
 
 

 

        Warszawa, 19.07.2021 r. 
 
 
Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat szczepień przeciwko COVID-19 
 
PIP niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się 
pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, zaznaczając jednocześnie, iż w 
myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom 
ma charakter dobrowolny. 
 

W związku z toczącą się na Twitterze dyskusją internautów, dotyczącą 
opublikowanego zdjęcia pisma z lutego br. z logotypem PIP, Główny Inspektorat Pracy 
pragnie poinformować, że jest ono prawdziwym dokumentem. Zawiera on poradę prawną 
udzieloną przez inspektora pracy z OIP w Łodzi pracownikowi, który zwrócił się z prośbą o 
odpowiedź na pytanie, czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się testowi 
i szczepieniu na COVID-19 oraz żądać okazania potwierdzenia poddania się takim 
czynnościom. 
 

Porada prawna udzielona pracownikowi zawiera przedstawienie indywidualnych 
poglądów inspektora pracy i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Państwowej 
Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19. 
 

W kwestiach dotyczących walki z pandemią COVID-19 Państwowa Inspekcja 
Pracy opiera się jedynie na oficjalnych stanowiskach instytucji i organów uprawnionych do 
wypowiadania się w tych kwestiach, a w szczególności Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady 
Ministrów.  
 

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy uważa za celowe i zasadne 
jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, 
zaznaczając jednocześnie, iż w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny. Odnotować jednak przy tym 
należy, iż wśród praktyków prawa pracy prezentowane jest również stanowisko, że ocena 
tej sytuacji nie jest wcale tak jednoznaczna, bowiem pracodawca jest zobowiązany do 
stosowania wszelkich dostępnych środków, które eliminują lub ograniczają zagrożenie 
życia lub zdrowia w zakładzie pracy, a dostępne szczepienia w sposób bezpośredni                     
i znaczący zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.  
 

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że zgodnie z Kodeksem pracy 
obowiązkiem pracodawcy jest ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z 
wykonywaną pracą oraz zapewnienie niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających to ryzyko. W przypadku zatrudniania pracowników w warunkach 
narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek 
stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – 
ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki               
i techniki. Ponadto pracodawca jest zobligowany do prowadzenia rejestru prac 
narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych 
zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia oraz rejestru pracowników narażonych na 
działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 
zagrożenia. 
 



 

 

Z tych względów Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że szczepienia przeciwko 
COVID-19 mają istotne znaczenie w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem SARS- 
CoV-2. 

  
Powyższe stanowisko zostało przedstawione do stosowania wszystkim 

okręgowym inspektorom pracy w piśmie z dnia 18 maja br. (GIP-GPP.0701.3.2021.4). 


