma ogromny wpływ na nasze życie w każdym jego aspekcie. Prawie codziennie dotykają nas jakieś zmiany. 
Czasami warto zwrócić na nie uwagę. Bo mogą się nam przydać w codziennym życiu 

Zmieniły się zasady kwarantanny. Część domowników może jej uniknąć. 

Kwarantannę nakłada sanepid na te osoby, które mogły być narażone na zakażenie. Obecnie trwa ona 10 dni. Od 24 października 

w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Osoby mieszkające razem z kimś, kto został skierowany przez 

sanepid na kwarantannę, same nie muszą się jej poddawać. Przypomnijmy: czym innym jest kwarantanna, a czym innym izolacja. 

Izolacji poddawani są pacjenci z potwierdzonym już pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa. Nie mogą nigdzie 

wychodzić, ani utrzymywać z nikim kontaktu przez 10 dni, jeżeli nie mają objawów COVID-19. Jeśli mają, o okresie izolacji 

decyduje lekarz, który może ją przedłużyć. Wtedy kończy się ona nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. 

Jeżeli pacjent trafi do szpitala lub przebywa w izolatorium, o zakończeniu izolacji decyduje natomiast lekarz sprawujący nad nim 

opiekę. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być 

bez objawów choroby. 

Kto na kwarantannę, a kto jej może uniknąć? Kwarantannę natomiast nakłada sanepid na te osoby, które mogły być narażone 

na zakażenie. Obecnie trwa ona 10 dni, a osoby na nią skierowane nie są kierowane na testy, jeśli nie mają objawów. Jeśli nie 

mieliśmy bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, nie zostaniemy skierowani na kwarantannę. 

Co to znaczy, że mieliśmy bliski kontakt? Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza: 

- przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, 

- bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki), 

- bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, 

narażenie na kaszel osoby chorej), 

- przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, 

poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej), 

- kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym 

kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, 

członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory. 

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie same nie podlegają już 

kwarantannie. Dotyczy to np.: członków rodziny zamieszkujących z osobą, która została poddana kwarantannie ze względu na 

styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą; rodziców zamieszkujących z dzieckiem poddanym kwarantannie ze względu na 

wystąpienie wirusa w szkole. W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, bez wyjątków: nie można wyjść na spacer z psem, 

do sklepu czy do lekarza. Te czynności są zakazane. Osoby objęte kwarantanną powinna odwiedzać policja i sprawdzać, czy 

pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają, może zostać nałożona kara do 30 

tys.zł. 

Zmiany w zasiłku chorobowym dla rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem objętym kwarantanną. 

Tak było!!! Okres od 1 kwietnia do 23 października 2020 r. W zakresie świadczeń z ubezpieczeń społecznych rodzic, który 

przebywa z dzieckiem w okresie odbywania przez nie kwarantanny, ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym 

dzieckiem (okres kwarantanny wskazany w decyzji sanepidu traktuje się jak okres choroby dziecka) albo do zasiłku chorobowego, jako 

osoba wspólnie zamieszkująca z dzieckiem odbywającym obowiązkową kwarantannę (na podstawie oświadczenia osoby wspólnie 

zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę). Od rodzica dziecka zależy rodzaj zasiłku,          

o który wystąpi.  W obu przypadkach drugi rodzic dziecka ma prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego na 

podstawie art. 92 k.p.,  jako domownik dziecka przebywającego na kwarantannie. 

W przypadku, gdy jeden rodzic wystąpi o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, drugi rodzic nie ma 

prawa do zasiłku opiekuńczego na to samo dziecko. Natomiast w przypadku, gdy jeden rodzic dziecka wystąpił o zasiłek chorobowy, 

jako domownik dziecka objętego obowiązkową kwarantanną, to drugiemu rodzicowi  dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu 

opieki nad chorym dzieckiem albo świadczenie z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy),  jako osobie 

wspólnie zamieszkującej z dzieckiem odbywającym kwarantannę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w takim przypadku na zasadach 

ogólnych określonych w ustawie zasiłkowej (14/30/60 dni), w wymiarze nie dłuższym niż 60 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli limit ten 

został już wykorzystany, to rodzic nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego. 

