
 

 

 

Uwarunkowania prawne 

przeprowadzania testu w kierunku 

SARS CoV-2 przez pracodawcę (1).  
 

radca prawny Michał Modro,  

oraz zespół Kancelarii Prawo Gospodarka  

Zdrowie Banaszewska, Modro sp. k.1  

 

Pracodawca może, od pracownika, który odmówił poddania się testowi  

w kierunku SARS CoV-2, organizowanemu przez pracodawcę, na terenie 

zakładu pracy, wymagać, aby poddał się testowi na zasadach przewidzianych 

w innych przepisach, w tym ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, a także ma prawo kontrolować pracownika pod 

względem wykonania tego obowiązku. (zasady przetwarzania danych 

osobowych przez pracodawcę, związanych z testowaniem pracowników  

w kierunku SARS CoV-2 zostały ujęte w „Uwarunkowania prawne 

przeprowadzania testu w kierunku SARS CoV-2 przez pracodawcę (2)”. 

 

Art. 15 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do działania  

w sytuacjach, w których normodawca albo nie przewidział zagrożenia 

płynącego ze środowiska pracy, albo ustanowił niewystarczające 

środki prawne dla ochrony przed ryzykiem dla życia bądź zdrowia 

pracowników.2  

 
1 Nasz zespół specjalizuje się w wykonywaniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, oraz lekarzy i pielęgniarek wykonujących indywidualną i grupową praktykę. 
Specjalizujemy się również w prawie nowych technologii. W zakresie wykonywanej pomocy prawnej  
koncentrujemy się na aspektach związanych z prawem gospodarczym i cywilnym, prawie nowych 
technologii, własności intelektualnej,  podatkowym oraz oczywiście prawie ochrony danych osobowych. 
Jako Kancelaria wykonujemy obowiązki Inspektora Ochrona Danych Osobowych (IODO) na rzecz 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów z branży nowych technologii. 
2 M. Świątkowski. Kodeks Pracy. Komentarz wyd.6, 2018 r. Komentarz do art. 15.  
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Czy pracodawca jest uprawniony do 

przeprowadzenia testu w kierunku  

SARS CoV-2 na terenie zakładu pracy? 
 

W naszej ocenie pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania testu  

w kierunku SARS CoV-2 na terenie zakładu pracy.   

 

Powołana czynność przeprowadzenia testu może być traktowana nie tylko  

w kategoriach uprawnienia pracodawcy, ale nawet obowiązku zgodnie z treścią art. 

15 Kodeksu pracy3 oraz treścią  art. 207 § 2 pkt 2) Kodeksu pracy4.  

 

W przypadku przedsiębiorców należy przyjąć dodatkowo zasadę iż,  może on 

(przedsiębiorca) „podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których 

zakazują przepisy prawa”5 (nie ma przepisów, które zakazują wykonywania 

testów na terenie zakładu pracy).  

 

Takie działanie pracodawcy jest działaniem nakierowanym na dobro wszystkich 

pracowników zgodnie art. 100 § 2 pkt. 4) Kodeksu pracy6 (Sąd Najwyższy nakazuje 

rozumieć „dbałość pracownika o dobro zakładu pracy” jako wspólną wartość. „dobro” 

nie tylko pracodawcy, ale również zatrudnionych pracowników7). 

 

Przepis art. 15 Kodeksu pracy ma charakter normy prawnej, w której ustawodawca – 

podnosząc do kategorii podstawowych zasad prawa pracy zasadę pracy  

w bezpiecznych i higienicznych warunkach – dał wyraz znaczeniu, jakie przywiązuje 

do zagadnienia ochrony zdrowia i życia pracowników. Komentowany przepis ma 

 
3 Art. 15 „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.” 
4 Art. 207 § 2 „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W 
szczególności pracodawca jest obowiązany: 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne  
i higieniczne warunki pracy; 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować 
wykonanie tych poleceń; 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia  
i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 4) zapewnić rozwój 
spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia 
techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy; 5) 
uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz 
pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; 6) zapewniać 
wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami 
pracy; 7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.” 
5 Art. 8 ustawy z dnia  6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) tj. z dnia 11 czerwca 
2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) tj. z dnia 8 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 162). 
6 art. 100 § 2 pkt. 4) „Pracownik jest obowiązany w szczególności: 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić 
jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 
szkodę […].” 
7 Wyrok SN z 2.10.2012 r., II PK 56/12, Legalis. 
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również poważną przydatność praktyczną. Zobowiązuje pracodawcę do 

działania w sytuacjach, w których normodawca albo nie przewidział zagrożenia 

płynącego ze środowiska pracy, albo ustanowił niewystarczające środki 

prawne dla ochrony przed ryzykiem dla życia bądź zdrowia pracowników.8  

 

