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Perspektywa powszechnych 
szczepień uwypukliła kolejny 
problem z zakresu prawa 
pracy związany z epidemią – 
czy pracodawcy mogą wpro-
wadzać benefity zachęcające 
swoich pracowników do 
szczepień.  Naszym zdaniem 
nie jest to wykluczone. 

Twarde stanowisko

W ostatnich dniach w me-
diach pojawiły się wypowiedzi 
ekspertów z zakresu prawa 
pracy, którzy postawili zdecy-
dowaną tezę, że przyznanie 
jakichkolwiek bonusów za-
szczepionym pracownikom 
może prowadzić do dyskrymi-
nacji pracowników niezasz-
czepionych. Podniesiono, że 
mogłaby to być dyskryminacja 
ze względu na światopogląd, 
gdyż część pracowników może 
być tzw. antyszczepionkowca-
mi. Jednocześnie wskazano, 
że  profity proszczepionkowe 
mogłyby zostać wprowadzone 
wyłącznie wtedy, gdyby usta-

wodawca wyłączył „bezpraw-
ność” takiego różnicowania 
praw zatrudnionych. Innymi 
słowy, zgodnie z zaprezento-
wanym poglądem, dopóki 
ustawodawca nie zmieni ko-
deksu pracy, pracodawcy nie 
mogą wprowadzać polityk 
zachęcających pracowników 
do szczepień, bowiem narażą 
się na zarzut dyskryminacji. 

W naszej ocenie, abstrahu-
jąc od obowiązków pracodaw-
ców związanych z zapewnie-
niem  bezpiecznych  i  higie-
nicznych warunków pracy, 
powyższe stanowisko jest zbyt 
kategoryczne, a tym samym 
nietrafne. 

Brak wiedzy to 
nie cecha

Na początku warto przyto-
czyć kilka przepisów kodeksu 
pracy. W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na 
art. 183a § 3 k.p., wedle którego 
dyskryminowanie bezpośred-
nie istnieje wtedy, gdy pracow-
nik z jednej lub z kilku przy-
czyn określonych w § 1 był, 
jest lub mógłby być traktowa-
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Firmowe zachęty do szczepień 
bez dyskryminacji
Przemyślana polityka proszczepionkowa pracodawcy nie naruszy zasad równego traktowania w zatrudnieniu. 
Trzeba jednak właściwie uzasadnić przyznanie profitów zaszczepionym pracownikom. 

ny w porównywalnej sytuacji 
mniej korzystnie niż inni pra-
cownicy. Krótko mówiąc, dys-
kryminacja jest różnicowa-
niem na podstawie określone-
go kryterium. 

Przedstawiciele poglądu 
o niemożliwości wprowadze-
nia zachęt proszczepionko-
wych wskazują, iż w tej sytuacji 
może dojść do dyskryminacji 
ze względu na poglądy poli-
tyczne pracowników będą-
cych tzw. antyszczepionkow-
cami. W naszej ocenie nie jest 
to ujęcie trafne. Należy bo-
wiem odróżnić poglądy poli-
tyczne od fachowej wiedzy 
medycznej, która jednoznacz-
nie wyraża aprobatę dla pro-
gramu powszechnych szcze-
pień. Ponadto wskazuje się, że 
dyskryminacja – w odróżnie-
niu od „zwykłego” nierównego 
traktowania – oznacza gorsze 
traktowanie pracownika ze 
względu na jakąś jego cechę 
lub właściwość. Uważamy, że 
brak fachowej oraz jednocze-
śnie powszechnie dostępnej 
wiedzy nie stanowi „cechy” 
ani „właściwości” w rozumie-
niu analizowanego przepisu.

Uzasadnione działanie

Jednocześnie, zgodnie z art. 
183a § 4 k.p. dyskryminacja 
pośrednia istnieje wtedy, gdy 
na skutek pozornie neutralne-
go postanowienia, zastosowa-
nego kryterium lub podjętego 
działania (np. wprowadzenie 
benefitów za szczepienia) wy-
stępują lub mogłyby wystąpić 
niekorzystne dysproporcje 
albo szczególnie niekorzystna 
sytuacja w zakresie nawiąza-
nia i rozwiązania stosunku 
pracy, warunków zatrudnie-
nia, awansowania oraz dostę-
pu do szkolenia w celu podno-
szenia kwalifikacji zawodo-
wych wobec wszystkich lub 
znacznej liczby pracowników 
[…], chyba że postanowienie, 
kryterium lub działanie jest 
obiektywnie uzasadnione ze 
względu na zgodny z prawem 
cel, który ma być osiągnięty, 
a  środki służące osiągnięciu 
tego celu są właściwe i ko-
nieczne. 

