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1.

ISTOTA

ZAWIESZENIE
WYKONYWANIA
BADAŃ
OKRESOWYCH

PODSTAWA
PRAWNA

art. 12a
Ustawy

ZASADNICZA TREŚĆ PRZEPISU
Art. 12a 1. 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 (okresowe badania lekarskie ), § 4a w zakresie badań okresowych
(skierowanie przez pracodawcę na badania okresowe) i § 5 (obowiązek pracodawcy zatrudniającego
pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów
zwłókniających) 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.

OKRES

TERMIN WNIOSKU
(jeśli jest)

Konieczność podjęcia zawieszonych obowiązków w terminie 60
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu
epidemii

Od ogłoszenia
stanu zagrożenia
epidemicznego
(14.03.2020 r.)
albo stanu
epidemii
(20.03.2020 r.)

-

2. 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. (...)
Art. 15zf. 1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych* w następstwie
wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.**,
dopuszczalne jest:
1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w
art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
2) zawarcie porozumienia*** o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami
wolnymi od pracy;
3) zawarcie porozumienia*** o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników
niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu. (...)

2.

POROZUMIENIE
DOTYCZĄCE MNIEJ
KORZYSTYNYCH
WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA

art. 15zf
Ustawy

UWAGI

Max. 3 lata

-

* Przez spadek obrotów gospodarczych, rozumie się spadek
sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub
wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku, o którym mowa
w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
** Ograniczenie nie dotyczy przedsiębiorców w sytuacji, o której
mowa w art. 15zf ust 7 Ustawy.
*** Porozumienie zawiera pracodawca oraz:
1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art.
253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art.
253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne
zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa
jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u
danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa
organizacja związkowa; w przypadku trudności w
przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z
powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością
pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez
część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być
zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez
pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w
przepisach prawa pracy.

3.

PRZEDŁUŻENIE
WAŻNOŚCI
ORZECZEŃ
LEKARSKICH
(BADANIE WSTĘPNE,
OKRESOWE,
KONTROLNE)

art. 31m
Ustawy

Art. 31m. 1. 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.
2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 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 nie dłużej
jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
3. 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 dot.
badań lekarskich,
które traciły
ważność po
07.03.2020 r. –
„przedłużenie”
max o 60 dni od
dnia odwołania
stanu zagrożenia
epidemicznego
albo stanu
epidemii.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni. roboczych od
dnia zawarcia porozumienia.
-

-

