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Najważniejsze akty prawne 
1. Ustawa Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 

czerwca 1974r., Kodeks pracy. 
2. Ustawa  z dnia 27 czerwca 1997r., o służbie 

medycyny pracy  Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593. 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej  z dnia 30 maja 1996 r., w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie  pracy (Dz. U. Nr 69, 
poz. 332). 
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    Obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych 
pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy. Stanowi 
o tym art. 229 Kp oraz wydane na jego podstawie 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 
Kodeksie pracy / Dz. U. 69 poz. 332 z 1996 roku ze zm./.  
Natomiast zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z 
dnia 27 czerwca 1997r., o służbie medycyny pracy  Dz.U. 
1997 Nr 96 poz. 593.: 

    Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz 
inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie 
umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich 
zapewnienia. 
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      Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne 
świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez 
podmiot obowiązany do ich zapewnienia, w myśl art. 5 ust. 2, zwany dalej 
"zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną 
dalej "zleceniobiorcą". 

      2. Umowa powinna określać w szczególności: 
      1) strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy,  
      2) zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien 

obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia 
zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy 
i przepisów wydanych na ich podstawie, 

      3) warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: 
sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, 
tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki 
oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych, 

      4) sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień 
umowy. 
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5) obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczące: 
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla 

zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami 
badań i pomiarów tych czynników, 

b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
działającej na terenie zakładu pracy, 

c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania 
oceny warunków pracy, 

d) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w 
części odnoszącej się do ochrony zdrowia, 

6) wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb 
rozliczeń finansowych, 

7) dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę 
niektórych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 14, 

8) okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może 
być krótszy niż rok, 

9) sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki 
stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, 

10) tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem 
finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień stwierdzonych 
w trybie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2. 
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Art. 17. 1. Do zadań wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy należy w szczególności: 

1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, 
2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób 

realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie 
i w sposób określony w ustawie, 

3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z 
wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do 
kompetencji innych jednostek, 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób 
zawodowych, 

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy, 

6) programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w 
realizacji tych działań, 

7) udzielanie wojewodom konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji 
i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw 
związanych z ochroną zdrowia pracujących, 

8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10, 
9) udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z 

działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w tym również 
na zasadach określonych w art. 12 i 14.    
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Art. 22. Pracodawcy: 
1) ponoszą koszty przeprowadzanych badań 

wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz 
profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze 
względu na warunki pracy, na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach 
wydanych na jego podstawie, 

2) finansują wybrane przez siebie świadczenia 
zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny 
pracy określonych w art. 6 ust. 1 (ergonomia, 
profilaktyka, doradztwo w zakresie oceny ryzyka). 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 maja 
1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie  
pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332). 

    § 1. 1. Rozporządzenie określa: 
    1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich 

pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, 
zwanych dalej "badaniami profilaktycznymi", tryb ich 
przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań,  
 
2) częstotliwość wykonywania badań okresowych,  
 
3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o 
której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z 
uwagi na warunki pracy,  
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      4) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich: 
 

a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej 
pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),  
 
b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na 
stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika 
(art. 55 § 1 Kodeksu pracy),  
 
c) stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna 
wykonywać pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),  
 
d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 
Kodeksu pracy),  
 
e) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku 
(art. 229 § 4 Kodeksu pracy),  
 
f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby 
zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy),  
 
g) stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u 
pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono 
chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 
Kodeksu pracy), 
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   § 2. 1. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają 
wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań 
profilaktycznych pracowników, zwane dalej "wskazówkami 
metodycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.  
2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć 
jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz 
badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego 
badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli 
stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia 
osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.  
3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o 
których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.  
4. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien 
korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku 
do pracowników poddanych określonym narażeniom, 
upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
medycyny pracy.  
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     § 4. 1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania 
wydanego przez pracodawcę.  
UWAGA: Pracodawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  treść 
skierowania ! 

