
Projekt z dnia 17 lipca 2019 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia ………………. 2019 r.

 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych 

i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z  dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu 

uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia;

2) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

§ 2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) osobach badanych - rozumie się przez nie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, 

studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie 

praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz doktorantów, którzy w 

trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia;

2) placówkach dydaktycznych - rozumie się przez nie szkołę, szkołę wyższą, organizatora 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w odniesieniu do osób wymienionych w art. 5 
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ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz podmiot 

uprawniony do prowadzenia szkoły doktorskiej - w odniesieniu do osób wymienionych 

w art. 5 ust. 1 pkt 5 do tej ustawy.

§ 3. 1. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez 

placówkę dydaktyczną.

2. Skierowanie na badanie lekarskie zawiera:

1) oznaczenie placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierające 

jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON; 

2) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie 

posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich;

4) datę wystawienia skierowania;

5) pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis.

§ 4. 1. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem:

1) oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu 

odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

albo studiów doktoranckich;

2) zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043); 

3) prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

204 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie. 

3. Zaświadczenie lekarskie zawiera:

1) pieczęć lub nazwę (firmę) i adres jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej 

badanie lekarskie; 

2) datę wydania zaświadczenia lekarskiego;

3) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie 

posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kierunek praktycznej nauki zawodu albo kształcenia;
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5) nazwę i adres placówki dydaktycznej, która wydała skierowanie na badania lekarskie;

6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i 

pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

albo studiów doktoranckich;

7) pieczątkę lub imię i nazwisko, podpis lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu;

8) datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 

229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od zaświadczenia lekarskiego.

4. W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań 

zdrowotnych do pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych albo studiów doktoranckich lekarz informuje osobę badaną o przyczynach 

uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji 

badania lekarskiego osoby badanej.

5. Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba 

badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania 

lekarskiego osoby badanej. 

6. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, nie posiada 

pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi 

ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

§ 5. 1. Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej 

przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do 

wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki 

dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w 

wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny 

pracy.

3. Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z 

dokumentacją badania lekarskiego osoby badanej do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania.

4. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.
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5. Do zaświadczeń lekarskich wydanych w trybie odwoławczym stosuje się odpowiednio 

przepisy § 4.

6. Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

§ 6. W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie wydał lekarz kolejowego ośrodka 

medycyny pracy, odwołanie od zaświadczenia lekarskiego składa się, za jego pośrednictwem, 

do Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.1. Do przeprowadzania badań lekarskich, rozpoczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Zaświadczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.2)

MINISTER ZDROWIA

W POROZUMIENIU:

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Konrad Miłoszewski

Dyrektor

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.                    
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. 
na podstawie art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). 
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UZASADNIENIE

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia                      

26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub 

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich                                                        

(Dz. U. z 2019 r. poz. 141), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 170 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). 

Artykuł 13 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, nadał nowe brzmienie w ustawie z dnia 27 

czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 i 1669)                                                       

art. 5 ust. 1 pkt 4 określając, że służba medycyny pracy realizuje zadania określone 

w ustawie w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu 

uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia. Powyższy przepis wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  

W związku z powyższym, upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia uległo zmianie 

i zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia

Jednocześnie zmiana dotycząca doktorantów wynika ze zmiany w art. 37 pkt 1 lit. a ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ponadto, konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 

sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, wynika 

również z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego 

pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez 

obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z 

obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Celem tej zmiany jest 

zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech 

indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki 
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jednostki. Projektowane rozporządzenie ma na celu zastąpienie wyłącznego wymogu 

stosowania pieczątki dla oznaczenia podmiotów uczestniczących w dokumentowaniu badań 

lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, innymi (obok pieczątki), formami 

nanoszenia tych danych tj. także nadruku lub naklejki.

Projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 

2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych 

i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, które traci 

moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. 

W związku z powyższym proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 

z dniem 1 września 2019 r.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania się w 

pieczątki i ich stosowania. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
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