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Termin sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, na jak
pracownik, w odniesieniu do zespołu ostrej niewydolno
upłynął 28 stycznia 2021 r. W obecnym stanie prawnym
zalecić pracownikowi odbycia szczepienia przeciwko CO
przeciwko COVID-19 są finansowane z budżetu centralneg
zmienić i mogą ponosić je niektórzy pracodawcy. 

Nowy obowiązek dla pracodawców – 

aktualizacja oceny ryzyka zawodowego 

w związku z COVID-19

Każdy pracodawca powinien mieć na uwadze 

ochronę swoich pracowników przed zarażeniem 

Covid-19, dlatego w akcie nowelizującym 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia 

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych 

na te czynniki ustawodawca wskazał, 

że pracodawcy muszą dokonać aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być 

narażony pracownik, w odniesieniu do zespołu 

ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia, czyli do dnia 28 stycznia 2021 r. 

Natomiast, aktualizacja oceny ryzyka 

zawodowego w odniesieniu do pozostałych 

szkodliwych czynników biologicznych wskazanych 

w noweliza

2021 r.  
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może ono wprowadzić wielu pracodawców 

w błąd. W przyszłości, przeglądając jednolitą treść 

uaktualnionej regulacji, nie znajdziemy w niej 

bowiem odniesienia do obowiązku sporządzenia 

oceny ryzyka zawodowego w stosunku do zespołu 

ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). 

Istnieje więc zagrożenie, że wielu pracodawców 

takiej oceny nie przeprowadzi pomimo tego, że 

obowiązek ten został nałożony w akcie 

zmieniającym rozporządzenie, wydanym 

na podstawie art. 2221 Kodeksu pracy.  

Kiedy pracodawca może zalecić 

pracownikowi odbycie szczepienia 

przeciwko COVID-19? 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia 

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na 

te czynniki, w paragrafie 16 mówi, że w przypadku 

wystąpienia lub możliwości wystąpienia w 

środowisku pracy szkodliwego czynnika 

biologicznego, przeciw któremu jest dostępna 

szczepionka, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach 

zakaźnych i zakażeniach. Z kolei ta ustawa 

przewiduje, że w celu zapobiegania szerzeniu się 

zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników 

narażonych na działanie biologicznych czynników 

chorobotwórczych, przeprowadza się zalecane 

szczepienia ochronne, wymagane przy 

wykonywaniu czynności zawodowych, 

określonych w specjalnym rozporządzeniu, o 

którym mowa w art. 20 tej ustawy.  

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz 

zalecanych szczepień ochronnych wymaganych 

u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub 

podwładnych podejmujących pracę, 

zatrudnionych lub wyznaczonych 

do wykonywania tych czynności, nie wymienia 

wśród chorób COVID-19. Dlatego w aktualnym 

stanie prawnym, pracodawca nie może wydać 

pracownikowi polecenia, aby poddał 

się szczepieniu przeciwko COVID-19. Takie 

działanie pracodawcy (jak też np. odmowa 

nawiązania stosunku pracy z osobą 

niezaszczepioną) mogłoby narazić go 

na odpowiedzialność odszkodowawczą 

na podstawie przepisów antydyskryminacyjnych.  

Niemniej jednak, możemy się spodziewać, 

że w najbliższych miesiącach będzie toczyć się 

debata, czy rozporządzenie powinno tę chorobę 

uwzględniać i w odniesieniu do jakich zawodów. 

Może to mieć poważne konsekwencje zarówno dla 

pracodawców, jak i samych pracowników, 

bowiem koszty przeprowadzania takich szczepień 

oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca. 

Na razie szczepionki przeciwko COVID-19 

są finansowane z budżetu centralnego, 

ale w przyszłości może się to zmienić. Pracodawcy 

zostaliby wtedy także obarczeni 

odpowiedzialnością za organizację szczepień, co w 

kontekście coraz częstszych ruchów anty-

szczepionkowych może budzić kontrowersje. 

Jakie sankcje grożą pracodawcom 

w przypadku braku aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego?

Jeżeli pracodawcy nie dokonają aktualizacji 

oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może 

być narażony pracownik w związku z COVID-19 w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia, dopuszczą się wykroczenia 

określone w art. 283 §1 Kodeksu pracy. Zgodnie z 

tym przepisem, każdy, kto będąc 

odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy albo kierując pracownikami lub 

innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega 

przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł 

do 30.000 zł.  
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W przypadku, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 

na osoby odpowiedzialne za BHP w danym 

zakładzie pracy (a więc także np. na zarząd spółki), 

może zostać nałożony mandat karny. Maksymalna 

wysokość takiego mandatu to 2.000 złotych. 

Państwowa Inspekcja Pracy ma jednak także 

możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o 

ukaranie pracodawcy, który dopuścił się 

wskazanego powyżej wykroczenia. W takim 

przypadku, maksymalna wysokość grzywny, którą 

mógłby orzec sąd, to 30.000 zł.  

Niezależnie od odpowiedzialności związanej 

z niewykonaniem obowiązków nałożonych 

w rozporządzeniu, brak aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego, poinformowania o tym 

pracowników oraz wdrożenia środków 

profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, może 

także mieć wpływ na odpowiedzialność 

pracodawcy względem pracownika. W przypadku, 

w którym konsekwencją takiego niedopełnienia 

obowiązków przez pracodawcę byłoby 

powstanie szkody po stronie pracownika, 

związanej z pogorszeniem się jego stanu zdrowia 

na skutek zachorowania na SARS-CoV-2, mogłoby 

to skutkować także odpowiedzialnością 

odszkodowawczą pracodawcy wobec 

pracownika. 
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