
Przepisy prawne przydatne w pracy osoby 
starszej

(w tym kwestie dotyczące 
niepełnosprawności)



Badania profilaktyczne



• Kodeks pracy

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy 



Pytanie nr 1

A. Tak, gdyż nie ma żadnych przepisów regulujących możliwość 
wypowiedzenia umowy o pracę

B. Tak, gdy pracodawca nie ma możliwości zapewnienia 
pracownikowi odpowiednich warunków pracy

C. Nie, gdyż prawo nie zezwala na rozwiązanie umowy o pracę z 
pracownikiem będącym w wieku ochronnym

D. Tak, gdy niezdolność do pracy będzie wynikała z orzeczenia 
lekarskiego

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w 
wieku ochronnym?    



Art. 15.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy.

Art.  39. 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę 
pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia 
umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem 
tego wieku.

Ustawa Kodeks pracy



Ale …

- Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, gdy pracownik 
uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
(art. 40.)

- Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy 
pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie 
stało się konieczne ze względu na:
- 2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania 

dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę 
uprawnień koniecznych do jej wykonywania. (art. 43.)

Ustawa Kodeks pracy





Rozdział  III
Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Art.  92. 

• § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku 

kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w 

ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące 

u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym 

w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, 

tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie 

wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Ustawa Kodeks pracy



Rozdział  III
Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Art.  92. 

• § 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie 

dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, 

który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku 

kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.

• § 5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 

50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po 

roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Ustawa Kodeks pracy



Pytanie nr 2

A. Nie, częstotliwość badań profilaktycznych jest niezależna od 
wieku

B. Tak, np. w przypadku narażenia na promieniowanie 
jonizujące

C. Tak, np. w przypadku narażenia na hałas

D. Tak, np. w przypadku narażenia na pola elektromagnetyczne

Czy istnieją jakieś narażenia na czynniki fizyczne w miejscu pracy, w przypadku których 
osoby starsze wymagają zwiększonej częstotliwości badań profilaktycznych?    



Czynniki fizyczne

RMZiOS w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników

Lp.

Czynnik 
niebezpieczny, 
szkodliwy lub 

uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych
Częstotliwość badań 

profilaktycznych 

I. Czynniki fizyczne

6
Pola 
elektromagnetyczne

Badanie lekarskie, morfologia krwi, EKG
Do 45 r.ż. co 4 lata, powyżej 45 
r.ż. co 2 lata

7 Sztuczne 
promieniowanie 
optyczne (długość fali 
od 100 nm do 1mm):

a) nadfioletowe 

(UV)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w 
badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan 
spojówek i rogówek oczu, ostrość widzenia i przezierność soczewek 

Co 3 lata, u osób powyżej 50 
r.ż. narażonych na UV powyżej 
10 lat co 2 lata

b) podczerwone 

(IR)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w 
badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan 
spojówek, rogówek oczu i dna oka oraz przezierność soczewek 

Co 3 lata, u osób powyżej 50 
r.ż. narażonych na IR powyżej 
10 lat co 2 lata



Czynniki fizyczne

RMZiOS w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników

Lp.

Czynnik 
niebezpieczny, 
szkodliwy lub 

uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych
Częstotliwość badań 

profilaktycznych

I. Czynniki fizyczne

8 Mikroklimat gorący
Badanie lekarskie, EKG, spirometria, oznaczenie stężenia glukozy i 
kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu 

Do 45 r.ż. co 3 lata,
po 45 r.ż. co 2 lata

9 Mikroklimat zimny
Badanie lekarskie, EKG, spirometria, badanie ogólne moczu, 
oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi 

Do 45 r.ż. co 3 lata, 
po 45 r.ż. co 2 lata;
w przypadku pracy w zakresie 
temperatur od -25oC do -45oC 
pierwsze badanie okresowe po 6 
miesiącach, następne co 1 rok;
w przypadku pracy w 
temperaturze poniżej -45oC 
pierwsze badanie okresowe po 3 
miesiącach, kolejne co 6 miesięcy



Pytanie nr 3

A. Nie, częstotliwość badań profilaktycznych jest niezależna od 
wieku

B. Tak, np. w przypadku narażenia na pył drewna

C. Tak, np. w przypadku narażenia na pyły nieorganiczne zawierające 
krzemionkę krystaliczną

D. Tak, np. w przypadku narażenia na pył zawierający metale twarde

Czy istnieją jakieś narażenia na pyły w miejscu pracy, w przypadku których 
osoby starsze wymagają zwiększonej częstotliwości badań profilaktycznych?    



