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1 Patrz str. 387 � wykaz ze Zbioru Aktów Prawnych (t. 3).
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USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy
(wyci¹g)

(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, zm. z 2014 r. poz. 16621, z 2015 r.
poz. 12202, poz. 1224, poz. 1240, poz. 1268)
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* Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza pozycjê w Zbiorze Aktów Prawnych �
odrêbne wydawnictwo POLCEN, aktualizowane kwartalnie, wymiennokartkowe.



DZIA£ I
Przepisy ogólne

Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne

Zakres przedmiotowy kodeksu
Art. 1. Kodeks pracy okre�la prawa i obowi¹zki pracowników i praco-

dawców. 

Definicja pojêcia �pracownik�
Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy

o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania lub spó³dzielczej umowy o pracê. 

Definicja pojêcia �pracodawca�
Art. 3. Pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a

osobowo�ci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna, je¿eli zatrudniaj¹ one pracow-
ników. 

Art. 31� Art. 91 (pominiête) 

Rozdzia³ II
Podstawowe zasady prawa pracy 

Art. 10 � Art. 14. (pominiête) 

Art. 15. Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom bezpiecz-
ne i higieniczne warunki pracy. 

Art. 16 � Art. 183 (pominiête) 

Rozdzia³ IIa
Równe traktowanie w zatrudnieniu

(pominiêty)
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Ocena zgodno�ci
Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposa¿anie stanowisk pracy w maszy-

ny i inne urz¹dzenia techniczne, które nie spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹cych
oceny zgodno�ci okre�lonych w odrêbnych przepisach. *

Narzêdzia pracy
Art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje siê odpowiednio do narzêdzi

pracy. 

Inne maszyny i urz¹dzenia
Art. 219. Przepisy art. 215 i 217 nie naruszaj¹ wymagañ okre�lonych

przepisami dotycz¹cymi maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych: 
1) bêd¹cych �rodkami transportu kolejowego, samochodowego, mor-

skiego, wodnego �ródl¹dowego i lotniczego, 
2) podlegaj¹cych przepisom o dozorze technicznym, 
3) podlegaj¹cych przepisom Prawa geologicznego i górniczego, 
4) podlegaj¹cych przepisom obowi¹zuj¹cym w jednostkach podleg³ych

Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi w³a�ciwemu do
spraw wewnêtrznych,

5) podlegaj¹cych przepisom Prawa atomowego. 

* art. 217 zmieniony przez art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny
zgodno�ci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489) 
� z dniem 1 stycznia 2001 r.
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Obowi¹zek przeprowadzania
badañ lekarskich

Art. 229. § 1. Wstêpnym badaniom lekarskim, z zastrze¿eniem § 11,
podlegaj¹: 

1) osoby przyjmowane do pracy, 
2) pracownicy m³odociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni

pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których wystêpu-
j¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci¹¿liwe.1

§ 11. Wstêpnym badaniom lekarskim nie podlegaj¹ osoby: 
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na

to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warun-
kach pracy w ci¹gu 30 dni po rozwi¹zaniu lub wyga�niêciu po-
przedniego stosunku pracy z tym pracodawc¹; 

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko
w ci¹gu 30 dni po rozwi¹zaniu lub wyga�niêciu poprzedniego sto-
sunku pracy, je¿eli przedstawi¹ pracodawcy aktualne orzeczenie le-
karskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy w warunkach
pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodaw-
ca ten stwierdzi, ¿e warunki te odpowiadaj¹ warunkom wystêpuj¹-
cym na danym stanowisku pracy, z wy³¹czeniem osób przyjmowa-
nych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.1

§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje siê odpowiednio w przypadku przyj-
mowania do pracy osoby pozostaj¹cej jednocze�nie w stosunku pracy
z innym pracodawc¹.1

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku
niezdolno�ci do pracy trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 30 dni, spowodowanej chorob¹,
pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustale-
nia zdolno�ci do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza siê w miarê
mo¿liwo�ci w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy, w zwi¹zku
z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagro-
dzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowo�ci przys³ugu-
j¹ mu nale¿no�ci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug zasad obowi¹zu-
j¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych.
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Obowi¹zki osób fizycznych w zakresie bhp
Art. 3041. Obowi¹zki, o których mowa w art. 211, w zakresie okre�lonym

przez pracodawcê lub inny podmiot organizuj¹cy pracê, ci¹¿¹ równie¿ na
osobach fizycznych wykonuj¹cych pracê na innej podstawie ni¿ stosunek
pracy w zak³adzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcê lub
inny podmiot organizuj¹cy pracê, a tak¿e na osobach prowadz¹cych na w³a-
sny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹, w zak³adzie pracy lub w miejscu wy-
znaczonym przez pracodawcê lub inny podmiot organizuj¹cy pracê. 


