
 

Specustawa COVID-19 
Zawieszenie wykonywania obowiązko w   w zakresie 
badan  okresowych. Zmiana trybu realizacji badan  

wstępnych i kontrolnych. 
 
Zawieszenie wykonywania obowiązków. 

Zgodnie z art. 12a ust. 1 Ustawy 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. z 2020r., poz. 374 ze zm) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) 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 badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);  

2) art. 39j i art. 39k 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 
badań lekarskich i badań psychologicznych(…). 
 

Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii. 

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r., w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r., poz 433)1 cyt.: „(…) w okresie od 
dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia 
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (…)”. 

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491 ze zm.)2 cyt,: „(…) w okresie od dnia 20 
marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (…)”. 

Oznacza to, iż w okresie od 14 marca do 19 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał 
ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, natomiast dnia 20 marca ogłoszony został stan epidemii w związku  
z zakażeniami wirusem SARC-CoV-2. Stan epidemii trwa aż do czasu jego odwołania. 

 

 
1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433 
2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491 



Zawieszenie przepisów dotyczących badań okresowych pracowników. 

Zgodnie z art. 12a ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z 
przepisów: (…) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) (…)”. 

Zgodnie z art. 229  § 2 k.p. cyt. „(…) pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku 
niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym 
stanowisku (…)”. 

Zgodnie z art. 229  §4a k.p. cyt.: „(…) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na 
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (…)”. 

Zgodnie z art. 229 §5 k.p. cyt.: „(…) pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na 
działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym 
pracownikom okresowe badania lekarskie także: 

1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami; 
2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi 

badaniami (…)”. 

Wyjaśnienie. 

Zawieszone zostają obowiązki, jakie wiążą się z kierowaniem pracowników na okresowe badania 
lekarskie, które przeprowadzane są na podstawie skierowania wystawianego przez pracodawcę. 

Zawieszony zostaje obowiązek, z jakiego wynika zobowiązanie pracownika do poddania się 
okresowym badaniom lekarskim 

Zawieszone zostają obowiązki pracodawcy, w zakresie zapewnienia okresowych badań lekarskich 
pracownikom, jacy  zatrudnieni są w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników 
rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po zaprzestaniu przez nich pracy w kontakcie z tymi 
substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, nawet wtedy kiedy 
zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami. 

 

 

 

 

 

 

 



Zawieszenie przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców.  

Zgodnie z art. 12a Specustawy cyt.: „(…) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z 
przepisów: (…) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2140) (…)”. 

Zgodnie z art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140)3                   
cyt. „(…) 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu 
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy.  

2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3–6, w zakresie i na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1040, 1043 i 1495), zwanej dalej „Kodeksem pracy”.  

3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami. 

4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:  

1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;  

2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.  

5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania 
świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla 
kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie 
później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia 
okresowego.  

6. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań 
profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do 
przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych 
przepisach (…)”. 

Zgodnie z art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140                   
cyt. „(…) 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym 
przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.  

2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie 
i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami.  

 

 

 
3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251371 



 

3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:  

1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat; 

2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy. 

4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania 
świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla 
kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie 
później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia 
okresowego (…)”. 

Wyjaśnienie. 

Zawieszone zostaje wykonywanie obowiązków odnoszących się do kierowców wykonujących  
przewóz drogowy, w zakresie podlega przez nich badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu 
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy. 

Zawieszone zostaje wykonywanie obowiązków odnoszących się do kierowców wykonujących  
przewóz drogowy w zakresie podlega przez nich badaniom psychologicznym przeprowadzanym w 
celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zawieszenie przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich                                                   
i psychologicznych maszynisty. 

Zgodnie z art. 12a Specustawy cyt.: „(…) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z 
przepisów: (…) 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 badań 
lekarskich i badań psychologicznych (…)”. 

Zgodnie z art. 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)4 cyt. „(…) w celu zachowania ważności 
świadectwa maszynisty, maszynista przechodzi okresowe badania lekarskie i psychologiczne oraz uzyskuje 
orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 22 pkt 1 oraz przechodzi szkolenia, a także 
okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności, w trybie i na warunkach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 21 pkt 4 (…)”. 

