
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW ŻABKA POLSKA SP. Z O. O.  ODBYWAJĄCYCH 
OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĘ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM GRANICY PRZEZ TE 

OSOBY ORAZ DLA PRACOWNIKÓW WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCUCH LUB 
GOSPODARUJĄCYCH Z OSOBAMI, KTÓRE PRZEKROCZYŁY GRANICĘ 

 
 

I. Pracownicy, którzy w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania przekraczają 

granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do następujących czynności: 

1. przekazać funkcjonariuszowi Straży Graniczne informację o: 

a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkowa 

kwarantanna; 

b) numerze telefonu do kontaktu; 

2. odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 

dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy wraz z osobami 

wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi1.  

II. Pracownicy, którzy zamieszkują lub gospodarują z osobami, które od dnia 31 marca 

2020 roku do odwołania przekraczają granicę państwową, w celu udania się do swojego 

miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do 

odbycia wspólnej kwarantanny z tymi osobami. 

III. Pracownicy, którzy przekroczyli granicę lub zamieszkują z osobą, która granicę przekroczyła 

zobowiązani są do poinformowania Żabka Polska sp. z o. o. o odbywaniu obowiązkowej 

kwarantanny.  

Informację tę należy przekazać mailowo na adres: 

- CENTRALA - personalny@zabka.pl, lub telefonicznie tel. 798 09 00 11 

- CL PLEWISKA – Piotrowska.Olga@zabka.pl, lub telefonicznie tel. 57 12 92 445 

- CL BĘDZIESZYN – junggorska.dagmara@zabka.pl, lub telefonicznie tel. 505 657 268 

- CL NADARZYN – kuznicka.joanna@zabka.pl, lub telefonicznie tel. 797 305 179 

- CL TYCHY i SZAŁSZA - Kucharczyk.Anna@zabka.pl, lub telefonicznie tel. 663 494 050 

 
1 Osobami wspólnie gospodarującymi są spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące; 



IV. W celu wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy, 

pracownicy, o których mowa w I i II w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia 

obowiązkowej kwarantanny składają oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej 

kwarantanny zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. 

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem email na w/w adres, jednakże musi być 

własnoręcznie podpisane przez osobę która odbywała kwarantannę (skan). 

V. Oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny stanowi także dowód 

usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. 

VI. Żabka Polska sp. z o.o. może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w celu weryfikacji prawdziwości złożonego przez pracownika oświadczenia. 

VII. Obowiązku kwarantanny nie stosuje się do pracowników będących:  

1. załogą samolotu; 

2. marynarzami; 

3. kierowcami; 

4. obsadą pociągu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 – wzór oświadczenia  
 
 

………………., ……………….. 
 
 
        Do Pracodawcy:  

Żabka Polska sp. z .o.o. 
ul. Matyi 8, 61-586 Poznań  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja ………………………………………………………………. zamieszkały/a w……………………... 

przy ul. ………………………………………………………………. posiadający PESEL……………… / 

numer paszportu*…………………………………………………………………………oświadczam, że 

od dnia……………………………………….. do dnia ……………………………………………………. 

odbywałem/am obowiązkową 14-dniową kwarantannę w związku z przekroczeniem przeze mnie 

granicy państwowej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej / odbywałem/am 14 – dniową kwarantannę w związku z przekroczeniem 

przez osobę wspólnie ze mną zamieszkującą lub gospodarującą granicy państwowej**. 

 

 
*do uzupełnienia, jeżeli paszport był okazywany straży granicznej w ramach kontroli; 
** niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………………………. 

data i własnoręczny podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę 
 


