
Wzór  

.............................................................................. 
(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie) 

   

ORZECZENIE LEKARSKIE Nr...../(rok) 

z dnia ……………………… 

 

 

I. wydane w związku z art. 39j ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz 

drogowy ubiegającej się o wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, tj. innej niż osoby 

ubiegające się o wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej określone w pkt II., a jednocześnie 

innej niż pracownik w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) oraz innej niż osoba fizyczna, o której mowa w art. 304 § 1 

i § 3 kp, w stosunku do której to osoby fizycznej odpowiednio pracodawca lub przedsiębiorca 

niebędący pracodawcą wystawił skierowanie na badania profilaktyczne*). 

 

II. wydane w związku z art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 

2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 758) na wniosek 

przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy ubiegającej się o 

wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej*). 

 

W wyniku badania lekarskiego, biorąc pod uwagę ogólne narażenia na czynniki szkodliwe i warunki 

uciążliwe dla zdrowia związane z pracą na stanowisku kierowcy wykonującego przewóz drogowy, 

stosownie do art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) orzeka się, że:**)  

 

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 39j 

w zw. z art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1414 ze zm.) orzeka się, że:***)  

 

Pan(i) ................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

nr PESEL****) ...................................................................................................................................................  

zamieszkały(a) w .............................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................... , 
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

 wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(-na) do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy*). 

 wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(-na) do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy*). 

Data następnego badania lekarskiego: .............................................................................................................  

 

 

 

 

 

................................................           .....................   ......................          ……................................ 
(miejscowość, data) (pieczątki i podpis lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie*****) 



Pouczenie: 

 

I.**) Dotyczące osoby, do której stosuje się pkt I. na s. 1 orzeczenia lekarskiego  

1. Nie przewidziano odwołania od orzeczenia lekarskiego. 

2. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach. 

 

II.***) Dotyczące osoby, do której stosuje się pkt II. na s. 1 orzeczenia lekarskiego 

1. Osoba badana może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść odwołanie wraz z jego 

uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są: 

1)   wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę 

jednostki organizacyjnej, w której wykonuje pracę osoba badana; 

2)   instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i 

Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w 

wojewódzkim ośrodku medycyny pracy; 

3)   Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez 

Kolejowy Zakład Medycyny Pracy; 

4)   podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej. 

2. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. 

3. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach.  

 

 
 

Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Skreślić w przypadku, gdy osobą badaną jest osoba, o której mowa w pkt II. na s. 1 orzeczenia lekarskiego. 
***) Skreślić w przypadku gdy osobą badaną jest osoba, o której mowa w pkt I. na s. 1 orzeczenia lekarskiego. 
****) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 
*****) Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 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 

(art. 39j ust. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym <tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1414 ze zm.>). Lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych określa § 7 ust. 1 i 6 

rozporządzenia 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. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.). 

Lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określa 

art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze 

zm.). Lekarz przeprowadzający badanie ma obowiązek podbić orzeczenie dwoma pieczątkami zgodnie z: 

1) § 8 ust. 2 rozporządzenia 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. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) w zw. z art. 39j ust. 6 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), 

2) § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 

949) w zw. z art. 39j ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).  

 


