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WNIOSEK 

Jako Stowarzyszenie reprezentujące interesy wszystkich nauczycieli, a także uczniów i 

studentów wnioskujemy do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o zniesienie 

obowiązku odbywania kwarantann przez nauczycieli, którzy mieli kontakt z osobą posiadającą 

pozytywny wynik testu na Sars-Cov-2. 

 

Uzasadnienie: 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku (Dz. U. poz. 1931) przewiduje 

zniesienie obowiązku kwarantanny dla zawodów medycznych ze względu na dobro pacjenta 

(„1a.Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się do osoby 

wykonującej zawód medyczny” (§ 3a), wnosimy o takie samo potraktowanie nauczycieli i 

pracowników oświaty ze względu na dobro ucznia/studenta. 

 Zgodnie z Kodeksem pracy: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub 

pośrednia, […] jest niedopuszczalna” (art. 11). Pozbawianie należnego wynagrodzenia ze 

względu na brak zaszczepienia, choć pracownik zgłasza gotowość i jest zdrowy, podczas gdy 

osoby zaszczepione będące w identycznej sytuacji mogą pracować, choć również miały 

kontakt z osobą zakażoną i transmitują wirusa, jest aktem dyskryminacji, niedopuszczalnym 

zgodnie z Kodeksem pracy.  

 Nauczyciele wysyłani są na kwarantanny w sposób bezrefleksyjny i zautomatyzowany, bez 

przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego, nawet wtedy gdy uczeń czy student siedzi 

16 metrów od nauczyciela w wietrzonej cały czas sali, kiedy transmisja wirusa nie jest 

możliwa. 

 Zastrzeżenia natury prawnej budzi przekazywanie do Sanepidu danych osobowych 

nauczycieli i uczniów/studentów z kontaktu bez uzasadnionej potrzeby, bez przeprowadzenia 

wywiadu epidemiologicznego czy też postępowania wyjaśniającego; dyrektorzy powinni 
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zadbać o uwiarygodnienie podstaw do przekazania danych osobowych pracowników i 

uczniów/studentów; 

 Skutki odbywania obowiązkowych kwarantann przez nauczycieli są następujące: 

– pozbawienie uczniów opieki nie tylko ze względu na zachorowania nauczycieli, ale 

również przez wysyłanie zdrowych pracowników na kwarantanny, choć nie mają oni żadnych 

objawów chorobowych; w niektórych szkołach doszło do sytuacji, w których Dyrekcja 

musiała zamknąć placówkę ze względu na brak personelu i niemożność prowadzenia zajęć; 

– pozbawianie pracowników należnego im wynagrodzenia mimo braku objawów 

chorobowych i zgłaszania chęci do pracy – podczas kwarantanny nauczyciele otrzymują 80% 

pensji bez żadnych dodatków i nadgodzin, co dla nauczyciela mianowanego oznacza 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2572 zł netto; 

– brak możliwości zrealizowania podstawy programowej, jeżeli nauczyciel odbył 5 razy 

kwarantannę, to uczniowie od początku roku szkolnego do końca stycznia 2022 stracili 25% 

zajęć z danego przedmiotu, jeśli nauczyciel był już 8 raz na kwarantannie, to uczniowie 

stracili 40% lekcji; 

– fatalne skutki psychiczne oraz emocjonalne dla dzieci i młodzieży, które wynikają również 

z braku stabilności procesu dydaktycznego: brak motywacji, problemy ze snem (zgłasza je 

aż 62% nastolatków
1
), lęki, depresje, próby samobójcze (od stycznia do maja br. aż 

trzykrotnie wzrosła liczba prób samobójczych wśród dzieci w wieku 7-12 lat), a z drugiej 

strony złość i agresję. Badania UMCS
2
 wykazały, że 68,4%  nastolatków  cierpi  ze 

względu na izolację społeczną i niemożność bezpośredniego kontaktu z kolegami. Według 

badań 75% nastolatków martwi się o przyszłość, a ponad 70% wykazuje problemy 

emocjonalne. 

 

Mamy nadzieję, że powyższe argumenty będą dla Pana Ministra wystarczającym materiałem, 

aby przeprowadzić działania prawne mające na celu zwolnienie nauczycieli z odbywania 

kwarantann. Prosimy również o przemyślenie sensowności wysyłania na kwarantanny wyłącznie 

niezaszczepionych uczniów, skoro wszyscy: i zaszczepieni, i niezaszczepieni transmitują wirusa. Nie 

należy krzywdzić i dyskryminować żadnego dziecka. 
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1 Dane za: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, ETAT W SIECI 2.0 – Zdrowie Psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej, 2021. 
2 A. Bieganowska-Skóra, D. Pankowska, Moje samopoczucie w e-szkole. Raport z badań, Lublin 2020. 


