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Warszawa, 6 maja 2020 r. 

Maciej Gładyga 

Dyrektor 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego  
IGTL/2/1/14/MG /2020 

Pan       

Prof. Tomasz Grodzki   

Marszałek Senatu    

Rzeczypospolitej Polskiej   

 

Szanowny Panie Marszałku,  

 

w związku z pracami nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w załączeniu 

przekazuję postulaty Izby Gospodarczej Transportu Lądowego w zakresie szkoleń i pouczeń 

oraz badań wstępnych i okresowych pracowników sektora kolejowego z prośbą o ich 

uwzględnienie w formie poprawek do projektu ustawy.  

Obecnie wprowadzone obostrzenia, a w wielu przypadkach zakazy, dotyczące możliwości 

przeprowadzania badań i szkoleń pracowników branży kolejowej mogą spowodować, przy 

przedłużającym się stanie epidemii, paraliż ruchu kolejowego w końcu bieżącego roku i dalej. 

Wprowadzone aktualnie zawieszenie badań i szkoleń spowoduje, że po zniesieniu stanu 

epidemii konieczne będzie w bardzo krótkim czasie uzupełnienie szeregu wymaganych badań, 

szkoleń kolejowych, BHP, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, itd. W sektorze kolei 

już przed obecnym kryzysem borykaliśmy się z dużymi niedoborami pracowników, w tym 

przede wszystkim maszynistów, a obecnie obowiązujące obostrzenia mogą drastycznie 

pogłębić te braki.  

 

Z wyrazami szacunku    

    



 
 

Warszawa, 6 maja 2020 r.  

 

Postulaty 

firm zrzeszonych w Sekcji Przewoźników Kolejowych IGTL 

w zakresie szkoleń i badań 

 

1) Konieczne jest niezwłoczne przywrócenie możliwości prowadzenia 

szkoleń, pouczeń okresowych (w tym również szkoleń na symulatorach) 

oraz egzaminowania, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 

sanitarno-epidemiologicznych.  

 W przypadku szkoleń tradycyjnych oraz na symulatorach dopuszczone powinny 

być małe grupy, jeden prowadzący na sali, minimum kontaktu, itp. – szczegółowe zasady 

ustalić może ministerstwo lub na podstawie ogólnych wytycznych każdy ośrodek 

indywidualnie. Warto dodać, że sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzany jest na 

pojeździe przez jednego egzaminatora i nie ma tu mowy o dużych zgromadzeniach, zatem 

utrzymywanie zakazów wydaje się obecnie nielogiczne, w szczególności w dobie znoszenia 

obostrzeń.  

 Ponadto postulujemy dopuszczenie prowadzenia szkoleń i pouczeń 

z wykorzystaniem metod zdalnych, a także w określonym zakresie samokształcenia. 

Samokształcenie jest od dawna wykorzystywane w szkoleniach okresowych BHP, więc nie 

ma przeszkód, żeby je wprowadzić w pewnym zdefiniowanym zakresie pouczeń okresowych, 

ponieważ zdajemy sobie sprawę, że część pouczeń wymaga interakcji z prowadzącym 

i np. możliwości zadawania pytań. Należy przy tym zauważyć, że Ustawa dopuszcza takie 

rozwiązania zarówno w przypadku szkoleń BHP, jak i szkoleń w transporcie samochodowym, 

a ponadto nigdy i nigdzie nie wprowadzono zakazu zastosowania takich metod – nie ma 

zatem żadnego uzasadnienia prawnego, by stosować odmienne restrykcje w odniesieniu do 

stanowisk kolejowych. Dopuszczalność stosowania wynika również pośrednio z faktu 

opublikowania przez UTK wytycznych dotyczących takich szkoleń. Na podstawie tych 

wytycznych wiele firm podjęło starania w celu uruchomienia procesów i poniosło już nakłady 

finansowe na zakup sprzętu i oprogramowania. 

 Obecnie, przy zmniejszonej pracy eksploatacyjnej wykorzystanie pracowników 

u przewoźników jest znacznie niższe i czas ten mógłby być spożytkowany do prowadzenia 



 
 

szkoleń, tak aby uniknąć ich kumulacji w drugiej połowie roku, kiedy – jak zakładamy – 

nastąpi wzrost przewozów. 

 Konieczne jest wprowadzenie nie tylko wydłużenia ważności szkoleń do 90 dni 

od dnia odwołania epidemii w przypadku utraty ich ważności w trakcie jej trwania, ale także 

– na wzór przepisów dotyczących szkoleń BHP – wprowadzenie rozwiązania obejmującego 

pracowników, którym ważność szkoleń wygaśnie w ciągu 30 dni od dnia odwołania epidemii 

i dającego możliwość uzupełnienia szkoleń również w terminie 90 dni od odwołania epidemii.  