     2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 
     1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,  

 
2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników 
przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na 
którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może 
wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności 
odpowiadającej potrzebom zakładu,  
 
3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym 
pracownik jest zatrudniony,  
 
4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o 
których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 
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     5. Badanie profilaktyczne kończy się 
orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: 

   1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy na określonym stanowisku pracy lub  
 
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na 
określonym stanowisku pracy. 
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§ 3. 1. W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lekarz orzeka na 
podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz 
oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na 
stanowisku pracy.  
2. Oceny zagrożeń, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na 
podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o 
występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach 
pracy. Wskazane jest, aby lekarz uzupełnił informacje pracodawcy o 
spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.  
3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w 
dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści 
orzeczenia.  
4. Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń: 

     1) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 
jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 
lit. a) i e),  
 
2) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 
jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 
lit. b)-d), f) i g). 
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Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej  
lub  
lekarza prywatnie praktykującego,  
przeprowadzającego badanie profilaktyczne  
(numer identyfikacyjny REGON)  
   

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu 

pracy, orzeka się, że: 
Pan(i) .....................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 
urodzony(a) dnia .................................... miesiąca.................................... roku.................................... 
zamieszkały(a) w .................................................................................................................................... 
zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy* 
w ...........................................................................................................................................................  
(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy) 
............................................................................................................................................................... 
na stanowisku/na stanowisko 
............................................................................................................................................................... 
1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do wykonywania pracy na ww. stanowisku* 
Data następnego badania okresowego ..........................................     
 
 2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych - niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku*, 
 
3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy* z dniem  

................................................................................................................................................................ 
_______________  

* Niepotrzebne skreślić.  
   
                                                                                        

 (pieczęć i podpis  
lekarza przeprowadzającego  
badanie profilaktyczne) 
  

......................................, dnia ............................. r. 
POUCZENIE: 
Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może 

wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do 
jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.  
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Załącznik nr 3 
Zaświadczenie lekarskie 
pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub  
lekarza prywatnie praktykującego,  
przeprowadzającego badanie profilaktyczne  
(numer identyfikacyjny REGON)  

   
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 55 § 1, art. 
179 § 1 pkt 2, art. 201 § 2, art. 230 § 1 i art. 231 Kodeksu pracy, orzeka się, co następuje:  
Pan(i) ................................................................................................................................................... (imię i 
nazwisko)urodzony(a) dnia .................................... miesiąca.................................... roku.................................... 
zamieszkały(a) w .................................................................................................................................. zatrudniony(a) w 
.................................................................................................................................. (nazwa i adres zakładu 
pracy/pracodawcy).............................................................................................................................................................. na 
stanowisku ...................................................................................................................................... Ze względu na występujące 
przeciwwskazania:  
1) szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (art. 55 § 1)*,  
2) niemożność wykonywania dotychczasowej pracy przez kobietę w okresie ciąży (art. 179 § 1 pkt 2)*,  
3) zagrożenie, jakie stwarza wykonywana praca dla zdrowia młodocianego (art. 201 § 2)*,  
4) podejrzenie powstania choroby zawodowej (art. 230 § 1)*,  
5) niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na stwierdzoną chorobę zawodową lub skutki 
wypadku przy pracy (art. 231)*stał(a) się niezdolny(a) do wykonywania dotychczasowej pracy. W związku z 
powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku na okres 
..............................................................................   Uwagi lekarza: 
.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... ______________  
* Niepotrzebne skreślić.  
   
   (pieczęć i podpis  
lekarza przeprowadzającego  
badanie profilaktyczne)............................................, dnia ................................. r. POUCZENIE: Osoba zainteresowana i 
pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może 
wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie 
zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w 
wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek 
składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie. 
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   5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 4, 

lekarz przeprowadzający badanie 
profilaktyczne przekazuje pracownikowi i 
pracodawcy.  
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      § 5. 1. Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego 

zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, może wystąpić, w ciągu 7 dni od 
dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to 
zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.  
 

