
ZASADY BHP W OBLICZU 

ZAGROŻENIA WIRUSEM 
SARS-COV-2



PRACODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ŁĄCZYĆ PRAWA I 

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY ZE 

SPECUSTAWĄ W SPRAWIE KORONAWIRUSA. 

 Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki.

 Stąd istotne są prewencja oraz reagowanie na występujące zagrożenie chorobą
zakaźną oraz bieżące wytyczne wydawane pracownikom w miarę rozwoju sytuacji.

 Mogą one iść dalej niż obowiązujące oficjalne zalecenia, jednak każdorazowo przy
zachowaniu zasad prawa pracy.

 Istotne jest przestrzeganie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

 Priorytetem pracodawcy jest w szczególności ograniczenie liczby potencjalnych absencji
chorobowych oraz rozprzestrzeniania choroby na terenie zakładu pracy.

 Opracowanie wewnętrznych procedur może ograniczyć negatywne skutki, chaos oraz
zapewnić sprawniejsze zarządzanie kadrą, jak również usprawnić przepływ informacji.



Podstawowe zasady

 Pracodawca powinien zapewnić czyste i higieniczne pomieszczenia.

 Powierzchnie dotykowe takie jak biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne

przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem

dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.

 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być

regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

 Wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy, czyli 1-1,5 metra oraz

utrzymywanie kontaktu za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

 Przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos

zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i

umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.



 NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

 NIE należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 Pracodawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do miejsc, w których pracownicy

mogą myć ręce mydłem i ciepłą wodą. Należy umieścić dozowniki z mydłem lub

innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są

regularnie napełniane oraz wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie

myć ręce.

 Ponadto upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP (bezpieczeństwa i 

higieny pracy). 





Podróże prywatne pracowników

 Przepisy polskiego prawa pracy nie uprawniają pracodawcy do

weryfikowania sposobu, czy miejsca spędzania urlopu

wypoczynkowego.

 Nawet jeżeli pracodawca posiada informacje o podróży pracownika w

miejsca zagrożone występowaniem koronawirusa, nie jest uprawniony,

aby zabronić pracownikowi wyjazdu lub narzucić mu inny kierunek.

 Nie jest również dopuszczalne zobowiązanie pracownika do udzielenia

informacji o miejscu jego pobytu podczas urlopu – nie jest jednak

wykluczone uzyskiwanie takich danych od pracowników dobrowolnie.



Przymusowy urlop pracownika powracającego z urlopu w regionach 

zagrożonych występowaniem przypadków koronawirusa

 Pracodawca nie może zobowiązać pracownika powracającego do pracy z pobytu w strefie 

zagrożonej koronawirusem do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. 

 Pracodawca nie jest również podmiotem właściwym do podejmowania działań izolujących 

pracownika w ramach kwarantanny.

 Pracodawca może jedynie zasugerować pracownikowi wykorzystanie urlopu 

wypoczynkowego i uzgodnić to z pracownikiem.

 Inaczej wygląda natomiast kwestia urlopu zaległego, który powinien zostać udzielony 

pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. 

 Pracodawca może skierować pracownika na zaległy urlop - nawet wówczas, gdy pracownik 

nie wyraża na to zgody.



Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy

 Przepisy nie przyznają wprost pracodawcy prawa niedopuszczenia pracownika do 

pracy w sytuacji, gdy pracodawca podejrzewa, że stan zdrowia pracownika nie 

pozwala mu na prawidłowe świadczenie pracy – pomimo posiadania ważnych 

badań lekarskich.

 Przepisy nakładają zarazem na pracodawcę obowiązek chronienia zdrowia i życia 

zatrudnionych osób m.in. poprzez zapewnienie higienicznych warunków pracy.

 Pracownik, którego stan zdrowia rodzi wątpliwości, stwarza zagrożenie dla 

pozostałych osób. Dlatego nie można wykluczyć niedopuszczenia do pracy osób, u 

których są uzasadnione wątpliwości co do ich stanu zdrowia, a jednocześnie ich 

praca uniemożliwia skierowanie ich do pracy z domu. W takim wypadku stan zdrowia 

pracownika powinien zostać możliwie pilnie potwierdzony przez lekarza. 

