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Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny uprzejmie informuje, że 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 568), została opublikowana na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w zakładce  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568/D2020000056801.pdf. 

Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że w art. 1 pkt 11 tej ustawy wprowadzono 

art. 12a zgodnie z którym 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.

Natomiast 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.
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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 1996 r. o wykonywaniu zawodu 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego 

stosuje się odpowiednio 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). Orzeczenie 

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

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 31m ustawy 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.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z tym że 

art. 1 pkt 11, w zakresie dodawanych, art. 31m – z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Z poważaniem, 

Justyna Mieszalska 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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