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BADAN IA  WSTĘPNE/OKRESOWE/KONTROLNE



Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedłuża ważność

badań okresowych wszystkich pracowników.



Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i
kontrolnych badań lekarskich

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 upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii.



Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone powyżej lub badań
psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność

upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 
 

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.



Zawieszenie konieczności wykonywania badań
okresowych

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się

wykonywanie badań okresowych.Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii,

pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie wykonać badania okresowe. Ustawa
przewiduje na to czas nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.



Badania wstępne i kontrolne
Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań

wstępnych i kontrolnych, ale uwzględnienia możliwość wykonywania ich w innym
trybie. 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 może
przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 2 ust. 4 ustawy o
wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, art. 2 pkt 6 ustawy o systemie

informacji w ochronie zdrowia). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego
lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.



SZKOLENIA BHP



Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w
formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie
trwania min. 3 h lekcyjne),w szczególności z użyciem środków

komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania
obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą
elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im

zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych

pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie

pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;



dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub

seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków
komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku

(on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych
materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętnościz zakresu
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.



przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez
uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia

oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego
szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub

zagrożenia epidemiologicznego;



utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11
rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz
innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia,
uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz
ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę

studencką.
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