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CZY PRACOWNIK MUSI OKAZAĆ PRACODAWCY ,,PASZPORT COVIDOWY”?  

Nadal brak jest regulacji ustawowej dającej pracodawcom  możliwość weryfikacji statusu 

zdrowotnego pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym 

pracodawcą. Sądy zaczynają jednak wydawać wyroki w pierwszych sprawach dotyczących 

przypadków, gdy pracodawca zażądał od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku 

cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko 

COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2. Jedną z takich spraw opiszemy 

poniżej. 

W stanie faktycznym pracodawca, będący instytucją państwową, wydał wewnętrzne zarządzenie, 

w którym postanowił, że warunkiem przystąpienia do zajęć jest okazanie certyfikatu szczepienia i 

wypełnienie oświadczenia zdrowotnego, a w przypadku osób niezaszczepionych – poddanie się 

szybkiemu testowi antygenowemu oraz wypełnienie oświadczenia zdrowotnego. W ten sposób 

pracodawca zobowiązał swoich pracowników do przedstawiania informacji, których pozyskanie 

przez pracodawcę jest wątpliwe na gruncie obowiązującego prawa lub do poddawania się 

szybkiemu testowi antygenowemu, do czego zobowiązać zgodnie z przepisami nie może. Dwóch 

pracowników, którzy nie zastosowali się do ww. wymogów, zostało ukaranych karami nagany. 

Pracownicy złożyli sprzeciwy od wymierzonych kar. Pracodawca zmienił wówczas karę 

porządkową — z nagany na upomnienie. Następnie złożyli pozew do sądu, który został 

uwzględniony. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział VIII Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych, w powyższym stanie faktycznym uchylił kary porządkowe nałożone na 

grupę pracowników wyrokiem z dnia 26 stycznia 2022 r. (sygn. akt VIII P 475/21). Jak można 

przypuszczać, zdaniem sądu, co jest poglądem dominującym, na gruncie RODO nie występuje 

jednoznaczna podstawa do czynności pracodawcy na takich danych, jak fakt bycia lub nie 

zaszczepionym. 

Sygnalizujemy, że w praktyce wielu pracodawców stosuje pośrednie sposoby pozyskiwania 

pewnych danych, np. poprzez uznawanie, w wewnętrznych przepisach obowiązujących u danego 

pracodawcy, pracy zdalnej jako benefitu. Przy jednoczesnym uzależnieniu zezwolenia 

pracownikowi na taką pracę zdalną od okazania przez niego paszportu covidowego. Kolejnym 

rozwiązaniem może być przyznawanie dodatkowego dnia wolnego z tytułu szczepienia, a 

pracownik, który z tego dnia będzie chciał skorzystać, potwierdzi swoje uprawnienie. W obu 

powyższych przypadkach pracodawca coś umożliwia pracownikowi, ale nie nakłada na niego 

obowiązku, czyli stwarza dla pracownika możliwość skorzystania z uprawnienia, a pracownik ma 

wybór. Takiego wyboru nie miał jednak pracownik w rozpatrywanej przez sąd sprawie, gdzie 

pracodawca zarządzeniem wewnętrznym uzależnił dopuszczenie do wykonywania pracy od 
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posiadania paszportu covidowego, a za brak spełnienia warunku nałożył karę na pracowników, 

którzy tego warunku nie spełnili. Należy bowiem pamiętać, że ten sam efekt można osiągnąć 

różnymi środkami. 

 

 W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej  