      2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim 
ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy 
lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a 
jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza 
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej 
jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Badania 
pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Państwowym "Polskie 
Koleje Państwowe" przeprowadzane są w Centrum Naukowym Medycyny 
Kolejowej.  
 

       3. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o wojewódzkim ośrodku 
medycyny pracy, należy przez to rozumieć także inną jednostkę, która 
realizuje zadania takiego ośrodka, a ilekroć jest mowa o jednostce badawczo-
rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, należy przez to rozumieć także 
Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w odniesieniu do zadań 
realizowanych przez kolejową służbę zdrowia.  
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   4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, 
powinno być przeprowadzone w terminie 14 
dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na 
jego podstawie orzeczenie lekarskie jest 
ostateczne. Orzeczenie to jest podstawą do 
wydania przez lekarza przeprowadzającego 
ponowne badanie zaświadczenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 4.  
Jest to jednak termin instrukcyjny a nie 
obligatoryjny. 
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   W trakcie rozpatrywania odwołania od 
treści zaświadczenia pracownik nie może 
być dopuszczony do pracy do chwili 
zakończenia postępowania odwoławczego. 
Pozostaje jednak w zatrudnieniu i 
przysługuje mu wynagrodzenie jak za czas 
przepracowany! 
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     § 6. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, 
niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje: 

     1) w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b), c), f) i g) - 
przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z 
częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o 
możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; skierowanie na 
przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez 
pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy,  
 
2) w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej - wykonanie u 
pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających 
podobne zagrożenie, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, 
ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian 
chorobowych u tych pracowników,  
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    Aktualny stan prawny dotyczący kierowania 
przez pracodawcę pracowników na badania 
profilaktyczne jest zatem jednoznacznie 
określony. Reguluje go Kodeks pracy oraz 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy. 
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     Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca nie 
przewidział możliwości kierowania pracownika na  
badania profilaktyczne przez pracodawcę poza terminami 
wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań 
okresowych i orzekania o możliwości wykonywania 
dotychczasowej pracy z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w § 1 pkt 4 lit. b),c),f) i g) kiedy to pracodawca 
wydaje skierowanie na badania po zgłoszeniu przez 
pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej 
pracy, oraz sytuacji, kiedy pracownik był niezdolny do 
pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, w 
której to sytuacji pracodawca ma obowiązek skierować 
pracownika na badania kontrolne a pracownik ma 
obowiązek badaniom takim się poddać.  
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    Zgodnie z Art. 17. 1. pkt 5 Ustawy o służbie 
medycyny pracy. z dnia 27 czerwca 1997 
(Dz.U.1997.96.593 z późn. zm.), do zadań 
wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka 
medycyny pracy należy w szczególności 
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy. 

    Nie jest zatem możliwe rozpatrywanie odwołań od 
treści orzeczeń, które nie spełniają definicji badań 
ujętych w Kodeksie pracy i rozporządzeniach 
wykonawczych. 
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Powszechny problem dotyczący wydawanych 
zaświadczeń lekarskich 

    Powszechnie pojawiający się problem dotyczy 
faktu, że zaświadczenia wydawane jako wynik 
przeprowadzonych badań profilaktycznych często 
zawierają rażące błędy a nawet są wewnętrznie 
sprzeczne. Implikacje takiego postępowania, 
pozornie w powszechnym mniemaniu mającego 
ułatwić pracownikowi podjęcie lub wykonywanie 
pracy, coraz częściej stają się źródłem zarzutów 
kierowanych pod adresem lekarza wydającego 
zaświadczenie zarówno ze strony pracodawcy jak i 
pracownika, przy czym mogą skutkować 
postępowaniem w Sądach powszechnych. 
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      Należy podkreślić, iż w interesie pracodawcy leży jak najdokładniejsze 
scharakteryzowanie stanowiska pracy, na którym ma być zatrudniony 
pracownik, ponosi on bowiem całkowitą odpowiedzialność za treść 
skierowania. Zapewnia to możliwość rzetelnego zbadania pracownika , 
właśnie pod kątem wykonywania przez niego konkretnej pracy i 
właściwego dobrania kadry, która w jak największym stopniu będzie 
zaspokajać  potrzeby pracodawcy.  