 Ze względu na kumulację szkoleń, w szczególności z wykorzystaniem 

symulatorów, jest niemal pewne, że zrealizowanie pełnego zakresu wymaganych szkoleń 

wobec wszystkich pracowników będzie niewykonalne, nawet w sytuacji zaliczania części 

szkoleń z roku 2021 na poczet roku 2020 (w przypadku znacznego wydłużenia okresu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub ponownego jego wprowadzenia na jesieni). 

Postulujemy, aby do przepisów zawieszających obowiązek przeprowadzania szkoleń dodać 

postanowienie, zgodnie z którym czas trwania zawieszenia obowiązku powoduje redukcję 

ilość szkoleń w stopniu proporcjonalnym. Problem ten dotyczy w szczególności dużych 

przedsiębiorców, zatrudniających nawet kilkuset maszynistów. Istnieje znaczne ryzyko, że w 

okresie jesiennym nastąpi druga fala epidemii, stąd realizacja nałożonych obowiązków 

w zakresie kształcenia stanie się całkowicie niemożliwa do spełnienia i sparaliżuje działalność 

przewozową.  

 Opcjami do rozważenia mogłyby być również np. całkowite odwołanie jednej tury 

pouczeń okresowych albo np. ustalenie, że obowiązek przeprowadzenia trzech godzin 

szkolenia na symulatorze realizowany jest wyjątkowo przez 2 lata, tj. 2020 i 2021. Możliwe 

jest również rozważenie wydłużenia okresu ważności sprawdzianów wiedzy i umiejętności. 

Jednocześnie w przypadku umożliwienia prowadzenia szkoleń zdalnych (np. w zakresie 

procedur wewnętrznych przewoźnika) i braku zmiany zakresu świadectwa umożliwione 

byłoby zatrudnianie pracowników posiadających świadectwo na pożądany przez przewoźnika 

typ taboru i infrastrukturę.  

 Konieczna jest rewizja stanowiska Prezesa  UTK wyrażonego w komunikacie 

urzędu w odniesieniu do możliwości stosowania zdalnej formy prowadzenia pouczeń 

okresowych dla personelu kolejowego, w szczególności w związku z faktem postępującej 

liberalizacji obostrzeń nałożonych ostatnio przez rząd w związku z ogłoszeniem stanu 

epidemii. Stanowisko to, wydane 26 marca 2020 r. jest już nieaktualne i nieadekwatne 

do obecnego  „stanu” odmrażania gospodarki. 

Najbardziej problematyczne w ww. stanowisku są m.in. wymogi w zakresie:  



 
 

 monitorowania postępu uczestnika w szkoleniu (system powinien rejestrować 

aktywność uczestnika, np. czas korzystania z materiałów, aktywność uczestnika 

w zadaniach interaktywnych, ścieżkę poruszania się po materiałach, itp.),  

 weryfikacji obecności w toku całego szkolenia,  

 konieczności każdorazowego zgłaszania UTK chęci przeprowadzenia szkoleń w 

formie on-line, 

 zapewnienia sprzętu komputerowego z opisanymi wymogami dla osób pracujących 

w terenie, 

 przeprowadzanie testu weryfikującego stan wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie 

zagadnień przekazanych w formie szkolenia zdalnego po każdej części 

przeprowadzonego szkolenia. 

Obecnie w zakresie innych szkoleń niż kolejowe nie ma sprecyzowanych takich 

wymagań, więc nie widzimy podstaw prawnych do narzucania tak istotnych 

dodatkowych obostrzeń. 

 

2) Konieczne jest niezwłoczne udrożnienie systemu badań lekarskich 

(wstępnych i okresowych) maszynistów i pozostałych zawodów kolejowych.  

 Należy wprowadzić ustawową możliwość uznawania ważnych badań 

maszynistów u innego pracodawcy pod warunkiem potwierdzenia przez podmiot 

zatrudniający, że zakres zagrożeń w skierowaniu jest tożsamy z obsadzanym stanowiskiem. 

Konieczne jest również wyeliminowanie absurdalnych rozwiązań w zakresie nieuznawania 

badań na świadectwo maszynisty przy wydawaniu prawa kierowania, czy też stosowania przy 

badaniach wstępnych wymogów zdrowotnych zaostrzonych w stosunku do badań okresowych 

albo badań na licencję. 