Czy pracownik jest zobowiązany do 

poddania się  testowi w kierunku  

SARS CoV-2 na terenie zakładu pracy? 
 

W naszej ocenie pracownik jest zobowiązany jest do poddania się takiemu 

testowi, w celu „zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których 

istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby” 

– jeżeli pracownik jest osobą zakażoną, chorą na chorobę zakaźną lub 

nosicielem9 (do ustalenia czego zmierza wykonanie testu w kierunku SARS CoV-

2), a tym samym w celu „przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy”  oraz „współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w 

wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy”  i „dbania 

o dobro zakładu pracy”10. 

 

W wykonaniu tych obowiązków (wskazane w akapicie powyżej) przez pracownika, 

pracodawca może domagać się od pracownika przestrzegania przepisów i zasad bhp, 

wydając mu polecenia usunięcia w tym zakresie ewentualnych uchybień i kontrolując 

ich wykonanie (art. 207 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy).11 

 

Jakie są skutki prawne nie poddania   

się  testowi w kierunku SARS CoV-2  

na terenie zakładu pracy? 
 

„W świetle art. 304 § 1 KP w zw. z art. 207 § 2 KP powinność pracodawcy 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim 

wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, dotyczy zarówno pracowników, jak  

i osób świadczących pracę w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia 

cywilnoprawnego (wynikających z umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług). W wykonaniu tego obowiązku 

 
8 Świątkowski Kodeks Pracy. Komentarz wyd.6, 2018 r. Komentarz do art. 15.  
9 Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) tj. z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069). 
10 Art. 100 § 2 pkt. 3) Kodeksu pracy w związku z art. 207 § 2 pkt 2), art. 211 oraz art. 304[1] Kodeksu 

pracy.  
11 Wyrok SN Izba Pracy z dnia 03-02-1970, I PR 422/69. 
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pracodawca może od tych osób domagać się przestrzegania przepisów i zasad 

bhp, wydając im polecenia usunięcia w tym zakresie ewentualnych uchybień 

 i kontrolując ich wykonanie (art. 207 § 2 pkt 2).” 12 

 

W naszej ocenie niepoddanie się przez pracownika testowi w kierunku SARS CoV-2 

na terenie zakładu pracy stanowi naruszenie obowiązków pracownika wynikających 

z: (i) art. 100 § 2 pkt. 3) Kodeksu pracy13, (ii) art. 100 § 2 pkt. 4) Kodeksu pracy14 

(Sąd Najwyższy nakazuje rozumieć „dbałość pracownika o dobro zakładu pracy” jako 

wspólną wartość, „dobro” nie tylko pracodawcy, ale również zatrudnionych 

pracowników15), (iii) art. 211 Kodeksu pracy16, a w szczególności art. 211 pkt.  

7 Kodeksu pracy w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

 

Jakie są skutki prawne uzyskania 

pozytywnego wyniku testu w kierunku  

SARS CoV-2? 
 

Pracownik, który uzyskał pozytyw wynika testu w kierunku  SARS CoV-2 nie może 

wykonywać pracy zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi17, z tym zastrzeżeniem, że wskazana 

osoba powinna wykonać inne obowiązki wynikające z przepisów ustawy  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, gdyż wskazany 

 
12 Wyrok SN Izba Pracy z dnia 03.02.1970, I PR 422/69. 
13 art. 100 § 2 pkt. 3) „Pracownik jest obowiązany w szczególności: 3) przestrzegać przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych […].” 
14 art. 100 § 2 pkt. 4) „Pracownik jest obowiązany w szczególności: 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić 
jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 
szkodę […].” 
15 Wyrok SN z 2.10.2012 r., II PK 56/12, Legalis.. 
16 Art. 211 „Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem 
pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym; 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 3) dbać o należyty stan 
maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 4) stosować środki ochrony 
zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
zgodnie z ich przeznaczeniem; 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego  
o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im 
niebezpieczeństwie; 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.” 
17Art. 5 ust.1 pkt. 2 „Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach 
określonych w ustawie do: zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby - jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na 
chorobę zakaźną lub nosicielami” 
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obowiązek nie podjęcia i wykonywania pracy powinien się odbywać na zasadach 

określonych (zgodnie z treścią art. 5) w przepisach ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wskazane zasady nie są przedmiotem 

niniejszej opinii).  