Pył przemysłowy

RMZiOS w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników

Lp.

Czynnik 
niebezpieczny, 
szkodliwy lub 

uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych
Częstotliwość badań 

profilaktycznych

II. Pył przemysłowy

9 Pył drewna Badanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przednia

Co rok przez pierwsze 3 lata 
narażenia, następne co 3-4 lata;
od 45 r.ż. i po 15 latach narażenia 
co 1-2 lata



Pytanie nr 4

A. Nie, częstotliwość badań profilaktycznych jest niezależna od 
wieku

B. Tak, np. w przypadku narażenia tlenki azotu

C. Tak, np. w przypadku narażenia na chrom i związki chromu 
(VI)

D. Tak, np. w przypadku narażenia na formaldehyd

Czy istnieją jakieś narażenia na czynniki chemiczne w miejscu pracy, w przypadku których 
osoby starsze wymagają zwiększonej częstotliwości badań profilaktycznych?    



Czynniki chemiczne

RMZiOS w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników

Lp.

Czynnik 
niebezpieczny, 
szkodliwy lub 

uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych
Częstotliwość badań 

profilaktycznych

III. Czynniki chemiczne

12
Chrom i związki 
chromu (VI)

Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, morfologia 
krwi, CRP, rynoskopia przednia

Pierwsze badanie okresowe po 
roku narażenia, następne co 2-4 
lata; rtg klatki piersiowej po 40 r.ż. 
lub po 10 latach narażenia co 2 lata

31 Nikiel i jego związki
Badanie lekarskie, przy narażeniu wziewnym rynoskopia 
przednia, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2 lata, rtg klatki piersiowej w 
badaniu wstępnym, u osób po 40 
r.ż. i w przypadku narażenia 
powyżej 10 lat co 2 lata



Pytanie nr 5

A. Nie, częstotliwość badań profilaktycznych jest niezależna od 
wieku

B. Tak, np. w przypadku obsługi wózków widłowych

C. Tak, np. w przypadku kierowania pojazdem silnikowym

D. Tak, np. w przypadku kierowania pojazdem 
uprzywilejowanym

Czy istnieją jakieś narażenia na czynniki niebezpieczne w miejscu pracy, w przypadku 
których osoby starsze wymagają zwiększonej częstotliwości badań profilaktycznych?    



Inne czynniki

RMZiOS w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników

Lp.

Czynnik 
niebezpieczny, 
szkodliwy lub 

uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych
Częstotliwość badań 

profilaktycznych

V. Inne czynniki

2

Praca związana z 
obsługą narzędzi, 
maszyn, urządzeń i 
poruszających się poza 
drogami publicznymi 
pojazdów 
mechanicznych (takich 
jak wózki widłowe, 
koparkoładowarki itp.)

Badanie lekarskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie 
akumetryczne, ocenę narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena 
ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia 
przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za 
pomocą perymetru);
w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do 
bezpiecznego obsługiwania narzędzia, maszyny, urządzenia lub pojazdu 
mechanicznego

Co 3-4 lata, powyżej 50 
r.ż. co 2 - 3 lata

5 Praca na wysokości

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie 
narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku -
ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena 
widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań 
badanie za pomocą perymetru); oznaczenie poziomu glukozy we krwi

Do 25. r.ż. co 3 lata; od 
25. do 50. r.ż. co 2-3 
lata, powyżej 50. r.ż. co 
1-2 lata



Inne czynniki

RMZiOS w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników

Lp.