 
     W praktyce jednak zdarza się ,iż okoliczność ta „umyka” 

uwadze lekarzy przeprowadzających badanie 
profilaktyczne, którzy „zapominają”, że ich zadaniem jest 
właśnie ocena możliwości pracy konkretnej osoby, na 
wskazanym stanowisku pracy w tym a nie innym zakładzie 
pracy.  
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    Nie należy zapominać, że pracodawca otrzymując 
zaświadczenie lekarskie oczekuje od lekarza 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy 
pracownik może pracować na wskazanym 
stanowisku i wykonywać wszystkie czynności 
wynikające z zakresu obowiązków.  

    Niestety zdarzają się w praktyce sytuacje gdy 
lekarze przeprowadzający badanie wydają błędne 
zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy, 
wpisując w  zaświadczenie ograniczenia i czyniąc 
tym samym zaświadczenie wewnętrznie 
sprzecznym.  
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     Przykłady powyższej nieprawidłowej praktyki można niestety mnożyć.  
     I tak „dopuszczani” są do pracy np.: 
 Pracownicy biurowi (w skierowaniu praca przy monitorze ekranowym  

w pełnym wymiarze czasu pracy) – zaświadczenie -  „obsługa 
monitora, praca przy komputerze do 2 godzin dziennie”. 

 Pracownicy budowlani (w skierowaniu dźwiganie zgodnie z 
obowiązującymi normami) – zaświadczenie - „dźwiganie do 5 kg”. 

 Pracownicy zakładów pracujących w ruchu ciągłym (w skierowaniu 
praca trzyzmianowa) – zaświadczenie -„nie  może pracować w  nocy”. 

 Pracownicy magazynów (w skierowaniu obsługa wózka widłowego, 
praca powyżej 3m, obsługa komputera, dźwiganie zgodnie z normami, 
praca zmianowa) – zaświadczenie - „bez obsługi wózka widłowego, 
praca na wysokości do 3m”. 

 Ślusarz narzędziowy – zaświadczenie – „bez obsługi maszyn w ruchu, 
bez pracy z ostrymi narzędziami”. 
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I tak aż do czystego absurdu 
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ADNOTACJE 

   Dopuszczalne jest zamieszczanie w treści 
zaświadczenia informacji (ale nie 
ograniczeń!) typu: praca w szkłach 
korekcyjnych, praca powyżej 80dB(A) w 
ochronnikach słuchu itp. Takie adnotacje są 
informacją dla pracodawcy, że pracownik 
może wykonywać pracę na danym 
stanowisku bez ograniczeń pod warunkiem 
stosowania podczas pracy w/w środków. 
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Co robić? 

    Należy pamiętać, że duża część wypadków w 
pracy jest wynikiem właśnie dopuszczania do 
pracy osób, które przedstawiły „warunkowe” 
zaświadczenie dopuszczające do pracy. Rolą 
pracodawcy nie jest poszukiwanie właściwego 
miejsca pracy dla takiej osoby, tak aby sprostać 
ograniczeniom zawartym w zaświadczeniu. 
Zaświadczenie takie należy natychmiast 
zakwestionować i złożyć odwołanie od jego treści 
do uprawnionej jednostki. 
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   Z  powyższym koresponduje wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16 grudnia1999 roku,  
jaki zapadł w sprawie I PKN 469/99 /OSNP 
2001 nr 10. poz. 346/., w którym SN stanął 
na stanowisku, iż „przeciwwskazanie 
lekarskie do wykonywania choćby jednego 
obowiązku należącego do zakresu czynności 
na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia 
wypowiedzenie umowy o pracę”.  
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    Jeżeli pracownik nie wnioskował o 
przeprowadzenie badania poza terminami 
wynikającymi z częstotliwości wykonywania 
badań okresowych i orzekania o możliwości 
wykonywania dotychczasowej pracy nie należy 
akceptować zaświadczenia wystawionego na 
druku stanowiącym załącznik nr.3.  