 

Ze względu na treść powołanych przepisów prawa pracy (art. 15 Kodeksu pracy, art. 

100 § 2 pkt. 3) Kodeksu pracy, art. 100 § 2 pkt. 4) Kodeksu pracy,  art. 207 § 2 pkt 

2) Kodeksu pracy, art. 211 Kodeksu pracy) pracownik, u którego stwierdzono 

pozytywny wynik testu w kierunku  SARS CoV-2 nie może być dopuszczony do 

pracy w zakładzie pracy.  

 

 

 

W naszej ocenie powołane stanowisko nie jest sprzeczne z dotychczas 

prezentowanym stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy oraz Rzecznika 

Praw Obywatelskich, zgodnie z którym: (i) „Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy 

pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy. Wskazać jednak należy, iż obowiązek ten nie może być równoznaczny  

z kierowaniem pracownika na badania czy szczepienia, których obowiązek wykonania 

nie wynika wprost z przepisów prawa. Co do zasady, nie ma podstawy prawnej, 

która umożliwiałaby pracodawcy wymuszenia na pracowniku poddania się 

testowi w kierunku Sars-Cov-2. Przepisy nie przewidują też takiej sytuacji,  

w której warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy byłoby obowiązkowe 

wykonanie przez niego badań  w tym zakresie. Wykonanie testu byłoby 

obowiązkowe wyłącznie, jeśli zostałoby zlecone przez lekarza POZ bądź sanepid  

w związku ze stanem zdrowia pracownika przebywającego na kwarantannie. Tym 

samym wskazać należy, iż odmowa poddania się testowi na obecność Covid-19 nie może 

stanowić podstawy nałożenia na pracownika kary porządkowej, ani rozwiązania 

stosunku pracy.” 18, (ii) „Przepisy nie przewidują też takiej sytuacji, w której warunkiem 

dopuszczenia pracownika do pracy byłoby obowiązkowe wykonanie przez niego badań 

w tym zakresie. Wykonanie testu byłoby obowiązkowe wyłącznie, jeśli zostałoby zlecone 

przez lekarza POZ bądź sanepid w związku ze stanem zdrowia pracownika 

przebywającego na kwarantannie.” 19 

 

W powołanej opinii nie wskazano, że poddanie się testowi może być 

przedmiotem przymusu ze strony pracodawcy w stosunku do pracownika,  

a także, iż poddanie się testowi jest warunkiem dopuszczenia pracownika do 

pracy.  

 

 
18 https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/stosunek-pracy/125092,czy-pracodawca-ktory-
mnie-zatrudnia-na-umowie-o-prace-ma-prawo-testowac-mnie-na-obecnosc-covid-19-.html otwarcie w 
dniu 1 lutego 2022 r. 
19 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-pracodawca-proponuje-testy-pytania-na-infolinie-rpo 
otwarcie w dniu 1 lutego 2022 r.  

https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/stosunek-pracy/125092,czy-pracodawca-ktory-mnie-zatrudnia-na-umowie-o-prace-ma-prawo-testowac-mnie-na-obecnosc-covid-19-.html
https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/stosunek-pracy/125092,czy-pracodawca-ktory-mnie-zatrudnia-na-umowie-o-prace-ma-prawo-testowac-mnie-na-obecnosc-covid-19-.html
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-pracodawca-proponuje-testy-pytania-na-infolinie-rpo
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W przypadku, gdy pracownik nie poddaje się testowi w kierunku SARS CoV-2 na 

terenie zakładu pracy, czym, w naszej ocenie narusza obowiązki pracownicze 

określone w Kodeksie pracy, pracodawca jest uprawniony do podejmowania działań 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, a także zgodnie z przepisami ustawy  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z  

treścią art. 207 § 2 pkt 2) Kodeksu pracy.  

