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Nowelizacja Kodeksu pracy: wstêpne badania lekarskie 

bêd¹ uznawane przez kolejnych pracodawców

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o u³atwieniu 
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. 
2014 poz. 1662, dalej: „Ustawa noweliza-
cyjna”), opublikowana 27 listopada 2014 r., 
ma na celu uproszczenie prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej oraz odformalizowanie 
zwi¹zanych z tym wymogów i procedur. 
Zakres Ustawy nowelizacyjnej obejmuje 
m.in. prawo pracy, a wprowadzone zmiany 
dotycz¹ przepisów o wstêpnych badaniach 
lekarskich pracowników. 

Obecne przepisy Kodeksu pracy (art. 229 k.p.) 
przewiduj¹, ¿e wstêpnym badaniom lekarskim 
przed rozpoczêciem pracy podlegaj¹ osoby 
przyjmowane do pracy, pracownicy m³odociani 
przenoszeni na inne stanowiska oraz pracownicy 
przenoszeni na stanowiska, na których wystêpuj¹ 
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki 
uci¹¿liwe. 

Obowi¹zek podlegania wstêpnym badaniom 
lekarskim jest objêty jednym wyj¹tkiem. 
Przepis art. 229 §1 k.p. przewiduje, ¿e osoba 
przyjmowana ponownie do pracy u danego 
pracodawcy na to samo stanowisko (lub na 
stanowisko o takich samych warunkach pracy), 
na podstawie kolejnej umowy o pracê zawartej 
w ci¹gu 30 dni po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu 
poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹, 
nie musi poddawaæ siê ponownie wstêpnym 
badaniom lekarskim. 

Pracodawca, zatrudniaj¹c pracownika posiadaj¹-
cego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ 
do pracy na danym stanowisku u poprzedniego 
pracodawcy, mimo to zobowi¹zany jest do wys³ania 
pracownika na badania lekarskie.

Ustawa nowelizacyjna przewiduje kolejny wygodny 
dla pracodawców i pracowników wyj¹tek. Spod 
obowi¹zku podlegania wstêpnym badaniom lekar-
skim wy³¹czone zostan¹ tak¿e osoby, przyjmo-
wane do pracy u nowego pracodawcy 
w ci¹gu 30 dni od rozwi¹zania lub wygaœ-
niêcia poprzedniego stosunku pracy, je¿eli 
przedstawi¹ nowemu pracodawcy aktualne

orzeczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciw-
wskazañ do pracy w warunkach pracy opisanych 
w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy 
pracodawca stwierdzi, ¿e warunki te odpowia-
daj¹ warunkom wystêpuj¹cym na danym 
stanowisku pracy.

Powy¿szy wyj¹tek nie bêdzie obejmowa³ osób 
przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych. W tym przypadku pracownik 
bêdzie musia³ poddaæ siê badaniom wstêpnym, 
pomimo posiadania wa¿nego orzeczenia 
lekarskiego wydanego w zwi¹zku z poprzednim 
zatrudnieniem.

Wejœcie w ¿ycie nowych przepisów wymaga zmiany 
przepisów wykonawczych, tj. obecnie obowi¹zu-
j¹cego Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz. U. 1996 Nr 69 poz. 332), wydanego na 
podstawie art. 229 §8 k.p. Mo¿na siê spodziewaæ, 
¿e wprowadzone zostan¹ przepisy umo¿liwiaj¹ce 
pracownikowi ¿¹danie wydania z akt osobowych 
orygina³u b¹dŸ odpisu dotychczasowego orzecze-
nia lekarskiego, w celu przekazania go nowemu 
pracodawcy. 

Nowe przepisy wejd¹ w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 
2015 r. Ustawa nowelizacyjna w przepisach 
przejœciowych stanowi, ¿e zarówno do orzeczeñ 
lekarskich stwierdzaj¹cych brak przeciwskazañ do 
pracy i skierowañ na badania lekarskie wydanych 
przed 1 kwietnia 2015 r., jak i do badañ lekarskich 
rozpoczêtych przed dniem wejœcia w ¿ycie nowych 
przepisów, zastosowanie bêd¹ mia³y przepisy 
dotychczasowe. 
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