
Wyciąg z przepisów dotyczących badao lekarskich i psychologicznych, 

zmienionych w związku ze stanem epidemii stan na 30.04.2020 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). 

 

Art.  12a.    [Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badao okresowych 

pracowników, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii]  

1.  W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 

danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badao okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495); 

2)   art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 

3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania 

okresowych badao lekarskich i badao psychologicznych. 

 

2.  Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 

epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie 

podjąd wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonad je w okresie 

nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

3.    W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania 

wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzid i wydad 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 przeprowadzid badanie i wydad 

orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się 

odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza 

włącza się do akt osobowych pracownika. 

4.    Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym 

również do pierwszego badania okresowego. 

 

Art.  12d.    [Przedłużenie terminów przedstawienia Policji orzeczeo lekarskich i psychologicznych 

wymaganych od osób posiadających pozwolenie na broo]  



 Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeo lekarskich i psychologicznych, o 

których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Art.  15zc.    [Przedłużenie ważności orzeczeo o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, orzeczeo o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnieo do 

świadczenia rehabilitacyjnego; wydłużenie prawa do świadczeo; wydłużenie terminu ważności 

książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji 

emeryta-rencisty]  

1.  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o: 

1) częściowej niezdolności do pracy, 

2) całkowitej niezdolności do pracy, 

3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

4) niezdolności do samodzielnej egzystencji 

- wydane na czas określony na podstawie odpowiednio przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeo Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z 

dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z 

tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), ustawy z dnia 29 maja 

1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 

252), ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 

2019 r. poz. 752), ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, 2473 oraz z 2020 r. poz. 252), którego ważnośd 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w 

okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważnośd przez okres kolejnych 3 miesięcy 

od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnieo do 

świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. 

 

2.  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o okolicznościach 

uzasadniających ustalenie uprawnieo do świadczenia rehabilitacyjnego, wydane na podstawie 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyostwa, którego ważnośd upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, 

zachowuje ważnośd przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego 

orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 



macierzyostwa, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnieo do świadczenia na dalszy 

okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. 

3.  Prawo do świadczeo uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do kooca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 

wydłużony zgodnie z ust. 1 termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie 

decyzji. 

4.  Na zasadach określonych w ust. 3 wydłużeniu ulega również termin ważności książki inwalidy 

wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej, legitymacji emeryta-rencisty oraz 

emeryta-rencisty wojskowego, wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli w 

dokumencie tym określono termin jego ważności. 

5.  Zasady określone w ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeo, których termin 

ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnieo 

do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i 

nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy. 

6.  Zasady określone w ust. 1, 3 i 5 mają zastosowanie do orzeczeo wojskowych komisji lekarskich 

wydanych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

7.  Jeżeli w wyniku późniejszego wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, okaże się, że w 

okresie, w którym nastąpiło wydłużenie prawa do świadczenia zgodnie z ust. 3, przysługiwało prawo 

do tego świadczenia w wyższej wysokości, świadczenie przysługuje w odpowiednio podwyższonej 

wysokości od miesiąca, w którym powstało prawo do jego podwyższenia. 

8.  Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określad 

dłuższe okresy ważności orzeczeo, niż wskazane w ust. 1 i 2, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

9.  W przypadku wydłużenia okresu w trybie ust. 8, przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

10.    W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia 

ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisu art. 5 ust. 

3 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 330, 730 i 1726) w zakresie kierowania z urzędu żołnierzy zawodowych do wojskowej komisji 

lekarskiej po powrocie do kraju. 

11.    Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 

epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, należy niezwłocznie podjąd wykonywanie zawieszonych 

obowiązków, o których mowa w ust. 10, i wykonad je w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia 

odwołania danego stanu. 

 

Art.  15zzzy.    [Zawieszenie przeprowadzania badao lekarskich i psychologicznych związanych z 

transportem kolejowym]  

1.  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie 

badao lekarskich i psychologicznych: 

1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym; 



2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym; 

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeostwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 

kolejowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 22d ust. 1 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 

11 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 462); 

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

 

2.  W przypadku gdy ważnośd badao lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust. 1, upływa 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważnośd tych badao 

ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 

przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

Art.  31k.    [Przedłużenie ważności orzeczeo lekarskich o braku przeciwwskazao zdrowotnych do 

służby]  

 Ważnośd orzeczeo lekarskich, o których mowa w art. 71b ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r o Policji, art. 75c ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 305), art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paostwowej Straży Pożarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), art. 53 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), art. 135 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 

2018 r. o Służbie Ochrony Paostwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. 

poz. 471) przedłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

 

Art.  31m.    [Przedłużenie ważności orzeczeo lekarskich wydanych w ramach wstępnych, 

okresowych i kontrolnych badao lekarskich]  

1.  Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badao lekarskich, 

których ważnośd upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważnośd, nie dłużej jednak niż do 

upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

2.  Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badao lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badao 

psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a 

ważnośd upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważnośd, nie dłużej nie dłużej 

jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

3.    Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie 

określonych uprawnieo w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego, 

niewynikającego z badao o których mowa w ust. 1, orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, 



orzeczenie takie powinno byd wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

4.    Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie 

określonych uprawnieo w celu wykonania czynności przez żołnierzy zawodowych od posiadania 

odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego albo zaświadczenia o ukooczeniu kursu, 

turnusu lub szkolenia, orzeczenie takie powinno byd wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 

60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie 

przewidziane przepisami kursy, turnusy lub szkolenia w roku 2020 nie będą się odbywały, co nie 

wpływa na uprawnienia żołnierzy zawodowych do wykonywania obowiązków służbowych. 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). 

Art.  91.  [Czasowy brak konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego jako 

usprawiedliwienia niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby ] 

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia 

zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o 

lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 2008 r. poz. 293 oraz z 2011 r. poz. 622). 

 

Art. 63. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: 

 „Art. 51b. 1. Jeżeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni: 

5. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni: 

1) nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich; 

2) nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe, o których mowa w art. 229 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) oraz na 

badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, o którym 

mowa w art. 131 ust. 5.”; 