 Niestety, z uwagi na brak precyzyjnej regulacji w tym zakresie, powyższe nie wyklucza 

potencjalnego ryzyka sporu z niedopuszczonym do pracy pracownikiem. Takie 

działania należy więc podejmować w sposób ostrożny i niedyskryminacyjny.



W myśl art. 229 KP pracownik podlega tylko badaniom profilaktycznym: wstępnym, okresowym i 
kontrolnym. Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy 
trwała dłużej niż 30 dni. Przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości 
wykonywania badań okresowych może zachodzić w przypadku: konieczności przeniesienia pracownika 
do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie 
pracownika; stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej; 
stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi 
przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową.

Badania lekarskie
 Państwowa Inspekcja Pracy w komunikacie dot. koronawirusa podaje, że pracodawca nie 

jest podmiotem uprawnionym do dokonywania samodzielnej oceny stanu zdrowia 
pracownika. 

 Przepisy prawa pracy, m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 
r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U z 2016 r. poz. 2067), nie przewidują kierowania 
pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby 
wirusowe. 



 Osoby, które wróciły z rejonu objętego zagrożeniem zakażenia się wirusem

lub miały kontakt z osobą potencjalnie zarażoną, i nie poinformowały o tym

fakcie pracodawcy, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

 Osoby, które odbyły podróż do kraju zagrożonego koronawirusem i wróciły

do Polski, a następnie umyślnie nie odbyły kwarantanny i nie dokonały

profilaktycznych badań, mogą ponosić odpowiedzialność karną.

 Na podstawie art. 165 § 1 ust. 1 Kodeksu Karnego dopuszczają do szerzenia

choroby zakaźnej.

 Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „szerzenie się” oznacza

wystąpienie w krótkich odstępach czasu lub jednocześnie znacznej liczby

zachorowań, co może prowadzić do epidemii.

 Tym samym należy uznać, że pojawienie się w pracy takiego pracownika i nie

poinformowanie pracodawcy o swoim wcześniejszym pobycie, stanowi w

istocie „szerzenie” koronawirusa, co podlega odpowiedzialności karnej w

postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.



 Pracodawca, na podstawie specustawy, ma prawo skierować pracownika, 

który przebywał w ostatnim czasie na terenach zagrożonych do pracy zdalnej 

na okres 14 dni. W przeciwieństwie do postanowień kodeksu pracy, w tym 

przypadku nie wymagana jest zgoda pracownika na taki rodzaj pracy. 

Niedopuszczalne jest jednak uznaniowe działanie pracodawcy w postaci nie 

dopuszczenia pracownika do pracy. Kodeks pracy oraz specustawa nie 

przewidują również możliwości odesłania pracownika na badania. Te mogą 

nastąpić jedynie za jego zgodą. 

 W przypadku współpracowników osób, które nie poinformowały pracodawcy o 

swoim wcześniejszym pobycie i pojawiły się w pracy, a informacja ta wyszła na 

jaw, osoby te mogą skorzystać z uprawnienia do powstrzymania od 

wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Nie 

należy jednak utożsamiać takiego uprawnienia z prawem do opuszczenia 

miejsca pracy – pracownik powinien nadal pozostawać do dyspozycji 

pracodawcy, chociażby w postaci pracy zdalnej.



Konsekwencje prawne
 Poza odpowiedzialnością karną, pracownik, który nie poinformował

pracodawcy o swoim wcześniejszym pobycie i sprowadził zagrożenie dla
zdrowia lub życia pozostałych współpracowników, może również ponosić
odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracodawcy.
W takim przypadku nie znajdzie zastosowania zasada ograniczająca
odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy do wysokości
trzech wynagrodzeń miesięcznych. Jeżeli pracownik wyrządził pracodawcy
szkodę umyślnie, jest on obowiązany do naprawienia jej w całości.

