Pytanie odno nie przyjmowania uczniów na praktyki.
Czy obowi zkiem pracodawcy jest skierowanie takiej osoby na badania
lekarskie i poniesienie kosztów badania?
Odpowiadaj c na powy sze pytanie informuj :
Podstawa prawna dotycz ca zatrudniania m odocianych i ponoszenia kosztów bada
przez pracodawc :
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pó n. zm.)
Art. 201. § 1. M odociany podlega wst pnym badaniom lekarskim przed przyj ciem
do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.
Art. 229. § 1. Wst pnym badaniom lekarskim podlegaj :
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy m odociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na których wyst puj czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub warunki uci liwe.
(...)
§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, s przeprowadzane na koszt pracodawcy.
Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami, niezb dnej z uwagi na warunki pracy.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o s
r. Nr 125, poz. 1317 z pó n. zm))

bie medycyny pracy (J.t.: Dz. U. z 2004

Art. 22. Pracodawcy:
1) ponosz
koszty przeprowadzanych bada
wst pnych, okresowych i
kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezb dnej ze wzgl du na
warunki pracy, na zasadach okre lonych w Kodeksie pracy oraz przepisach
wydanych na jego podstawie;
(...)
Obowi zki zapisane w art. 229 K.p. obci aj w pierwszym rz dzie pracodawc .
Do jego powinno ci nale y skierowanie pracownika na wst pne, okresowe czy
kontrolne badania lekarskie. Pracownik winien jedynie podda si tym badaniom i w
nast pstwie ich przeprowadzenia przedstawi pracodawcy za wiadczenie lekarskie
okre laj ce zdolno albo brak zdolno ci do wykonywania danej pracy.
W zakresie przyjmowania uczniów na praktyki:
Nie ma przepisów wprost mówi cych o przeprowadzaniu na kosz pracodawcy bada
profilaktycznych uczniów delegowanych przez szko y do odbycia praktyki. Praktyki
uczniowskie s realizowane na podstawie umowy pomi dzy szko a danym
zak adem pracy i w takiej umowie mo e by zawarte, i pracodawca wykona badania
profilaktyczne i poniesie ich koszt (praktyka jednak nie wskazuje, aby takie
rozwi zania by y cz sto przyjmowane). Zasady poddawania badaniom lekarskim

kandydata do szko y okre la rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z
dnia 15 wrze nia 1997 r. w sprawie bada lekarskich kandydatów do szkó
ponadpodstawowych lub wy szych, uczniów tych szkó oraz studentów i uczestników
studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów s
nara eni na dzia anie czynników szkodliwych, uci liwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych bada (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z
pó n. zm.).
§ 2. 1. Skierowanie
na
badania
lekarskie
wydaje
odpowiednio
szko a
ponadpodstawowa, szko a wy sza lub jednostka uprawniona do prowadzenia
studiów doktoranckich, zwane dalej „placówkami dydaktycznymi”.
(...)
3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera informacje o czynnikach
szkodliwych, uci liwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wyst puj cych w
miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich.
Gdy w zak adzie wyst puje rodowisko z czynnikami szkodliwymi, uci liwymi lub
niebezpiecznymi sugeruj jednak by skierowa na w asny koszt takiego praktykanta
na badania profilaktyczne (lub wyst pi do jednostki kieruj cej o wykonanie
niezb dnych bada pod rygorem nie przyj cia ucznia na praktyk ). Kandydat do
szko y przechodzi bowiem jedynie standardowe badania lekarskie (powinny one by
ukierunkowane na dany zawód) a nie wiadomo gdzie konkretnie w przysz ci ucze
dzie mia praktyk (zagro enia w poszczególnych zak adach pracy o podobnym
charakterze dzia alno ci znacznie odbiegaj od siebie).
W za czeniu przesy am Pa stwu, w celu zapoznania si , przepisy, które mog by
przydatne w przedmiotowej sprawie, a mianowicie:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o s
125, poz. 1317 z pó n. zm);

bie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 192, poz. 1875);
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 15 wrze nia 1997 r. w
sprawie bada lekarskich kandydatów do szkó ponadpodstawowych lub wy szych,
uczniów tych szkó oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w
trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów s nara eni na dzia anie czynników
szkodliwych, uci liwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu
dokumentowania tych bada (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z pó n. zm.).
z powa aniem:
Andrzej Dziedzic

