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Zawieszenie okresowych  
badań lekarskich

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia da-
nego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wy-
nikających z przepisów dotyczących:
1) okresowych badań lekarskich, skierowań na okreso-
we badania lekarskie, a także okresowych badań lekar-
skich po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami 
i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi 
oraz po rozwiązaniu stosunku pracy w takim narażeniu, 
o których mowa art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w za-
kresie badań okresowych i § 5 Kodeksu Pracy (patrz pod-
stawy prawne [5]);
2) okresowych badań lekarskich i badań psychologicz-
nych dla kierowców zawodowych wykonujących prze-
wóz drogowy, o których mowa w art. 39j i art. 39k ustawy 
o transporcie drogowym (patrz podstawy prawne [6]);
3) okresowych badań lekarskich i badań psychologicz-
nych dla maszynistów, o których mowa w art. 22b ust. 7 
ustawy o transporcie kolejowym. (patrz podstawy praw-
ne [7]);
(art. 12a ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych - patrz podstawy 
prawne [1]).
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Przywrócenie okresowych  
badań lekarskich

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epide-
mii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca 
i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wyko-
nywanie zawieszonych obowiązków dotyczących okre-
sowych badań lekarskich i wykonać je w okresie nie 
dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.  
(art. 12a ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych - patrz podstawy 
prawne [1]).
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Uprawnienia lekarskie

W przypadku braku dostępności do lekarza profilakty-
ka uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępne-
go lub kontrolnego (uprawnienia kwalifikacyjne lekarza 
profilaktyka - patrz par. 7 podstawy prawne [8]), badanie 
takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzecze-
nie lekarskie inny lekarz.

Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać 
orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 
4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (patrz 
podstawy prawne [9]).

Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio 
art. 2 pkt 6 ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (patrz podstawy prawne [10]).

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza 
włącza się do akt osobowych pracownika.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza 
traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu za-
grożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie 
ogłoszony stan epidemii albo od dnia odwołania stanu 
epidemii.
(art. 12a ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych - patrz podstawy 
prawne [1]).



BADANIA PROFILAKTYCZNE

Termin ważności badań

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych 
i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 
7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upły-
wu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż 
określone w Kodeksie Pracy, lub badań psychologicznych, wymaga-
ją posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicz-
nego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to za-
chowuje ważność,  nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
(art. 31m ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-

wych - patrz podstawy prawne [1]).

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych 
czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania 
czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia 
lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 
wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
(art. 31m ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych - patrz podstawy prawne [1]).

Przepis art. 12a i art. 31m wszedł w życie z dniem  
31 marca 2020 r. – z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Przepis art. 12a i art. 31m do ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, wprowadziła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie tej ustawy (Dz. U. poz. 568 - patrz podstawy prawne [2]).



BADANIA PROFILAKTYCZNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

Ogłoszenie stanu 
zagrożenia epidemiologicznego  

i stanu epidemii 

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłoszony został w okresie od dnia 14 marca 2020 
r. do odwołania, mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicz-
nego (Dz. U. poz. 433 - patrz podstawy prawne [3]). Akt 
wprowdzający stan zagrożenia epidemicznego, uchylony 
został 20 marca 2020 r.

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SAR-
S-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony 
został w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania 
mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491- patrz podsta-
wy prawne [4]).
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Ogłoszenie stanu 
zagrożenia epidemiologicznego  

i stanu epidemii 

Podstawy prawne
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568, 695).
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[8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń le-
karskich wydawanych dla celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

[9] Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
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