
Uzasadnienie do ustawy z dnia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Zmiany w zakresie badań lekarskich: 

Zmiana ma na celu zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych wynikających 

z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4-5 ustawy – Kodeks pracy, art. 39j i 39k ustawy 

o transporcie drogowym oraz art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania 

okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. 

Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, ale 

uwzględnienia możliwość wykonywania ich w innym trybie. 

Projekt nie obejmuje również badań wykonywanych na podstawie szczególnych regulacji, jak np. 

badania lekarskie czy psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o broni i amunicji, czy 

badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o Policji. 

Konieczność podejmowania szeroko zakrojonych działań ma na celu zminimalizowanie ryzyka 

zakażenia COVID-19, istnieje bowiem ryzyko narażenia pracownika wykonującego badania 

profilaktyczne na kontakt z chorym pacjentem, a także możliwość podjęcia czy wykonywania pracy, 

z uwagi na zaistniałe okoliczności, bez wcześniejszego przeprowadzenia profilaktycznych badań 

lekarskich i ich wykonanie niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zawieszenia. Zatem czasowe 

ograniczenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych pracowników jest uzasadnionym 

działaniem w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. 

Przyjęto także, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie 

ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani 

niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym 

niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

W proponowanych zmianach przyjęto, że w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do 

przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać 

odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci 

moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może 

przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy 

o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty tj. za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. Do orzeczenie lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 

2 pkt 6 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj. tak jak w elektronicznej dokumentacji 



medycznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym czy podpisem 

osobistym. Orzeczenie lekarza załącza się do akt osobowych pracownika. 

Zmiana w zakresie badań lekarskich: 

Dodaje się przepis przejściowy, który zachowuje w mocy orzeczenia lekarskie wydane na podstawie 

zawieszanych przepisów, stanowiąc, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich, 

przeprowadzonych na podstawie przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4 - 5 ustawy - Kodeks 

pracy oraz art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym, których ważność skończyła po dniu 7 marca 

w 2020 r, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują 

ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia zniesienia danego stanu. 

Zmiany w zakresie orzeczeń lekarskich służb mundurowych: 

Proponuje się dodać przepis, zgodnie z którym orzeczenia lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym wydawane 

policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa po przeprowadzeniu 

badań okresowych i kontrolnych zgodnie z art. 71b ust. 10 pkt 1 ustawy o Policji, art. 75c ust. 8 pkt 1 

ustawy o Straży Granicznej, art. 42 ust. 1a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 135 ust. 10 

pkt 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa zachowają ważność w okresie 60 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 


