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W dniu 1 stycznia 2015 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o u³atwieniu bêdzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy

wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, na mocy której z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego 

wprowadzone zostaj¹ nowe zasady w zakresie wstêpnych pracodawcy (bez znaczenia bêdzie w tym wzglêdzie nazwa 

badañ lekarskich pracowników, które obowi¹zywaæ bêd¹ od nowego stanowiska pracy). W celu umo¿liwienia porównania 

dnia 1 kwietnia 2015 r. warunków pracy i zwolnienia pracownika ze wstêpnych 

badañ lekarskich u nowego pracodawcy niezbêdna bêdzie Obecnie zgodnie z kodeksem pracy, osoba przyjmowana do 
stosowna zmiana przepisów aktualnie obowi¹zuj¹cego pracy podlega obowi¹zkowym wstêpnym badaniom 
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia lekarskim. Pracownik jest z tego obowi¹zku zwolniony, je¿eli 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich zostanie w ci¹gu 30 dni od rozwi¹zania lub wygaœniêcia 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad umowy o pracê ponownie zatrudniony u dotychczasowego 
pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do pracodawcy na takim samym stanowisku lub na stanowisku
celów przewidzianych w kodeksie pracy w sprawie o takich samych warunkach pracy.
profilaktycznych badañ lekarskich pracowników, wydanego 

Na mocy uchwalonej ustawy zakres podmiotów zwolnionych
na podstawie Kodeksu pracy.

z obowi¹zkowych badañ lekarskich zosta³ rozszerzony
Nowa regulacja znajdzie równie¿ zastosowanie w przypadku o pracowników, którzy zostan¹ w ci¹gu 30 dni od ustania 
pracowników przyjmowanych do pracy, którzy pozostaj¹ stosunku pracy, przyjêci do pracy u innego pracodawcy
jednoczeœnie w stosunku pracy z innym pracodawc¹.i przedstawi¹ aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na 

podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego Istotnym jest, ¿e ze zwolnienia z wstêpnych badañ lekarskich 

pracodawcê), stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy w nie bêd¹ korzysta³y osoby przyjmowane przez nowego 

warunkach œrodowiska pracy odpowiadaj¹cych warunkom pracodawcê do wykonywania prac szczególnie 

wystêpuj¹cym na nowym stanowisku pracy. Tym samym niebezpiecznych.

nowy pracodawca nie bêdzie musia³ ju¿ kierowaæ nowego Ustawa przewiduje tak¿e przepis przejœciowy, zgodnie
pracownika na wstêpne badania lekarskie, je¿eli przedstawi z którym nowych przepisów nie stosuje siê do orzeczeñ 
on orzeczenie lekarskie dotycz¹ce stanowiska pracy lekarskich stwierdzaj¹cych brak przeciwwskazañ do pracy 
u poprzedniego pracodawcy i na stanowisku tym wydanych przed dniem wejœcia w ¿ycie zmian tj. przed dniem
wystêpowa³y czynniki œrodowiska pracy takie same jak 1 kwietnia 2015 r. Do skierowañ na badania lekarskie 
u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników w wydanych przed dniem wejœcia w ¿ycie zmian oraz do badañ 
œrodowisku pracy by³ co najmniej taki jak na nowym lekarskich rozpoczêtych przed tym dniem stosuje siê 
stanowisku pracy. przepisy dotychczas obowi¹zuj¹ce. 

Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zwolnieniu 

nowego pracownika ze wstêpnych badañ lekarskich istotne 

W przypadku dodatkowych pytañ zapraszamy do kontaktu:

BSO Prawo & Podatki
ul. RzeŸnicza 32-33, II p.
50-130 Wroc³aw

tel. +48 71 346 70 70
e-mail: wroclaw@bramorski.pl

Barbara Wawrzyniak

radca prawny

ZMIANY W ZAKRESIE WSTÊPNYCH BADAÑ LEKARSKICH
Od 1 kwietnia 2015 r. obowi¹zywaæ bêd¹ nowe zasady w zakresie wstêpnych badañ lekarskich pracowników.
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