
Osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
Pracodawców.

Uwaga!
Obowiązek wykonania wstępnych badań lekarskich przed
dopuszczeniem do pracy i kontrolnych badań lekarskich nie został
zawieszony.

Tarcza
antykryzysowa
zawiesiła obowiązki
związane z
badaniami
lekarskimi oraz
przedłużyła ich
ważność.
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PRACODAWCY ORAZ PRACOWNICY NIE BĘDĄ MUSIELI
WYKONYWAĆ OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z OKRESOWYMI
BADANIAMI LEKARSKIMI. PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚĆ BADAŃ
LEKARSKICH.

Kogo to dotyczy?

Jakich rodzajów badań to dotyczy?

Okresowych badań lekarskich;
Okresowych badań lekarskich na działanie substancji i
czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających;

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (od dnia 14
marca 2020 r.) pracodawca nie musi kierować swoich pracowników
na okresowe badania lekarskie. Tym samym pracownicy, którzy
powinni w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wykonać te
badania, są zwolnieni z tego obowiązku.



Okresowych badań lekarskich i psychologicznych osób wykonujących przewóz kolejowy;
Badań lekarskich i psychologicznych osób wykonujących przewóz drogowy.

Do kiedy obowiązuje zawieszenie tego obowiązku?
Zawieszenie powyżej wskazanych obowiązku obowiązuje do odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego. 
 
Kiedy trzeba będzie wykonać zawieszone obowiązki?
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, jeśli nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo
po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą musieli niezwłocznie wykonać
zawieszone obowiązki, w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
 
Przeprowadzanie wstępnych i kontrolnych badań lekarskich w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego.
W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania
wstępnego lub kontrolnego, badanie może przeprowadzić i wydać orzeczenie lekarskie inny
lekarz. 
 
Ważność orzeczenia wydanego przez innego lekarza.
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. 
 
Sposób przeprowadzenia badania wstępnego.
Lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej (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).
 

Uwaga!
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych
pracownika.

Pytania i odpowiedzi



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 w punkcie 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 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.

 

 

Przedłużenie ważności badań lekarskich:



W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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