 

„W świetle art. 304 § 1 KP w zw. z art. 207 § 2 KP powinność pracodawcy zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu 

osiągnięć nauki i techniki, dotyczy zarówno pracowników, jak  i osób świadczących 

pracę w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia cywilnoprawnego 

(wynikających z umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 

o świadczenie usług). W wykonaniu tego obowiązku pracodawca może od tych osób 

domagać się przestrzegania przepisów i zasad bhp, wydając im polecenia 

usunięcia w tym zakresie ewentualnych uchybień i kontrolując ich wykonanie 

(art. 207 § 2 pkt 2).” 20 

 

Pracodawca może, od pracownika, który odmówił poddania się testowi  

w kierunku SARS CoV-2, organizowanemu przez pracodawcę, na terenie 

zakładu pracy, wymagać, aby poddał się testowi na zasadach przewidzianych  

w innych przepisach, w tym ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi, a także ma prawo kontrolować pracownika pod 

względem wykonania tego obowiązku (zasady przetwarzania danych 

osobowych przez pracodawcę, związanych z testowaniem pracowników  

w kierunku SARS CoV-2 zostały ujęte w „Uwarunkowania prawne 

przeprowadzania testu  w kierunku SARS CoV-2 przez pracodawcę (2)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Wyrok SN Izba Pracy z dnia 03.02.1970, I PR 422/69. 
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Wstęp. 
 

„Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie 

będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.” 

 

Autor: Mark Twain 

 

1. Obowiązek powstrzymania  

się od wykonywania pracy.  
 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) tj. z dnia 29 

października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069) „Osoby przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:  

2) zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są osobami 

zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami”. 

 

W opinii legislacyjnej do projektu ustawy wyrażono pogląd, że: „Treść art. 5 projektu 

rozszerza w stosunku do obecnych przepisów zakres czynności, do których 

zobowiązani są obywatele RP. Treść punktów 1–3 art. 5 ust. 1 jest prawie identyczna 

z obecnym art. 5 ust. 1 pkt 1–3 (...). Uzupełnienie art. 5 ust. 1 o obowiązek: stosowania 

się do nakazów i zakazów administracji publicznej służących zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (pkt 4), poddawania się zabiegom sanitarnym 

(pkt 5), oraz zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje 

możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są 

osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami (pkt 6), należy 

uznać za zabiegi słuszne. Z uwagi na cel wskazany przez projektodawcę oraz na 

fakt, iż założone środki służą realizacji tego celu, należy stwierdzić, że granice 

przedmiotowe i podmiotowe obowiązków obywatelskich, które zostały określane 

w art. 5 ust. 1 pkt 4–6 są zgodne z konstytucją.” 21  

 

Obowiązki ustawowe typizowane w art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi traktować trzeba jako wyjątki od 

wolności i praw konstytucyjnych człowieka i obywatela, w szczególności 

 
21 R. Tymiński, Opinia z 19.5.2008 r. do rządowego projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Druk sejmowy Nr 324, BAS – WAL – 990/08, 
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/324.htm  (dostęp: 28.9.2020 r.)] 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/324.htm
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wolność pracy, wolność majątkową i wolność działalności gospodarczej (art. 

20–22 Konstytucji RP), jak i konstytucyjne prawa podmiotowe o charakterze 

wolnościowym i osobistym, w szczególności w wolność osobistą człowieka  

i wolność decydowania o samym sobie (art. 41 i art. 47 Konstytucji RP), wolność 

poruszania się i wyboru miejsca pobytu (art. 52 ust. 1 Konstytucji RP), wolność pracy 

(art. 20 i art. 65 Konstytucji RP) oraz wolność majątkową i wolność działalności 

gospodarczej (art. 20–22 Konstytucji RP).22 

 

Obowiązki ustawowe art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi znajdują jednak uzasadnienie w zasadach  

i normach przedmiotowego prawa konstytucyjnego, w szczególności  

w zasadach: dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji RP), demokratycznego państwa 

prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art.  

2 Konstytucji RP), proporcjonalności (art. 2, 22, 31 ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 45 ust. 

2 zd. 1, art. 46, 48 ust. 2, art. 49, 50, 51 ust. 2, 3, 5, art. 52 ust. 3, art. 53 ust. 5, art. 

