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USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.) 

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, 

jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego 

braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej 

osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.] 

<2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin 

tygodniowo.> 

[2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia 

pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.] 

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

nadliczbowych. 

[4. Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca.] 

 

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) na wniosek osoby zatrudnionej, jeżeli lekarz prowadzący badania 

profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę 

nad tą osobą, wyrazi na to zgodę.> 
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<1a. Jeżeli osoba zatrudniona lub pracodawca nie zgadza się z treścią zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może w ciągu 7 dni od otrzymania 

zaświadczenia złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego i 

wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek 

składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie. 

1b. Normę czasu pracy osoby niepełnosprawnej przekraczającą wymiar czasu pracy 

określony w art. 15 stosuje się od dnia przedstawienia zaświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2.> 

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

 

 