    Rolą lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną 
nie jest samowolne wskazywanie pracodawcy w 
takiej formie, że pracownik winien być 
przeniesiony na inne stanowisko pracy! 
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    Drugim, coraz częściej pojawiającym się problemem jest 
praktyka kierowania przez pracodawcę pracownika na 
„badania kontrolne”. Ma to miejsce w różnych sytuacjach 
kiedy pracodawca uznaje, że zauważane przez niego 
zmiany w stanie zdrowia pracownika (np. dziwne 
zachowanie, częste zwolnienia, dostarczenie pracodawcy 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, podejrzenie 
padaczki etc.) upoważniają go do skontrolowania stanu 
zdrowia pracownika. Stąd też w skierowaniu pracodawcy 
zaznaczają, że dotyczy ono „badania kontrolnego”. Należy 
podkreślić, że odnosi się to pracowników, którzy w 
momencie skierowania nie byli w okresie poprzedzającym 
otrzymanie w/w skierowania niezdolni do pracy przez 
okres powyżej 30-tu dni (ZLA).  
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    Kierowanie pracowników na „badania kontrolne – na 
wniosek pracodawcy” jest działaniem nieuprawnionym, 
sprzecznym z obowiązującymi przepisami. Pracodawca 
wydając takie skierowanie dąży po prostu do jak 
najszybszego i najwygodniejszego dlań „rozwiązania 
problemu”, niekiedy będąc świadomym, że postępuje 
niezgodnie z prawem i wiedząc o tym, że posiada szereg 
innych instrumentów prawnych wskazanych do 
postępowania w takich sytuacjach. Lekarz otrzymujący 
takie skierowanie powinien odmówić przeprowadzenia 
badania z podaniem przyczyn.  
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     Niestety w dużej części przypadków badania takie są 
przeprowadzane. Często kończy się to złożeniem wniosku o 
przeprowadzenie badania w trybie odwoławczym w 
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. 
Przeprowadzenie badania w WOMP w trybie 
odwoławczym i wydanie orzeczenia w takiej sytuacji jest 
również działaniem sprzecznym z obowiązującym prawem, 
tym bardziej, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
wydaje orzeczenia w trybie odwoławczym w oparciu o 
Ustawę o Służbie Medycyny Pracy, gdzie w art. 17 pkt 1. 
ust. 5   wyraźnie zaznaczono cyt.: „rozpatrywanie odwołań 
od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy”. 

     Orzeczenie wydane w związku z bezprawnym 
skierowaniem pracownika na „badanie kontrolne”  takim 
nie jest.  
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    Co więcej oba orzeczenia wydane w takim przypadku tj. 
zarówno pierwszo jak i drugoinstancyjne są po prostu 
nieważne. Bez względu na ich treść ważnym w dalszym 
ciągu pozostaje wcześniejsze orzeczenie wskazujące datę 
kolejnego badania okresowego. Pojawia się tu także 
problem finansowania orzeczeń wydawanych  w trybie 
odwoławczym. Jednostce badającej pracownika w ramach 
„badania kontrolnego” oczywiście płaci pracodawca. W 
przypadku badania odwoławczego Urząd Marszałkowski z 
pewnością odmówi finansowania badań odwoławczych 
przeprowadzanych do celów innych niż wskazanych w 
Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych. 
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    Wyjaśnienia wymaga także kwestia uzasadniania 
przeprowadzania takich badań rzekomo istniejącymi 
„orzeczeniami Sądu Najwyższego”.  