W nawiązaniu do powyższe-
go przepisu, nie dochodzi do 
dyskryminacji pracowników, 
jeśli kryterium lub działanie 
pracodawcy jest obiektywnie 
uzasadnione ze względu na 
zgodny z prawem cel, który ma 
być  osiągnięty,  a  środki  słu-
żące osiągnięciu tego celu są 
właściwe i konieczne. 

Uważamy, że wprowadzenie 

kryterium polegającego na 
zaszczepieniu się jest obiek-
tywnie uzasadnione ze wzglę-
du na zgodny z prawem cel, 
który ma być osiągnięty – tj. 
na  uodpornieniu  jak  najwięk-
szej  liczby  osób  w  celu  za-
trzymania  epidemii.  Jedno-
cześnie benefity pracownicze 
mogą być  właściwymi środka-
mi służącymi osiągnięciu tego 
celu. 

Nie należy mieć również 
wątpliwości, patrząc na szkody 
wyrządzone przez COVID-19, 
że szczepienia to środek ko-
nieczny. Zachęcanie do szcze-
pień, a w konsekwencji zatrzy-
manie  epidemii,  jest  środ-
kiem właściwym i koniecznym 
także ze względu na utrzyma-
nie jak  największej liczby 
miejsc pracy. Zatem polityka 
proszczepieniowa leży w inte-
resie zarówno pracodawców, 
jak i pracowników.

Obiektywne powody

Kolejnym przepisem zasłu-
gującym na wskazanie jest 
art. 183b k.p. Zgodnie z nim, za 
naruszenie zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu 
[…] uważa się różnicowanie 
przez pracodawcę sytuacji 
pracownika  z  jednej  lub  kil-
ku przyczyn określonych 
w  art.  183a § 1 k.p., którego 
skutkiem jest w szczególności: 
∑  odmowa nawiązania lub 

rozwiązanie stosunku pracy,
∑  niekorzystne ukształtowanie 

wynagrodzenia za pracę 
lub  innych warunków za-
trudnienia albo pominięcie 
przy awansowaniu lub przy-
znawaniu innych świadczeń 
związanych z pracą, 

∑  pominięcie przy typowaniu 
do udziału w szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje 
zawodowe 

chyba że pracodawca udo-
wodni, że kierował się obiek-
tywnymi powodami.

Ponownie wyraźnie widać, 
że kodeks pracy wprowadza 
„kontratyp” legalizujący dzia-
łanie pracodawcy. Zgodnie 
z  przywołanym przepisem, 
pracodawca może m.in. roz-
wiązać stosunek pracy, mniej 
korzystnie ukształtować wa-
runki zatrudnienia albo pomi-
nąć przy typowaniu do udzia-
łu w szkoleniach podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe, 
jeśli udowodni, że kierował 
się obiektywnymi powodami. 
Zgodnie ze słownikiem języka 
polskiego PWN (https://sjp.
pwn.pl/szukaj/obiektywny.
html, dostęp 2 stycznia br.), 

obiektywny to:
1.  odznaczający się obiektywi-

zmem, wolny od uprzedzeń, 
2.  istniejący niezależnie od 

poznającego podmiotu. 
Pracodawca w odpowiedzi 

na zarzut pracownika dotyczą-
cy dyskryminacji ze względu 
na politykę proszczepieniową 
może posłużyć się argumen-
tem, iż zachęta do szczepień 
jest powodem wolnym od 
uprzedzeń, opartym na nauce, 
a co za tym idzie – obiektyw-
nym. Stąd, również w przed-
stawionym kontekście kodeks 
pracy wprowadza wentyl 
bezpieczeństwa, który w tym 
przypadku pracodawcy mogą 
wykorzystać do wprowadza-
nia regulacji proszczepionko-
wych.

Zasady współżycia 
społecznego

Finalnie należy również 
wskazać argument wywodzący 
się z art. 94 pkt 10 k.p., zgodnie 
z którym pracodawca jest 
obowiązany w szczególności 
wpływać na kształtowanie 
w  zakładzie pracy zasad 
współżycia społecznego. 
W  nauce podkreśla się, że 
ten  obowiązek powinien być 
rozumiany jako nadawanie 
powszechnie akceptowanym 
społecznie normom etycznym 
treści  zrozumiałej  dla  pra-
cowników. Taka treść może 
dotyczyć m.in. podejmowania 
konkretnych działań zmierza-
jących do przeciwdziałania 
zjawiskom niepożądanym. 
Zjawiskiem niepożądanym 
z punktu widzenia społeczne-
go jest dalsze rozpowszech-
nianie  się  epidemii, a elemen-
tem hamującym to zjawisko 
–  możliwość powszechnych 

szczepień. 
Bazując na powyższym 

przepisie, niewykluczona by-
łaby wykładnia, iż pracodawca 
ma wręcz obowiązek wprowa-
dzenia polityki proszczepie-
niowej ze względu na koniecz-
ność kształtowania zasad 
współżycia społecznego. Nie-
mniej, mamy świadomość, iż 
taka interpretacja w obecnych 
warunkach społeczno-gospo-
darczych byłaby nie do przy-
jęcia. Stąd należy stanąć na 
stanowisku, iż w ramach reali-
zacji powyższego obowiązku 
pracodawca może wprowadzić 
politykę zachęcającą pracow-
ników do szczepień.