Wyjaśnienie. 

Zawieszone zostaje wykonywanie obowiązków, w zakresie wykonywania okresowych badań 
lekarskich i badań psychologicznych, jakie przeprowadzane są w celu zachowania ważności 
świadectwa maszynisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251371 



 

Powrót to realizacji obowiązków. 

Zgodnie z art. 12a ust. 2 Specustawy cyt.: „(…) 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, o których mowa w ust. 1, i 
wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu (…). 

Wyjaśnienie. 

Pracodawca oraz pracownik zobowiązani są do niezwłocznego podjęcia wykonywania 
obowiązków, jakie zostały zawieszone w zakresie ww. badań okresowych, psychologicznych oraz 
wykonać, czyli zrealizować ww. obowiązki zawieszone w terminie nie dłuższym niż 60 dni, jeśli: 

• nastąpi odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i jednocześnie nie zostanie ogłoszony 
stan epidemii, albo 

• nastąpi odwołanie stanu epidemii. 

Termin 60 dni liczyć należy od dnia, w który nastąpiło odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i 
jednocześnie został ogłoszony stan epidemii albo od dnia w którym nastąpiło odwołanie stanu 
epidemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Badania wstępne, kontrolne a brak dostępności do lekarza. 

Zgodnie z art. 12a ust. 3 Specustawy cyt.: „(…) 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 z dnia 5 grudnia 1996r. o 
wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 i 567)5. Do orzeczenia lekarskiego 
stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28  kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, 730, 1590 i 1905)6. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza 
włącza się do akt osobowych pracownika (…). 

Przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 514 i 567) cyt.: „(…) lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w 
ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (…)”. 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – wynikająca ze Specustawy. 
 
Zgodnie z art. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 28  kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 
2019r. poz. 408, 730, 1590 i 1905) cyt.: „(…) elektroniczna dokumentacja medyczna − dokumenty 
wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 
integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych: 

a) recepty, 
b) określone w przepisach wydanych na podstawie art.13a 
c) skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 
2018r. poz. 1510, z późn. zm.)(…)”. 

Wyjaśnienie. 

W sytuacji kiedy kandydat skierowany na wykonanie obowiązkowych badań wstępnych, albo 
pracownik skierowany na wykonanie obowiązkowych badań kontrolnych, napotka na przeszkodę w 
realizacji takich badań, polegającą na braku dostępności do lekarza uprawnionego do 
przeprowadzenia odpowiednio badania wstępnego lub kontrolnego, to wówczas badanie takie może 
przeprowadzić oraz na podstawie badania wystawić odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.  

Orzeczenie lekarskie wystawione przez innego lekarza niż lekarz uprawniony traci swoją 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. Utrata ważności orzeczenia 

 
5 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152 
6 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657 



 

lekarskiego potwierdzającego zdolność pracownika do wykonywania pracy danego rodzaju na danym 
stanowisku skutkować powinna skierowaniem takiego pracownika na wykonanie badań okresowych. 

Inny lekarz, niż lekarz uprawniony, ma możliwość przeprowadzenia badania oraz możliwość 
wydania orzeczenia posługując się przy tym systemem teleinformatycznych lub systemem 
łączności.  

Uwaga jednak jest taka, iż w przypadku orzeczenia wystawianego przez innego niż uprawniony 
lekarza, w sytuacji braku dostępności, w związku z wykonywaniem badania wstępnego, albo badania 
kontrolnego, stosować należy odpowiednio przepisy, stanowiące o elektronicznej dokumentacji 
medycznej tzw. EDM. Oznacza to w praktyce, iż takie orzeczenie jest dokumentem który powinien 
zostać wytworzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo podpisany z wykorzystaniem sposobu potwierdzania 
pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Z punktu widzenia pracodawcy kierującego takie orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza, 
niż lekarz uprawniony, w związku z brakiem dostępności do niego, włącza się do akt osobowych 
pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