 Są sytuacje, w których takie postępowanie pracownika może doprowadzić
do rozwiązania z nim umowy o pracę z jego winy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

 Zgodnie z art. 52 § 1 ust. 1 KP takie rozwiązanie umowy o pracę może
nastąpić w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych
obowiązków pracowniczych. Tym samym, w sytuacji gdy pracownik nie
informuje swojego pracodawcy o swoim wcześniejszym pobycie i
świadomie podejmuje pracę wiedząc, że istnieje ryzyko, iż jest nosicielem
wirusa, pracodawca może z nim wypowiedzieć umowę o pracę ze
skutkiem natychmiastowym.



Praca zdalna

 Zgodnie z art. 3 ustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może

polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w

umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

 Powyższe jest zgodne z KP, bowiem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za

stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (207 § 1 KP), a pracownik

w ramach swojego podporządkowana i faktu kierownictwa pracodawcy

zakładem pracy, zobowiązany jest do dostosowywania się do wiążących

poleceń pracodawcy.

 Pomimo tego, że praca zdalna wymaga zgodnego oświadczenia woli stron,

pracownika i pracodawcy – na podstawie omawianej ustawy, polecenie takie

będzie wiążące. Ustawodawca nie określa jednak przez jaki czas oznaczony

może mieć miejsce praca zdalna.

 Na podstawie art. 100 § 1 KP, pracownik jest obowiązany stosować się do

poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z

przepisami prawa lub umową o pracę.



 Polecenie pracy zdalnej, w związku z podejmowanymi przez pracodawcę

czynnościami przeciwdziałającym koronawirusowi, jest zgodne z prawem,

uzasadnione względami BHP.

 Brak dostosowania się do polecenia i nie przestrzeganie przez pracownika BHP

może stanowić przyczynę nałożenia na pracownika kary porządkowej

(upomnienia, nagany, pieniężnej), a nawet rozwiązania umowy o pracę z

zachowaniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 Podstawą powyższego jest to, że zgodnie z art. 211 pkt 2 i 7 KP, przestrzeganie

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym

obowiązkiem pracownika, jest on obowiązany 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;

współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy



Wyjazdy służbowe

 Pomimo wydanego przez pracodawcę polecenia wyjazdu
służbowego w rejon, gdzie występuje ryzyko zarażenia, pracownik
ma prawo odmówić wykonania takiego polecenia, z powodu
bezpośredniego zagrożenia swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko
rozprzestrzenienia choroby tzn. narażenie na niebezpieczeństwo
innych osób.

 Uzasadnia to art. 210 § 1 KP - w razie, gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem
innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od
wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego.



Konsekwencje dla pracownika

 W sytuacji, gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie co do tego,

że pracownik nadużywa swoich uprawnień związanych z wystąpieniem

koronawirusa, w grę mogą wchodzić kary porządkowe – upomnienie,

nagana, a nawet kara pieniężna (np. w razie opuszczenia pracy bez

usprawiedliwienia).

 Wymieniane są także inne konsekwencje: zwrot wynagrodzenia czy

zasiłku chorobowego, kary porządkowe, pozbawienie prawa do premii

lub ograniczenie jej wysokości, jeżeli pozwalają na to zasady premiowe.

Poza tym możliwe jest sporządzanie notatek służbowych w celu

dokumentowania ewentualnych naruszeń popełnianych przez

pracowników aż do rozwiązania umowy o pracę.

 Każdorazowo jednak działanie pracodawcy powinno być dostosowane

do specyfiki danej sytuacji.



Zasady pracy w sytuacji wystąpienia 

koronawirusa stanowią wyzwanie zarówno dla 

pracodawców, jak również pracowników. 

Kluczową kwestią jest otwarta i rzetelna 

komunikacja, która umożliwia dbanie o 

podstawowe zasady bezpieczeństwa, przy 

jednoczesnym zachowaniu sprawnego 

funkcjonowania.




