
 

 

 

 

 
Warszawa, 26 lipca 2021 r.  
 

 
Sz. P. Jan Nowak 
Prezes  
Urząd Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

   
 
Szanowny Panie Prezesie, 
 
 
Zwracamy się wnioskiem o rozważenie możliwości udzielenia pracodawcom uprawnienia 
do weryfikacji osób zaszczepionych w związku ze zmianą limitów osobowych oraz wyłączeniu osób 
zaszczepionych jako osób wliczanych do limitów.  
 
Zgodnie z informacjami przekazanymi do wiadomości publicznej i opublikowanymi na stronach 
rządowych od 13 czerwca 2021 r. następuje dalsze zmniejszenie restrykcji związanych z limitem osób 
w poszczególnych branżach i instytucjach kultury czy sportu.  
 
Wraz ze zmniejszeniem obostrzeń zostało wskazane, że wprowadzone limity co do liczby osób będą 
dotyczyły osób niezaszczepionych lub będących po pierwszej dawce szczepienia.  
 
Zaproponowane limity mają nie obejmować osób zaszczepionych, które to osoby posiadają 
zaświadczenie o szczepieniu (dostępne m.in. na portalu pacjent.gov.pl czy za pomocą Unijnego 
Certyfikatu Covid – UCC).  
 
Znalazło to odzwierciedlenie w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 861), gdzie wskazano w zakresie wielu branż a także instytucji kultury wyłączenie 
obostrzeń co do liczby osób w stosunku do osób zaszczepionych.  
 
Przyjmujemy jako IGCC, że również w pomieszczeniach biurowych lub pomieszczeniach produkcyjnych 
nastąpi zniesienie limitów lub zastosowane zostaną zasady wynikające z wymienionego powyżej 
rozporządzenia.  
 
Naturalnym następstwem zaproponowanych rozwiązań co do limitów osób wydaje się 
zagwarantowanie prawne możliwości weryfikacji czy dana osoba jest zaszczepiona czy wlicza się do 
limitu osób niezaszczepionych. Sprawa ta nie jest jednak oczywista w świetle przepisów o ochronie 
danych osobowych, które wymagają dla zbierania takich danych nie tylko zgody pracownika, ale wręcz 
inicjatywy pracownika w przekazaniu takich informacji pracodawcy (co wynika wprost z art. 22 1b 
kodeksu pracy). 
 
Dostrzega to ustawodawca wprowadzając możliwość uzyskania przez instytucje państwowe informacji 
o osobach zaszczepionych1 co jest istotne w zakresie uprawnień kontrolnych poszczególnych instytucji 
państwowych w związku z przyjęciem regulacji wyłączających osoby zaszczepione spod limitów.  

                                                           

1 Zmiana §  wprowadzona poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1054)  



 

 

 

 

 
Weryfikacja osób zaszczepionych jest również przedmiotem kończących się prac Komisji Europejskiej 
nad rekomendacjami dotyczącymi Unijnego Certyfikatu Covid, który to certyfikat w swoim założeniu 
ma stanowić ujednolicony wzór dokumentu weryfikującego status mieszkańca UE jako osoby 
zaszczepionej.   
 
Wielu pracodawców zrzeszonych w Izbach tworzących IGCC, dysponuje usługami i infrastrukturą 
kluczową w okresie pandemii, służącą ogółowi społeczeństwa i wpływającą wprost na możliwość 
funkcjonowania Państwa. Podjęli oni szereg czynności zmierzających do minimalizowania ryzyka 
związanego z możliwymi zachorowaniem na Covid pracowników oraz współpracowników 
w przedsiębiorstwach.  
 
Mając na uwadze powyższe obowiązki, dalsze ograniczania obostrzeń w zakresie limitów, a także 
dostrzegając proces zwiększonej liczby osób w biurach czy pomieszczeniach techniczno – 
produkcyjnych chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność umożliwienia weryfikacji, czy osoba 
przebywająca na terenie danej firmy jest osobą zaszczepioną czy też wlicza się do obowiązujących 
limitów.  
 
Możliwość weryfikacji oraz posiadania przez pracodawców informacji o statusie osoby zaszczepionej  
umożliwi sprawną organizację pracy przedsiębiorstw.  
 
 
Łączę wyrazy szacunku, 
 
Stefan Bekir Assanowicz 

Prezes Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 
 
 
 

 
Do wiadomości:  
Sz. P. Minister Adam Niedzielski 
Ministerstwo Zdrowia 
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 

W imieniu: 

1. AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) 

2. BBC (Belgijska Izba Gospodarcza) 

3. BPCC (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa) 

4. CCIFP (Francusko-Polska Izba Gospodarcza) 

5. NPCC (Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza) 

6. PHIG (Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza) 

7. PICC (Polish-Israeli Chamber of Commerce) 

8. Polish Canadian Chamber of Commerce (PCCC) 

9. Polsko - Szwajcarska Izba Gospodarcza 

10. SPCC (Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza) 