Tak jest!!! Okres od 24 października 2020 r. Na mocy zmian w rozporządzeniu RM z dnia 9 października 2020 r. (wprowadzonych 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) nie obowiązują już przepisy, zgodnie, z którymi osoby 

skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny, są zobowiązane do jej odbycia razem z osobami wspólnie zamieszkującymi            

i gospodarującymi. Od 24 października 2020 r. domownicy osób poddanych kwarantannie mają prawo do świadczeń w razie choroby 

tylko, jeżeli sami zostali skierowani na kwarantannę bądź izolację w warunkach domowych (i w związku z tym ich dane znajdują się     
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w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia - system EWP). W przypadku, gdy dziecko zostało objęte kwarantanną, a rodzic nie, 

rodzicowi nie przysługują świadczenia z tytułu choroby. Jeżeli  sprawuje opiekę nad tym dzieckiem, przysługuje mu prawo do zasiłku 

opiekuńczego. Z informacji, które mamy z Ministerstwa Zdrowia wynika, że aktualnie trwają prace legislacyjne dotyczące 

dokumentowania prawa do zasiłku opiekuńczego w takim przypadku. 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad 

dzieckiem w wieku do lat 8, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wyjaśnia. 

W myśl art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa[1], zwanej dalej „ustawą zasiłkową", zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. W związku z tym, że 

zawarte w tym przepisie określenie „nieprzewidziane zamknięcie" jest niedookreślone, zostało przyjęte, że za nieprzewidziane 

zamknięcie placówek, do których uczęszczają dzieci uważa się takie zamknięcie, o którym ubezpieczony został zawiadomiony            

w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zasiłek 

opiekuńczy nie przysługuje w przypadku, gdy część uczniów (część klas) uczy się w sposób zdalny, a część stacjonarny i nie dochodzi 

do zamknięcia całej placówki (szkoły). 

Zatem w przypadku, gdy nie dochodzi do zamknięcia całej placówki, lecz wprowadzana jest mieszana (hybrydowa) forma kształcenia, 

która polega na tym, że zawieszone są zajęcia grupy, oddziału lub klasy w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć                      

i prowadzone jest kształcenie na odległość (zdalnie), przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zasiłkowej nie ma zastosowan ia. Ma to 

miejsce w sytuacji, gdy np. nauczyciel został poddany kwarantannie a dyrektor szkoły zdecydował o wprowadzeniu nauki zdalnej         

w jednej klasie lub kilku klasach. W takich przypadkach zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

Urzędy są zamknięte, ale wiele spraw można załatwić online. 
By skorzystać z większości usług elektronicznych trzeba założyć profil zaufany. To dzięki niemu potwierdzamy w internecie swoją tożsamość. 

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przechodzą na pracę zdalną. 

Oznacza to, że załatwienie niektórych spraw urzędowych będzie utrudnione. Od dawna jednak wiele spraw można załatwić wygodnie przez 

internet.  Rozporządzenie rządu o pracy zdalnej urzędów od wtorku 3 listopada zostało opublikowane w poniedziałek. Rozwiązanie takie 

planowane jest na razie na dwa najbliższe tygodnie, ale z możliwością jego wydłużenia. Na stronach internetowych wielu urzędów pojawiły się 

telefony, pod którymi można skontaktować się z urzędnikami, by załatwić sprawę. Przy wielu placówkach wystawiono też urny na dokumenty. 

Jednak wiele spraw można załatwić nie wychodząc domu, korzystając z rządowej strony e-obywatel.gov.pl. Przez ostatnie lata zlikwidowany 

niedawno resort cyfryzacji intensywnie promował usługi elektronicznej administracji. Dla wielu osób może to być pierwsza okazja by z nich 

skorzystać. 

Jak założyć profil zaufany? By skorzystać z większości usług elektronicznych trzeba posiadać profil zaufany. To dzięki niemu potwierdzamy    

w internecie swoją tożsamość. Profil zaufany można założyć na kilka sposobów. Najprostszy i najszybszy to za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej. Mogą z niego skorzystać osoby, które mają konto w największych polskich bankach, w tym bankach spółdzielczych. 

Drugi sposób to wypełnienie internetowego wniosku, a później wizyta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających. Jest na to 14 dni od 

złożenia wniosku. Jednak w obecnej sytuacji może to być niemożliwe. 