57, 59 ust. 4, art. 61 ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 1, art. 78 oraz art. 228 ust.  

1 Konstytucji RP), społecznej gospodarki rynkowej, opartej na dialogu partnerów 

społecznych (art. 20 Konstytucji RP) oraz wyeksplikowanej wprost w tekście 

Konstytucji RP normie nakazującej wszystkim władzom publicznym zwalczanie 

epidemii i zagrożeń epidemicznych (art. 68 ust. 4 Konstytucji RP).  

 

Obowiązki nałożone ex lege przez art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zależą od wiedzy ani woli ich adresatów. 

 

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 wprowadza zakaz pracy. Ingerencja w konstytucyjnie 

gwarantowane wolności pracy i działalności gospodarczej musi pozostawać  

w zgodzie z zasadą proporcjonalności i z punktu widzenia tej zasady wymaga 

szczególnie intensywnej kontroli sądowej. 

 

2. Obowiązki pracowników 

dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
 

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (Dz.U. Nr 24, poz. 

141) tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)  „§ 1. Pracownik jest 

obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub 

 
22 Redakcja: dr hab. Leszek Bosek. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi. Komentarz. Komentarz do art. 5 Seria: Komentarze Becka Rok: 2020. 
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umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 3) przestrzegać 

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych […].” 

 

„Obowiązek stosowania bezpiecznych metod pracy nie ma charakteru 

jednostronnego lecz ciąży również na pracowniku w takim stopniu, w jakim 

odpowiada to jego przeszkoleniu w zakresie wykonywanej pracy, nabytemu 

doświadczeniu oraz związanej z tym świadomości o ewentualnym zagrożeniu  

w razie niezachowania obowiązujących w tym zakresie zasad lub przepisów. 

Niedopełnienie tego obowiązku przez pracownika, jeżeli pozostaje w związku  

z wypadkiem, uzasadnia przyjęcie przyczynienia się do szkody samego pracownika.” 23 

 

Pracownik, który lekceważy przepisy i zasady bhp lub przepisy przeciwpożarowe, 

musi liczyć się z konsekwencjami w postaci pociągnięcia go odpowiedzialności 

porządkowej, wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania jej bez 

wypowiedzenia z jego winy (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).  

 

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy „Przestrzeganie przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.  

W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 

oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 2) wykonywać pracę  

w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  

w miejscu pracy; 4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym 

zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 6) niezwłocznie 

zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu 

życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby 

znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;  

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.”  

 

„Obowiązek ochrony życia lub zdrowia ludzkiego zagrożonych w procesie pracy 

nie może być uzależniony lub zróżnicowany według podstawy prawnej 

zatrudnienia. W świetle art. 304 § 1 KP w zw. z art. 207 § 2 KP powinność 

pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy 

odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, dotyczy zarówno 

pracowników, jak i osób świadczących pracę w ramach niepracowniczych 

stosunków zatrudnienia cywilnoprawnego (wynikających z umowy o dzieło, 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług).  

 
23 Wyrok SN Izba Pracy z dnia 03-02-1970, I PR 422/69. 
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W wykonaniu tego obowiązku pracodawca może od tych osób domagać się 

przestrzegania przepisów i zasad bhp, wydając im polecenia usunięcia w tym 

zakresie ewentualnych uchybień i kontrolując ich wykonanie (art. 207 § 2 pkt 2). 

Odpowiednikiem tych kompetencji pracodawcy jest po stronie wspomnianych 

osób przewidziany w art. 304[1] KP obowiązek respektowania art. 211, 

traktującego przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp jako "podstawowy" 

obowiązek pracownika (innego zatrudnionego).”24 

 

Treść art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 

1502 ze zm.) pozwala określić charakter odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp. 

Jest to odpowiedzialność uprzednia, bezwarunkowa, niepodzielna i bezwzględna. 