Czynnik 
niebezpieczny, 
szkodliwy lub 

uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych
Częstotliwość badań 

profilaktycznych

V. Inne czynniki

7
Praca fizyczna z 
wydatkiem 
energetycznym 

Badanie lekarskie, EKG
Co 5 lat; powyżej 50. r.ż. 
co 3 lata

12
Praca związana z 
posługiwaniem się 
bronią palną

Badanie lekarskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu 
równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności 
rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (badanie 
za pomocą perymetru), ocena widzenia zmierzchowego;
zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo 
uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących posługiwania 
się bronią

Co 5 lat; po 60 r.ż. co 30 
miesięcy

13
Inne prace związane z 
narażeniem na czynnik 
niebezpieczny

Badanie lekarskie, w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu 
niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

Do 25 r.ż. co 3 lata; od 25 
r.ż. do 50 r.ż. co 2 – 3 
lata, powyżej 50 r.ż. co 1-
2 lata



Badania profilaktyczne 
kierowców transportu 

drogowego



Pytanie nr 6

A. Badania lekarskie przeprowadzane są co 30 miesięcy po 
ukończeniu 50 roku życia

B. Badania lekarskie przeprowadzane są co 30 miesięcy po 
ukończeniu 60 roku życia

C. Badania lekarskie przeprowadzane są co zawsze co 5 lat

D. Badania lekarskie przeprowadzane są co 24 miesiące po 
ukończeniu 60 roku życia

Proszę wskazać prawdziwe zdanie dotyczące częstotliwości badań 
lekarskich kierowców podlegających ustawie o transporcie drogowym  



• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym



Art.  39j. 
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim 

przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 
3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy.

3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, 
zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Ustawa o transporcie 

drogowym



Badania strażaków ochotniczej 
straży pożarnej



Pytanie nr 7

A. Tak, jest ona większa po ukończeniu 50 roku życia

B. Tak, jest ona większa po ukończeniu 60 roku życia

C. Tak, jest ona większa po ukończeniu 65 roku życia

D. Nie, jest ona niezależna od wieku

Czy częstotliwość badań lekarskich strażaków ochotniczej straży 
pożarnej zależy od wieku?



• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 
2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych 
badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej 
straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na 
strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej



Art.  8.

Do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest 
uprawniony strażak OSP, który:

1) ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,

2) posiada aktualne ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,

3) posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do udziału w działaniach ratowniczych,

Art.  9. 

1. Dopuszcza się pełnienie funkcji kierowcy przez strażaków ratowników OSP 
po ukończeniu przez nich 65 lat pod warunkiem posiadania aktualnych 
badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych.

Ustawa o ochotniczych strażach 

pożarnych



§ 2. 

1. Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, 
nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
siedzibę ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "podmiotem 
kierującym na badania". Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę 
następnych badań lekarskich, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla 
prawidłowej oceny i monitorowania stanu zdrowia strażaka ratownika 
OSP.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane strażakowi 
ratownikowi OSP nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem 
kolejnych badań.

RMZ w sprawie przeprowadzania 

okresowych badań lekarskich OSP



Lp. Rodzaj badania Zakres badania Częstotliwość

1. lekarskie Badanie lekarskie ze szczególną oceną:
1) układu krążenia;
2) układu oddechowego;
3) układu nerwowego;
4) narządu równowagi;
5) skóry;
6) słuchu (badanie akumetryczne);
7) narządu wzroku - w badaniu ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, widzenia 
przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru).

do 50. r.ż. co 
2-3 lata, 
powyżej 50. 
r.ż. co 1-2 lata

2 dodatkowe 1) elektrokardiografia;
2) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;
3) spirometria;
4) morfologia krwi z rozmazem;
5) oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) aminotransferaza asparaginianowa;
8) aminotransferaza alaninowa;
9) gamma-glutamylotranspeptydaza;
10) stężenie bilirubiny;
11) lipidogram.

RMZ w sprawie przeprowadzania 

okresowych badań lekarskich OSP



Badania strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej



Pytanie nr 8

A. Tak, jest ona większa po ukończeniu 40 roku życia

B. Tak, jest ona większa po ukończeniu 50 roku życia

C. Tak, jest ona większa po ukończeniu 60 roku życia

D. Nie, jest ona niezależna od wieku

Czy częstotliwość badań lekarskich strażaków ochotniczej straży 
pożarnej zależy od wieku?



• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania 
okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz 
okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej



§ 3. 

1. Badania profilaktyczne przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie:
1) badania lekarskiego,

2) badań laboratoryjnych,

3) badań konsultacyjnych

- które są elementem badania profilaktycznego.

2. Badania profilaktyczne przeprowadza się:
1) dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby - raz w roku, w 

zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zróżnicowanym dla strażaków do 
40 roku życia i powyżej 40 roku życia;

2) dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby:

a) co 3 lata - dla strażaków do 50 roku życia,

b) co 2 lata - dla strażaków powyżej 50 roku życia - w zakresie określonym w załączniku nr 
2 do rozporządzenia, 

RMSWiA w sprawie zakresu, trybu i 

częstotliwości przeprowadzania okresowych ...



§ 6. 

1. Corocznej ocenie sprawności fizycznej podlega strażak:

1) w wieku do 55 roku życia;

2) w wieku powyżej 55 roku życia, jeżeli bierze bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych;

3) w wieku powyżej 55 roku życia, na własną prośbę, jeżeli nie 
bierze bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

RMSWiA w sprawie zakresu, trybu i 

częstotliwości przeprowadzania okresowych ...



OKRESOWE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DLA STRAŻAKÓW 
PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W ZMIANOWYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

Wiek strażaka
Termin badań 
profilaktycznych

Rodzaj badań 
profilaktycznych

Zakres badań profilaktycznych

1. do 40 roku życia co rok

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny pracy oraz wydanie 
orzeczenia, okulista**, laryngolog**,
neurolog**

laboratoryjne

morfologia z rozmazem + płytki,poziom glukozy,
kreatynina,
cholesterol,
ALAT,
trójglicerydy,
bilirubina,
badanie ogólne moczu

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej - duży obrazek (co 2 lata), ekg
spoczynkowe (co 2 lata),
spirometria (co 2 lata)

** Konsultacja co 2 lata



Wiek strażaka
Termin badań 
profilaktycznych

Rodzaj badań 
profilaktycznych

Zakres badań profilaktycznych

2.
powyżej 40 roku 
życia

co rok

lekarskie

badanie przez lekarza medycyny pracy oraz wydanie 
orzeczenia, okulista**,
laryngolog**,
neurolog**

laboratoryjne

morfologia z rozmazem + płytki,poziom glukozy,
kreatynina,
cholesterol,
ALAT,
trójglicerydy,
bilirubina,
badanie ogólne moczu

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej - duży obrazek (co 2 lata), ekg
spoczynkowe, ekg wysiłkowe (co 2 lata),
spirometria (co 2 lata)

OKRESOWE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DLA STRAŻAKÓW 
PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W ZMIANOWYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

** Konsultacja co 2 lata



OKRESOWE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DLA STRAŻAKÓW 
PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W CODZIENNYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

Wiek strażaka
Termin badań 
profilaktycznych

Rodzaj badań 
profilaktycznych

Zakres badań profilaktycznych

1. do 40 roku życia co 3 lata

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny pracy oraz wydanie 
orzeczenia

laboratoryjne
morfologia + płytki, 
poziom glukozy,
badanie ogólne moczu

konsultacyjne rtg. klatki piersiowej - duży obrazek



OKRESOWE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DLA STRAŻAKÓW 
PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W CODZIENNYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

Wiek strażaka
Termin badań 
profilaktycznych

Rodzaj badań 
profilaktycznych

Zakres badań profilaktycznych

2.
od 40 do 50 roku 
życia

co 3 lata

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny pracy oraz wydanie 
orzeczenia

laboratoryjne

morfologia + płytki,
poziom glukozy,
cholesterol,
trójglicerydy,
badanie ogólne moczu

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej - duży obrazek,
ekg spoczynkowe



OKRESOWE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE DLA STRAŻAKÓW 
PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W CODZIENNYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

Wiek strażaka
Termin badań 
profilaktycznych

Rodzaj badań 
profilaktycznych

Zakres badań profilaktycznych

3.
powyżej 50 roku 
życia

co 2 lata

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny pracy oraz wydanie 
orzeczenia

laboratoryjne

morfologia + płytki,
poziom glukozy,
cholesterol,
trójglicerydy,
badanie ogólne moczu

