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Prowadzący:



Zmiany w obszarach:

▪ Badań lekarskich pracowników. 

▪ Szkoleń w dziedzinie BHP.  

▪ Funkcjonowania zakładów pracy 

– tzw. ograniczenia. 

▪ Świadectw kwalifikacji w prawie energetycznym. 

▪ Badań technicznych urządzeń pod dozorem UDT.
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❖ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

❖ Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

PODSTAWY PRAWNE, ŹRÓDŁA WPROWADZONYCH ZMIAN (1/2)
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❖ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – (art. 

54 ust. 1).

❖ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 

(rozdział 6a).

❖ Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 

1 kwietnia 2020 r. (UNP:GIP-20-20686, GIP-GNN.50.2.2020.7).

PODSTAWY PRAWNE, ŹRÓDŁA WPROWADZONYCH ZMIAN (2/2) 
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Zamiany w profilaktycznych badaniach 

lekarskich
1. Zawieszenie konieczności przeprowadzania badań lekarskich 

pracownikom, w tym również kierowcom zawodowym i 

maszynistom. 

2. Zawieszenie konieczności przeprowadzania badań 

psychologicznych kierowcom i maszynistom. 

3. Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich i psychologicznych, 

których ważność mija w okresie stanu epidemii. 

4. Umożliwienie wykonywania badań szerszej grupie lekarzy.
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❖ Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca i 

pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych 

obowiązków, tj. badań lekarskich i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni 

od dnia odwołania danego stanu.

❖ W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia 

badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać 

odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

Główne zasady zmian w zakresie badań lekarskich (1/3)
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❖ Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i 

kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 

marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 

60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii.

❖ Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po 

upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii.

Główne zasady zmian w zakresie badań lekarskich (2/3) 
7



❖ Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych 

czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania 

czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia 

lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 

wydane niezwłocznie, nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Główne zasady zmian w zakresie badań lekarskich (3/3) 
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Zamiany dotyczące szkoleń w dziedzinie BHP

Na podstawie propozycji Głównego Inspektora Pracy:

1. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu 

ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub 

seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne).

2. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń 

okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub 

seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych).

3. Utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu 

stanowiskowego .
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W zakresie wykonania szkoleń na odległość konieczne będzie:

❖ Użycie środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących 

możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line).

❖ Przekazanie pracownikom (np. pocztą elektroniczną) kompletu 

niezbędnych materiałów do zaktualizowania oraz uzupełnienia 

swojej wiedzy i umiejętności.

Główne zasady zmian w zakresie szkoleń BHP (1/2)
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❖ Przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego –przyswojenie przez 

uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem 

szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy 

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

Główne zasady zmian w zakresie szkoleń BHP (2/2)
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❖ Przy instruktażu ogólnym w szkoleniu wstępnym BHP należy zwrócić 

szczególną uwagę na:

1. Podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy.

2. Przepisy zawarte w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy.

3. Przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 

w danym zakładzie pracy wprowadzone na podstawie innych norm.

4.   Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Informacje przekazywane na szkoleniach BHP (1/2) 
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❖ Przy szkoleniu okresowym w dziedzinie BHP należy zwrócić 

szczególną uwagę na:

1. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z 

wykonywaną pracą.

2. Zagrożenia związane z wykonywaną pracą. 

3. Metody ochrony przed tymi zagrożeniami.

4. Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Informacje przekazywane na szkoleniach BHP (2/2) 
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W stanowisku z 1 kwietnia 2020 roku Inspektor zaapelował:

Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy o zwrócenie 

szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których 

występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, 

by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo epidemii, mogli 

bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.

Apel Głównego Inspektora Pracy
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Zamiany w zakresie funkcjonowania 

zakładów pracy

1. Obligatoryjny obowiązek przekazania 

pracownikom rękawiczek jednorazowych bądź 

płynu do dezynfekcji rąk.

2. Zapewnienie między stanowiskami pracy 

odległości wynoszącej minimum 1,5 metra.
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1. Obowiązek ciąży na przedsiębiorcy wobec:

❖ Pracowników.

❖ Osób zatrudnionych na innej podstawie np. umowy 

cywilnoprawne.

❖ Osób „samozatrudnionych”.

Dezynfekcja – zasady (1/2)
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2. Spełnienie ciążącego obowiązku można wykonać poprzez:

❖ Dostarczenie zatrudnionym rękawiczek jednorazowych. 

❖ Dostarczenie zatrudnionym płynu do dezynfekcji. 

Dezynfekcja – zasady (2/2)
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1. W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-

-biurowych należy biurka w pomieszczeniu ustawić w taki sposób, 

by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami 

pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 m.

2. Na stanowiskach robotniczych należy zapewnić, by odległość 

pomiędzy dwoma najbliższymi robotnikami była nie mniejsza niż 

1,5 m.

Odległość między stanowiskami pracy – zasady (1/2)
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3.    Gdy z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie 

odległości 1,5 m pomiędzy dwiema najbliższymi osobami 

obsługującymi urządzenie, należy równoważyć brak zachowania 

tej odległości wyposażeniem pracowników 

w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Odległość między stanowiskami pracy – zasady (2/2)
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Zamiany w zakresie 

prawa energetycznego

1. Świadectwa kwalifikacyjne, które tracą ważność 

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 

30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 

grudnia 2020 r. 

2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

i wcześniej, zachowują ważność zgodnie 

z dotychczasowymi przepisami.
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Zmiany w zakresie urządzeń objętym dozorem 

technicznym 

1. Możliwość złożenia wniosku o odroczenie badania 

technicznego urządzenia pod dozorem technicznym.

2. Po akceptacji wniosku ze strony urzędu, możliwość 

dalszej eksploatacji urządzenia maksymalnie do 

sześciu miesięcy.
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1. Decyzja o możliwości dalszej eksploatacji urządzenia wydawana jest 

wyłącznie na wniosek.

2. Decyzja wydawana jest na podstawie oświadczenia użytkującego, że 

od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia 

technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji 

urządzenia technicznego oraz że jego dalsza eksploatacja, w ocenie 

eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Zmiany w dozorze technicznym – zasady (1/2)

Numer
slajdu



3. Wniosek oraz oświadczenie, mogą zostać złożone pisemnie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do którego wpłynął 

wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do 

uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub 

w inny sposób. 

5. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację 

na wcześniej określonych warunkach następuje 

w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w dozorze technicznym – zasady (2/2) 22



Dziękuję za uwagę!
Zdrowia!  