Można też założyć tymczasowy profil zaufany. Jest równie skuteczny jak ten tradycyjny. Różnica jest jednak taka, że jest ważny trzy miesiące 

(tradycyjny trzy lata). Za to można go potwierdzić podczas wideospotkania z urzędnikiem. 

Za pomocą internetu załatwić między innymi takie sprawy urzędowe: 

Złożenie wniosku o nowy dowód osobisty. 

Wniosek taki należy złożyć, jeśli masz 18 lat lub twój stary dowód stracił ważność. Potrzebny do tego jest profil zaufany i odpowiednie zdjęcie. 

Dokument, który otrzymasz będzie e-dowodem, czyli dowodem z warstwą elektroniczną. Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać 

po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód 

przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja. W internecie może sprawdzić, czy dowód 

osobisty jest już gotowy do odbioru. Dowód odbierasz w urzędzie, który wybierasz, kiedy wypełniasz wniosek. Przy odbiorze trzeba pokazać 

dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli masz. Ta możliwość może być w tej sytuacji ograniczona, więc trzeba się skontaktować     

z właściwym urzędem miasta lub gminy. Także, jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub 

z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, skontaktuj się z urzędem, który przyjął wniosek. Urzędnik może odwiedzić cię           

w miejscu, w którym przebywasz, i zapewnić ci odbiór dowodu osobistego. Jednak w obecnej sytuacji to może być możliwe. 

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Na dopełnienie tego obowiązku rodzice mają 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Dzięki e-usłudze urzędowo 

nadacie dziecku imię, zameldujecie malucha czy zawnioskujecie o jego PESEL. Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet, potrzebujesz 

profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi 

otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród, np. lekarz czy położna. Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia pod warunkiem, że otrzymał kartę 

urodzenia dziecka. Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz trzy możliwości odbioru: na skrzynkę ePUAP, pocztą tradycyjną 

oraz osobiście w urzędzie. 
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Wysłanie pisma ogólnego. Jest to pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, które możesz załatwić przez internet i które nie 

mają oddzielnych formularzy. Możesz zadać pytanie, napisać wyjaśnienie, złożyć zażalenie, żądanie, podanie lub wniosek. Samodzielnie uzupełnij 

formularz na komputerze i wyślij na elektroniczną skrzynkę podawczą. Po chwili dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia 

(UPP) pisma. To potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który wysyłasz pocztą tradycyjną. 

Pismo ogólne przez internet możesz wysłać do urzędu lub innego podmiotu publicznego, który ma elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie 

ePUAP. Są to np. ministerstwa, urzędy gminy, urzędy centralne, urzędy skarbowe, szkoły publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanepid. 

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego. Gdy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz 

bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej 

lub elektronicznej. Odpis aktu stanu cywilnego przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Należy go 

przekazywać tylko w tej formie. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać. 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Obowiązek meldunkowy cały czas istnieje. Powinno się zameldować, jeśli zmienia się miejsce 

zamieszkania lub wraca się z zagranicy i nie posiada się meldunku w Polsce. Można to również zrobić przez internet. 

Zbycie pojazdu innej osobie. Zbycie pojazdu zarejestrowanego zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo 

darował go innej osobie. Osoba, która tego nie zrobi może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych. 

Nabycie pojazdu od innej osoby. Nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi może zapłacić karę  w wysokości 

od 200 do 1000 złotych. 

Sprawdzenie liczby punktów karnych. Jeśli chcesz sprawdzić swoje punkty karne przez internet potrzebujesz profilu zaufanego. Jeśli 

potrzebujesz urzędowego zaświadczenia o punktach karnych, dostaniesz je w komisariacie policji. 
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NASZE ŚWIĘTO 

 

Z okazji zbliżającego się 

Święta Kolejarza 

składamy całej Braci Kolejarskiej oraz 

Kolejarskim Rodzinom najserdeczniejsze 

życzenia, satysfakcji z pracy, zdrowia, 

sukcesów oraz pomyślności wszelkiej. 

Życzymy, aby każdy dzień przynosił 

radość i zadowolenie. Niech nasza 

patronka Św. Katarzyna Aleksandryjska 

wspiera nas nieustannie i dodaje sił           

w trudnych chwilach, zarówno tych 

zawodowych jak i w życiu osobistym. 

Zarząd Międzyzakładowej Komisji Rejonowej 

Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP 

w Tarnowskich Górach 

 


