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W odpowiedzi na pismo przesłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 

uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt. 7 lit. e) ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspek-

cji Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 z późn. zm.) do zakresu działania tego organu nale-

ży m.in. udzielanie porad prawnych i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy. Po-

rady te jednak nie przybierają charakteru wiążącej opinii prawnej, natomiast mają na celu 

wskazanie aktu prawnego lub konkretnego przepisu prawnego. Wydawanie opinii prawnych 

leży poza kompetencjami Państwowej Inspekcji pracy. Wykładni przepisów prawa dokonuje 

natomiast wyłącznie organ je wydający oraz sądy powszechne w procesie stosowania pra-

wa. 

         W związku z powyższym odnośnie kwestii dotyczących poddania się obowiązkowemu 

szczepieniu mogę jedynie wyjaśnić, że w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

23.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w rozporządzeniu tym dodaje się § 12a 

pkt 1 ppkt 1 stanowiący, że obowiązkowi szczepień przeciwko COVID 19 podlegają osoby 

wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  

o działalności leczniczej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wy-

konujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycz-

nego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2398).   

       Przepisy ww. rozporządzenia nie wprowadzają żadnej sankcji za niewypełnienie obo-

wiązku zaszczepienia się. Obowiązujące przepisy nie określają również jakie działania może 

podjąć pracodawca wobec osób wymienionych w cytowanym rozporządzeniu, które nie 

spełnią tego obowiązku. W przypadku zatem np. wypowiedzenia umowy o pracę przez pra-

codawcę z powodu niepoddania się obowiązkowemu szczepieniu, pracownik będzie mógł 

dochodzić przed sądem, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione i wnosić o przywrócenie do 

pracy lub odszkodowanie. Organem właściwym do dokonywania oceny zasadności wypo-

wiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę oraz wypowiedzenia wynikających z umowy 



warunków pracy i płacy jest bowiem jedynie sąd pracy. Niewykonanie obowiązku zaszcze-

pienia się nie może natomiast skutkować skierowaniem pracownika przez pracodawcę na 

urlop bezpłatny. Zgodnie bowiem z art. 174 kodeksu pracy urlopu bezpłatnego pracodawca 

może udzielić jedynie na pisemny wniosek pracownika. 

        Odnosząc się natomiast do obowiązku noszenia maseczki wyjaśniam, że zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określo-

nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 

861 z późn. zm.) do dnia 28 lutego 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, 

ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu 

przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej (§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. 

c). 

       Obowiązek noszenia maseczek wynika zatem wprost z przepisów i jeżeli pracodawca 

nie będzie go w żaden sposób modyfikował, nie wymaga wydawania zarządzeń lub poleceń 

przez pracodawcę w tym zakresie. Jednakże ustanowienie regulacji odmiennej, niż w przepi-

sie, pracodawca powinien zamieścić w wewnętrznym dokumencie i poinformować pracowni-

ków o tej regulacji w sposób przyjęty w zakładzie pracy.  

Wskazać należy także, że obowiązkiem prawnym pracodawcy zgodnie z art. 

207 kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy przy od-

powiednim wykorzystaniu nauki techniki. Obowiązkiem pracodawcy jest więc stosowanie 

środków zapobiegawczych zmierzających do przeciwdziałania COVID-19 - oraz zobowiąza-

nie pracowników do wykonywania zaleceń w tym zakresie - zarówno wynikających z przepi-

sów powszechnie obowiązujących, jak również wyników przeprowadzonej przez pracodawcę 

aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Przepisy nie regulują bezpośrednio możliwości nie 

wpuszczenia na teren zakładu pracy pracownika, który odmawia dezynfekcji jak również sto-

sowania pozostałych środków profilaktycznych. Można jednak przyjąć, że pracodawca kieru-

jąc się bezpieczeństwem pracowników ma taką możliwość - jako podmiot odpowiedzialny za 

organizację i bezpieczeństwo procesu pracy – w tym względem pozostałych pracowników 

stosujących się do wymaganej profilaktyki. 

Pracodawca, który w związku z przeprowadzeniem aktualizacji oceny ryzyka zawo-

dowego o nowy czynnik biologiczny powodujący chorobę COVID-19, wprowadził środki profi-

laktyczne - przykładowo dystans między stanowiskami pracy, maseczki lub inne dopuszczal-

ne rozwiązania zasłaniające usta i nos, środki do dezynfekcji rąk czy rękawiczki, ma prawo 

egzekwować od pracowników stosowanie wspomnianych środków profilaktycznych. Ich sto-

sowanie wpisuje się bowiem w szeroko rozumianą organizację i porządek w procesie pracy. 

Zgodnie z art 108 k.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porząd-

ku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożaro-

wych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz uspra-



wiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę 

nagany. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się 

do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może 

również stosować karę pieniężną. Naruszenie przez pracowników obowiązku stosowania 

właściwej, przyjętej w zakładzie pracy profilaktyki przeciwwirusowej wpisuje się w nieprze-

strzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy – co może 

skutkować nałożeniem kary porządkowej. 
 

Odnośnie natomiast kwestii dotyczącej przeprowadzania testów na obecność koro-

nawirusa wyjaśniam, co następuje. W myśl art. 229 k.p. pracodawca jest obowiązany za-

pewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Tryb i zakres badań 

lekarskich - wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz częstotliwość badań okresowych, 

a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich, uregulowano w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia ba-

dań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 

oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.). W ww. aktach prawnych nie ma odniesienia do wykonywa-

nia testów u pracowników w kierunku COVID-19. Również zapisy ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-

wych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) przedłużają ważność orzeczeń lekarskich wy-

danych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, nie stwarzają jed-

nak pracodawcy możliwości kierowania, z własnej inicjatywy, pracowników na testy w kierun-

ku Covid-19. Przeprowadzenie testów w kierunku COVID-19 nie powinno zatem stanowić 

przedmiotu polecenia służbowego. Powyższe odnosi się również do przekazania pracodaw-

cy informacji o wyniku testu w kierunku COVID-19, gdyż informacje te stanowią dane o jego 

zdrowiu i jako takie podlegają ochronie. 

 

 

Główny Specjalista 
       mgr Anna Kozera  

/-podpisano elektronicznie/ 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycz-
nych 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), informuję,  że: 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach,  
z siedzibą 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6a. 

2.   Inspektor ochrony danych: w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powołano Inspekto-
ra Ochrony Danych. Jest nim Pani Justyna Koch.  
Kontakt: iod@katowice.pip.gov.pl 

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych  
w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wy-
nikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator. 

4.   Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  
·        inne jednostki organizacyjne PIP, 
·        uprawnione organy publiczne, 
·        podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.  

5.    Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.  
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profi-

lowaniu. 
 

 

 

 