     Faktycznie teza jednego z wyroków SN (I PK 44/02 / 
OSNP 2004 nr 12 poz. 209 /) brzmiąca „aktualnym 
orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art.229§4 k.p. jest 
orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w 
której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono 
aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się 
nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, 
które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia 
pracownika” może pozornie usprawiedliwiać takie 
działanie.  
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    Jednakże zapoznanie się z całością uzasadnienia 
wyroku nie pozostawia żadnych wątpliwości, że 
orzeczenie to zapadło na gruncie stanu 
faktycznego, gdzie pracownik był niezdolny do 
pracy w wymiarze większym niż 30 dni w związku 
z czym jego orzeczenie o zdolności do pracy na 
dotychczasowym stanowisku utraciło aktualność i 
wyłącznie tę okoliczność Sąd Najwyższy uznał za 
zdarzenie, które może wskazywać na zmianę stanu 
zdrowia pracownika. Na pracowniku ciążył zatem 
obowiązek poddania się badaniu kontrolnemu 
zgodnie z treścią art. 229§2 zdanie 2 KP.  
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    Wyrok ten nie może zatem stanowić uzasadnienia 
ani wytłumaczenia dla przeprowadzania badań 
nie wskazanych w Kodeksie pracy oraz 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy / Dz. U. 69 poz. 332 z 1996 roku ze zm./.  
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Co robić? 
         Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. do 
podstawowych zadań służby bhp należy 
przeprowadzanie kontroli warunków pracy i 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bieżące informowanie 
pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach 
zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do 
usuwania tych zagrożeń. 
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       Niezależnie od tego, czy niedopełnienie obowiązków związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczy pracowników własnej firmy, czy 
innych osób wykonujących prace zlecone, pracownik służby bhp jest 
obowiązany wskazać dostrzeżone nieprawidłowości, gdyż nakazuje mu to 
etyka zawodowa oraz przepisy prawa (§ 2 ust. 1 pkt 2 r.s.b.h.p.). Jeżeli 
wykonywana praca stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia albo życia 
osób przebywających w rejonie jej wykonywania, pracownik służby bhp ma 
prawo do skorzystania z katalogu uprawnień wynikających z § 3 r.s.b.h.p., 
czyli: 
1)występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia 
stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz 
uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2)niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia 
technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
pracownika albo innych osób, 
3)niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem 
lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia własnego albo innych osób, 
4)wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie 
pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do 
wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.  
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      Z pracownikiem, który swoim zachowaniem lub 

sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób, 
pracodawca może rozwiązać umowę o pracę. 

      Może także skierować pracownika na badania na jego 
wniosek. Zastosowanie ma tu uzasadnienie, że nie tylko 
pracownik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla 
siebie i innych ale wykonywana praca może mieć szkodliwy 
wpływ na jego zdrowie. 

      Nie jest natomiast prawnie dopuszczona weryfikacja 
stanu zdrowia pracownika na wniosek (skierowania) 
pracodawcy w celu wykonania „badania kontrolnego”, 
chyba, że z zaistniałą sytuacją wiąże się niezdolność 
pracownika do pracy przez okres ponad 30-tu dni. 
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     Kolejnym zagadnieniem jest kierowania na badania 
„profilaktyczne” osób, które przedstawiły pracodawcy 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z reguły osoby 
takie (bezprawnie) kierowane są na badania lekarskie. Nie 
istnieją przepisy prawa, które umożliwiały by takie 
skierowanie. Jeśli pracownik zatrudniony jest na danym 
stanowisku i posiada ważne zaświadczenie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy, to lekarz 
przeprowadzający badanie profilaktyczne z pewnością 
oceniał stan zdrowia pracownika także pod kątem tej 
niepełnosprawności. Wyjątek stanowi orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, które wiąże się bezpośrednio z 
okresem niezdolności do pracy trwającym powyżej 30 – tu 
dni a które zostało wydane w dacie tej niezdolności. 
Pracownik podlega wówczas badaniu kontrolnemu 
„kodeksowemu” . 
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Wnioski: 
 

 Jeżeli nawet uznajemy, że istniejące 
regulacje prawne są złe czy 
niewystarczające musimy pamiętać o tym, 
że istnieją i obowiązują.  

 Prawo można zmienić jeśli uznamy, że nie 
odpowiada ono potrzebom społecznym ale 
nigdy nie można go łamać ani też sugerować 
omijania czy postępowania wbrew 
przepisom prawa. 
 



 
 

Dziękuję za uwagę. 
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