Uprzedniość tej odpowiedzialności wynika z art. 207 § 1 zdanie drugie Kodeksu 

pracy, w świetle którego na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają 

obowiązki pracowników w dziedzinie bhp. Należy to rozumieć w ten sposób, że 

odpowiedzialność pracodawcy w sferze bhp jest uprzednia wobec zobowiązań 

pracowników w tej dziedzinie. Zanim pracodawca będzie mógł egzekwować od 

pracowników stosowne powinności przewidziane w art. 211 Kodeksu pracy, 

określającym podstawowe obowiązki pracowników w sferze bhp, w pierwszej 

kolejności sam jest zobligowany zapewnić im bezpieczne środowisko pracy 

oraz bezpieczeństwo zindywidualizowane.25 

 

Pracodawca podejmując określone działania w celu ochrony życia i zdrowia 

pracownika musi brać pod uwagę jego dobro, ale widziane obiektywnie. 

Oznacza to, że nawet rezygnacja pracownika z ochrony swego zdrowia, 

wynikająca np. z chęci utrzymania wyższych zarobków bądź utrzymania  

w ogóle zatrudnienia, nie może zwalniać pracodawcy z obowiązku ochrony jego 

życia i zdrowia, a także zdrowia innych, jeśliby nawet miało to prowadzić do 

rozwiązania stosunku pracy.26 

 

3. Obowiązki pracowników 

dotyczące dbałości o dobro  

zakładu pracy. 
 

 

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (Dz.U. Nr 24, poz. 

141) tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)  „§ 1. Pracownik jest 

obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

 
24 Wyrok NSA (N) z dnia 04-04-2017I OSK 1558/15. 
25 Wyrok SA Poznań z dnia 27-11-2014III APa 20/14. 
26 Wyrok SA Poznań z dnia 27-11-2014  III APa 20/14. 
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przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub 

umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 4) dbać o dobro 

zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę […].” 

 

Obowiązek pracowniczy z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy jest szeroki.  

 

Szerokie ujęcie obowiązku dbałości pracownika o dobro zakładu pracy nakłada na 

pracownika wiele powinności regulowanych odrębnymi przepisami, na przykład 

wykonywania poleceń świadczenia pracy niemieszczącej się w zakresie obowiązków 

pracownika, świadczenia pracy ponad ustaloną normę czasu pracy itp. Należy 

zaznaczyć, że działania wykraczające poza zwykłe obowiązki pracownika mogą 

być uznane za podejmowane w interesie pracodawcy tylko wówczas, gdy 

mieszczą się w sferze uprawnień i obowiązków pracodawcy27. 

 

Sąd Najwyższy nakazuje rozumieć „dbałość pracownika o dobro zakładu pracy” 

jako dbałość o zakład pracy rozumiany przedmiotowo jako jednostka 

organizacyjna będąca miejscem pracy28, ale jednocześnie wspólną wartością, 

„dobrem” nie tylko pracodawcy, ale również zatrudnionych pracowników29  

 

Wypełnianiem obowiązku dbałości o dobro zakładu będzie również stosowanie się 

do wskazań lekarza i powstrzymywanie się od wykonywania czynności mogących 

przedłużyć nieobecność w pracy30 Czynności prowadzące do przedłużenia 

nieobecności w pracy pracownika godzą w dobro pracodawcy.31 

 

Dbanie o dobro pracodawcy jawi się zatem jako nakaz podejmowania możliwych do 

zrealizowania działań, które leżą w interesie pracodawcy oraz powstrzymywania się 

od tych (zakaz ich podejmowania), które są z nim sprzeczne.32 

 

4. Obowiązki pracodawcy  

w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
 

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić 

pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. 

 
27 Wyrok SN z 29.5.2001 r., II UKN 374/00, OSNP 2003, Nr 4, poz. 104. 
28 Wyrok SN z 9.2.2006 r., II PK 160/05, OSNP 2007, Nr 1–2, poz. 4. 
29 Wyrok SN z 2.10.2012 r., II PK 56/12, Legalis. 
30 Wyrok SN z 16.11.2000 r., I PKN 44/00, OSNAPiUS 2002, Nr 10, poz. 239. 
31 Wyrok SN z 1.7.1999 r., I PKN 136/99, OSNAPiUS 2000, Nr 18, poz. 690. 
32 Wyrok SN z 28.4.1997 r., I PKN 118/97, OSNAPiUS 1998, Nr 7, poz. 206. 
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Zasada prawa do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach jest jedną  

z podstawowych zasad indywidualnego prawa pracy. Prawo do pracy  

w bezpiecznych i higienicznych warunkach zostało uregulowane w art. 66 ust. 

