
Zgodnie z art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy

opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 13 kwietnia 2017 r.,

sygn. akt I PK 146/16 „Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 229 § 4 k.p., zachowuje aktualność w okresie

w nim wymienionym”. Aktualnym orzeczeniem lekarskim jest zatem orzeczenie stwierdzające stan zdrowia

pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy

na danym stanowisku nie może być zastąpione przez jakikolwiek inny dokument, np. zaświadczeniem od lekarza

rodzinnego.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do wykonywania pracy oznacza naruszenie przez pracodawcę przepisów dotyczących badań profilaktycznych,

a więc m.in. ww. art. 229 k.p. W takim przypadku mogą znaleźć zastosowanie przepisy kodeksu pracy

o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, tj. art. 283 § 1 k.p. stanowiące

wykroczenie, zagrożone karą grzywny od 1.000,00 do 30.000,00 zł.

Wydawane obecnie pisma, czy interpretacje wskazujące na zawieszenie obowiązku wykonywania badań

okresowych (w tym m.in. stanowisko Głównego Inspektora Pracy, zn. GIP-GNN.50.2.2020.1.) nie mają mocy

prawnej. Na chwilę obecną brak jest bowiem przepisu, który uchylałby stosowanie art. 229 k.p. oraz aktów

wykonawczych.

Wyjściem w niniejszej sytuacji byłoby tymczasowe zawieszenie obowiązku przeprowadzania badań wymaganych

na podstawie art. 229 k.p. lub wydłużenie okresu ważności kończących się właśnie badań lekarskich

pracowników - z uwagi na epidemię i wystawienie pracowników na niebezpieczeństwo zarażenia SARS-CoV-2.

Wskazuje się, że problem ten ma być rozwiązany w ramach pakietu antykryzysowego.

Czy można dopuścić do pracy pracownika bez 
ważnych badań okresowych? Obecnie są 
trudności w ich odnowieniu.
Co zrobić z pracownikiem, u którego pracodawca 
stwierdzi na terenie zakładu podwyższoną 
temperaturę, kaszel?
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Odpowiedzi na pytania nadesłane przez firmy członkowskie Związku Pracodawców
Pomorza i Kujaw

NIEOBECNOŚĆ USPRAWIEDLIWIONA

Obecnie, nieobecność pracownika odsuniętego od pracy z powodu braku aktualnego orzeczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych należy potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną z zachowaniem

prawa do wynagrodzenia. Trzeba też pamiętać, że takiego pracownika nie można kierować na przymusowy

urlop wypoczynkowy.

https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
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Skontaktuj się
Skontaktuj się z nami w celu rozwiązania 
konkretnego problemu prawnego. 

Powyższa odpowiedź nie stanowi porady prawnej, która może być udzielona po przedstawieniu szczegółowego stanu faktycznego sprawy.

Jeżeli natomiast chodzi o pracownika, u którego pracodawca stwierdzi na terenie zakładu pracy podwyższoną

temperaturę, kaszel senacki projekt ustawy 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 stanowi o prawie pracodawcy do żądania od pracownika,

co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jest zakażony COVID-19, lub który przebywał ostatnio

w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19, aby poddał się niezbędnym badaniom lekarskim. Zważywszy

na obecną sytuację związaną z koronawirusem (w szczególności w związku z ogłoszeniem w Polsce najpierw

stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii), wydaje się, że pracodawca również na chwilę

obecną ma takie prawo. W konsekwencji, możliwe też wydaje się niedopuszczenie takiego pracownika do pracy.

Przepisy nakładają bowiem na pracodawcę obowiązek zapewnienie higienicznych warunków pracy. Pracownik,

którego stan zdrowia rodzi uzasadnione wątpliwości, stwarza zagrożenie dla pozostałych osób. Dlatego nie

można wykluczyć niedopuszczenia do pracy takich osób, gdy praca przez nich wykonywana uniemożliwia

skierowanie ich do pracy z domu.

Ze względu jednak na brak regulacji w tym zakresie na chwilę obecną jednak zaleca się pracodawcom ostrożne

podejście do kierowania pracowników na takie badania oraz niedopuszczenia do pracy. Będzie to uzasadnione

wyłącznie w sytuacji, gdy zachowanie i stan zdrowia pracownika rzeczywiście wskazuje, iż uniemożliwia mu

to wykonywanie pracy lub stwarza określone zagrożenie dla samego pracownika albo dla współpracujących

z nim osób. Trzeba też pamiętać, aby takie działania należy więc podejmować w sposób niedyskryminacyjny.

Odpowiedzi na pytania nadesłane przez firmy członkowskie Związku Pracodawców
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