Podążając za nauką

Na marginesie należy wska-
zać także przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. W szczególności zastosowa-
nie znajdzie tu art. 207 § 2 
pkt  3 k.p. stanowiący, że pra-
codawca jest obowiązany 
chronić zdrowie i życie pra-
cowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpo-
wiednim wykorzystaniu osią-
gnięć nauki i techniki. W szcze-
gólności pracodawca ma obo-
wiązek reagować na potrzeby 
w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywać środki 
podejmowane w celu dosko-
nalenia istniejącego poziomu 
ochrony zdrowia i życia pra-
cowników, biorąc pod uwagę 
zmieniające  się  warunki  wy-
konywania pracy. Nie należy 
mieć wątpliwości, że programy 
szczepionkowe wpisują się 
w powyższe, a co za tym idzie 
– mogą być przez pracodaw-
ców realizowane. 
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Podsumowując, wprowadzenie przez pracodawców wewnętrz-
nych regulacji zachęcających do szczepień nie jest, w naszej 
ocenie, wykluczone. Polityki zakładowe zachęcające do 
szczepień co do zasady nie dyskryminują pracowników, którzy 
nie będą chcieli się zaszczepić. Należy jednak pamiętać, że 
omawiane „zachęty” mogą dotyczyć dodatkowych działań, które 
będą korzystniejsze dla pracowników, nie zaś działań zmierzają-
cych do „odebrania” pracownikom, którzy nie chcą lub nie mogą 
się zaszczepić, benefitów/uprawnień, jakie dotąd im przysługu-
ją. Podkreślamy przy tym, że nasze wywody dotyczą pewnych 
zasad i reguł mających zastosowanie w tym kontekście. Finalna 
odpowiedź na pytanie, czy konkretna polityka nie narusza 
zakazu dyskryminacji, wymaga odrębnej, indywidualnej analizy.
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Odrębnej analizy wymaga kwestia przekazania pracodawcy danych 
osobowych w postaci informacji o zaszczepieniu. Zaznaczamy 
jedynie, iż możliwość przekazania pracodawcy danych osobowych 
w postaci informacji o zaszczepieniu pracownika budzi spore 
kontrowersje i nie jest jednoznaczna. Przepisy o ochronie danych 
osobowych stanowią jednak odrębną regulację, stąd w tym miejscu 
jedynie sygnalizujemy potencjalny problem. 

OCHRONA DANYCH

Informacja dla pracodawcy

/ ℗

Terminy

15 stycznia 2021 r. 
∑ składki na ZUS za grudzień 2020 r. wpłacają płatnicy spoza 
budżetówki, którzy opłacają składki za ubezpieczonych
∑ termin składania wniosków o zwolnienie ze składek za VII-IX 2020 r.

20 stycznia 2021 r. 
∑ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za grudzień 2020 r.

Wskaźniki

152 godziny – wymiar czasu pracy w styczniu 2021 r.
3,68 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2021 r.
97 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia 
rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.
5168,93 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON 
od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
2800 zł – minimalne wynagrodzenie w 2021 r.
18,30 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2021 r.
28 000 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych 
w 2021 r. na podstawie tarczy 4.0 (2800 zł x 10)
157 770 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r., tzw. 30-krotność 

Wiadomości 

Projekt: Pracodawca sprawdzi 
trzeźwość zatrudnionych
Obecnie pracodawcy nie mogą samodzielnie badać stanu trzeźwości 
zatrudnionych osób. Gdy istnieje podejrzenie, że pracownik jest pod 
wpływem alkoholu lub podobnie działających substancji, trzeba wezwać 
odpowiednie służby, np. policję. To powoduje, że decyzje pracodawców 
o niedopuszczeniu do pracy podejrzanego o użycie napojów 
alkoholowych lub środków psychotropowych na podstawie własnych 
badań są na granicy legalności. Urząd Ochrony Danych Osobowych 
uważa, że pracodawcy nie mogą samodzielnie kontrolować trzeźwości 
pracowników, nawet wyrywkowo. Pilną potrzebę zmiany tego stanu rzeczy 
widzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Na początku stycznia 2021 r. 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało RPO 
o szczegółach wstępnego projektu ustawy w tej sprawie. Ma ona 
umożliwić pracodawcom  prewencyjną kontrolę pracowników na obecność 
alkoholu lub podobnie działających środków. Projekt przewiduje dwa tryby 
niedopuszczania pracownika do pracy po użyciu alkoholu lub środka 
odurzającego na podstawie „uzasadnionego podejrzenia pracodawcy”.
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