1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski.  

 

Kodeks pracy ujmuje powyższe uprawnienie od strony obowiązków pracodawcy.  

 

Szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy w sprawach z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy dokonane zostało w dziale dziesiątym Kodeksu 

pracy (art. 207 i następne). Dotrzymaniu przez pracodawcę obowiązku 

zagwarantowania pracownikom zatrudnienia w bezpiecznych i higienicznych 

warunkach służą normy indywidualnego prawa pracy, w których: uregulowane 

zostały obowiązki pracodawcy, pracowników kierujących na różnych 

szczeblach zarządzania zespołami pracowników oraz pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach szeregowych w sprawach z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy; określone zostały sankcje prawne za 

niedopełnienie powyższych obowiązków; sprecyzowane zostało uprawnienie 

pracownika zatrudnionego w warunkach zagrożenia dla zdrowia lub życia do 

powstrzymania się od kontynuowania czynności zawodowych, zaprzestania 

świadczenia pracy oraz opuszczenia stanowiska pracy, a nawet rozwiązania 

umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodów zawinionych przez pracodawcę, 

naruszającego obowiązek określony w art. 16 Kodeksu pracy.  

 

Odpowiadając za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, pracodawca 

powinien przewidywać zagrożenia występujące w środowisku pracy. Nawet 

jeżeli szczegółowe przepisy prawa pracy nie określają reguł zachowania  

w sytuacjach, wystąpienia których normodawca nie mógł wcześniej 

przewidzieć, komentowany przepis art. 15 Kodeksu pracy stanowi wystarczającą 

podstawę prawną dla pracodawcy do podejmowania działań, które mają 

zapobiec ujemnym skutkom dla życia i zdrowia pracowników.33 

 

Artykuł 15 Kodeksu pracy stanowi również wystarczającą podstawę do wyciągnięcia 

konsekwencji prawnych wobec pracodawcy, który – mimo braku wyraźnego nakazu 

normodawcy – nie podjął odpowiednich czynności dla przeciwdziałania ryzyku 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika, jakie ujawniło się w środowisku 

pracy.34  

 

Przepis art. 15 Kodeksu pracy ma charakter normy prawnej, w której 

ustawodawca – podnosząc do kategorii podstawowych zasad prawa pracy 

zasadę pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach – dał wyraz znaczeniu, 

jakie przywiązuje do zagadnienia ochrony zdrowia i życia pracowników. 

 
33 M. Świątkowski. Kodeks Pracy. Komentarz wyd.6, 2018 r. Komentarz do art. 15. 
34 ibidem  
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Komentowany przepis ma również poważną przydatność praktyczną. 

Zobowiązuje pracodawcę do działania w sytuacjach, w których normodawca 

albo nie przewidział zagrożenia płynącego ze środowiska pracy, albo ustanowił 

niewystarczające środki prawne dla ochrony przed ryzykiem dla życia bądź 

zdrowia pracowników. Sankcje karne dla osoby ponoszącej odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo i higienę pracy są stosowane za niedopełnienie obowiązku 

wynikającego z odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.35 

 

„Podstawowym składnikiem instytucji ochrony pracy są przepisy dotyczące 

obowiązków pracodawców w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników, 

przybierające postać prawa, którego przestrzeganie może być egzekwowane środkami 

przymusu państwowego. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy mają charakter bezwarunkowy (obciążają pracodawcę 

niezależnie od sposobu spełniania świadczenia przez pracownika), niepodzielny 

(działania i zaniechania innych podmiotów nie zwalniają pracodawcy od 

odpowiedzialności za stan bhp w miejscu pracy), realny (muszą być wykonane  

w naturze, bez możliwości wykonania zastępczego w postaci wypłaty 

równowartości nieotrzymanego świadczenia) oraz podwójnie zakwalifikowany 

(są powinnościami ze stosunku pracy o charakterze zobowiązanym wobec 

pracownika i publicznoprawnym wobec państwa, którego wykonanie jest 

zabezpieczone nadzorem państwowym).”36 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 ibidem 
36 III SA/Kr 1008/19 - wyrok WSA Kraków z dnia 07-01-2020 

 

radca prawny Michał Modro
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