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej - duży obrazek,
ekg spoczynkowe



Badania nurków



Pytanie nr 9

A. Tak, jest ona większa po ukończeniu 40 roku życia

B. Tak, jest ona większa po ukończeniu 50 roku życia

C. Tak, jest ona większa po ukończeniu 60 roku życia

D. Nie, w związku z wiekiem zmienia się tylko zakres 
badań

Czy częstotliwość badań lekarskich nurków zależy od wieku?



• Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o 
wykonywaniu prac podwodnych

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 
września 2007 r. w sprawie warunków 
zdrowotnych wykonywania prac 
podwodnych



§ 4. 

Badanie wstępne obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
4) elektrokardiogram (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowy, a u osób po 45. roku życia -

wysiłkowy;
5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
6) badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
7) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi, z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i 

lipidogramu;
8) badanie ogólne moczu;
9) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
10) test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
11) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu 

zdrowia.

RMZ w sprawie warunków zdrowotnych 

wykonywania prac podwodnych



§ 5. 

Badanie okresowe obejmuje:

1) ogólne badanie lekarskie;

2) badanie radiologiczne płuc, które wykonuje się raz w roku;

3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria);

4) elektrokardiogram (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowy, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowy;

5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;

6) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi, z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i 

lipidogramu;

7) badanie ogólne moczu;

8) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych), które 

wykonuje się co 4 lata, chyba że stwierdza się zmiany wymagające ich częstszego przeprowadzania;

9) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia;

10) test ciśnieniowy, tylko w przypadku wskazania lekarza przeprowadzającego badanie. Sposób 

przeprowadzenia testu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

RMZ w sprawie warunków zdrowotnych 

wykonywania prac podwodnych



Badania osób wykonujących 
ręczne prace transportowe 
oraz inne prace związane z 

wysiłkiem fizycznym



• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych oraz 
innych pracach związanych z wysiłkiem 
fizycznym



§ 4. 

1. Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe 
występujące przy ręcznych pracach transportowych, w 
szczególności biorąc pod uwagę:

1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka 
ciężkości;

2) warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i 
wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia;

3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy;

4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, 
wiek i stan zdrowia.

RMPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych



Zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych



• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych



Art.  4.  

1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i 
wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 
osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 
lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 
społecznych.

3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności 
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w 
porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z 
pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych 
dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  4. 

4. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności 
organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób 
podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim 
samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

5. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej 
osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w 
przypadkach:

1) przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej;

2) zatrudnienia w formie telepracy.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  8. 

1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego 
przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia 
zawodowego i pośrednictwa pracy.

2. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest:

1) dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:

a) przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających 
określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania 
zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,

b) ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i 
zainteresowań;

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  8. 

2. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest:

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności 
do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia;

3) przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;

4) dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;

5) określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających 
wykonywanie pracy, a w razie potrzeby - przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  14. 

1. Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, 
pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie 
stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w 
okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości 
przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno 
nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy 
było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez 
pracodawcę.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Pytanie nr 10

A. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 7 
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo

B. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej tylko do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może 
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo

C. Osoba niepełnosprawna w żadnym wypadku nie może być 
zatrudniona w porze nocnej

D. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 6 
godzin na dobę i 30 godzin tygodniowo

Proszę wskazać prawdziwe zdanie dotyczące czasu pracy osoby 
niepełnosprawnej



Art.  15. 

1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 
godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może 
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze 
nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  16. 

1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający 
badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku 
lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi 
pracodawca.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  17. 

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 
przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub 
wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest 
wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320).

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Art.  19. 

1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w 
wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego 
urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku 
po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do 
urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych 
lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 
10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy 
określony w ust. 1.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 



Strona internetowa projektu (http://npz.net.pl/)



http://www.imp.lodz.pl

https://www.facebook.com
/implodz

https://www.facebook.com/KlinikaIMP