 Należy odejść od monopolu Kolejowej Medycyny Pracy (dalej „KMP”) 

w przypadku maszynistów i innych zawodów kolejowych i dopuszczenie możliwości 

przeprowadzania badań przez inne podmioty służby zdrowia. Postulujemy rozszerzenie 

uprawnienia określonego w art. 12a ust. 3 Ustawy na okres po odwołaniu stanu 

epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego. Propozycja stworzenia trzydziestodniowego 

buforu w zakresie powrotu do normalnego cyklu badań w zawodach kolejowych jest 

wynikiem negatywnych doświadczeń branży związanych ze współpracą z KMP, która ma 

pełny monopol na wykonywanie tych badań i ściśle określone zdolności realizacji. 

Ograniczenia w tym zakresie rynek odczuł już w okresie zmian dotyczących wdrożenia 



 
 

powszechnego obowiązku posiadania licencji przez maszynistów, co wiązało się ze 

zwiększeniem ilości wykonywanych badań w zakresie mniejszym niż wynika to z aktualnej 

sytuacji spowodowanej przez epidemię. Alternatywnym rozwiązaniem byłaby rezygnacja 

z zawieszenia obowiązku kierowania i wykonywania badań okresowych lub zmiana 

przepisów konserwujących monopol w tym zakresie. 

 Konieczne jest określenie przez KMP jakie są realne możliwości w zakresie ilości 

przeprowadzanych badań we wszystkich ośrodkach oraz jakie będą zasady kwalifikacji 

do badań i ustalania terminów. 

 Postulujemy także rozważenie propozycji wydłużenia ważności wszystkich badań 

okresowych wykonanych przed 7 marca br. o czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii. 



Stan na dzień: 06.05.2020 r. 

   
 

 Obowiązki w zakresie badań lekarskich i psychologicznych, szkoleń oraz egzaminów pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych  

w świetle przepisów TARCZY 1.0. oraz TARCZY 2.0. i propozycji TARCZY 3.0 

 

 

Lp. Przedmiot 
regulacji 

Treść przepisów TARCZA1.0 i 2.0 

 

Treść przepisów TARCZA 3.0 Propozycje IGTL 

BADANIA 

1.  Zawieszenie 
wykonywani
a niektórych 
obowiązków 
w zakresie 
badań 
okresowych 
pracownikó
w/ 
maszynistów  

 

 

Art. 12a dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 31 
marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej ustawę 
Dz.U.2020.374 z dniem 8 marca 2020 r.  

 

Art.  12a.  
69

 [Zawieszenie wykonywania niektórych 
obowiązków w zakresie badań okresowych 
pracowników, kierowców wykonujących przewóz 
drogowy oraz maszynistów w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii] 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 
danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów: 

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań 
okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495); 

2) 
70

 art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 
39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2140); 

Art. 12a ust. 3 zmieniony przez art. 73 pkt 15 lit. b 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(229)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(229)par(4(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(229)par(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(a))ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(d))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(f))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(j))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(j))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(k))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(39(l))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT


Stan na dzień: 06.05.2020 r. 

   
 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) 
zmieniającej ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 
kwietnia 2020 r. 

3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 
1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w 
zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i 
badań psychologicznych. 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie 
ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu 
epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani 
niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych 
obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w 
okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania 
danego stanu. 

Art. 12a ust. 3 zmieniony przez art. 73 pkt 15 lit. b 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) 
zmieniającej ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 
kwietnia 2020 r. 

3.  
71

 W przypadku braku dostępności do lekarza 
uprawnionego do przeprowadzenia badania 
wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może 
przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie 
lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane 
przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, 
albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten 
może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie 
lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z 
dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do 
orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 
pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

 

 

Zmienić brzmienie ust. 2: 

 
W przypadku gdy termin wykonania 
obowiązku wskazanego w ust. 1 przypada 
w: 

1) okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 

2)w okresie 30 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii 

- termin ten wydłuża się do 60. dnia od 
dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 
stanu epidemii. 

Zmienić brzmienie ust. 3: 

3. W przypadku braku dostępności do 
lekarza uprawnionego do 
przeprowadzenia badania wstępnego lub 
kontrolnego, badanie takie może 
przeprowadzić i wydać odpowiednie 
orzeczenie lekarskie inny lekarz. 
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego 
lekarza: 

1) okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?unitId=art(22(b))ust(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798282?unitId=art(2)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17710006?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17710006?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT


Stan na dzień: 06.05.2020 r. 

   
 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 
408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane 
przez innego lekarza włącza się do akt osobowych 
pracownika. 

Art. 12a ust. 4 dodany przez art. 73 pkt 15 lit. c ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) 
zmieniającej ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 
kwietnia 2020 r. 

4.  
72

 Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a 
także żołnierzy zawodowych, w tym również do 
pierwszego badania okresowego. 

2)w okresie 30 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii 

traci moc po upływie 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od 
dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten 
może przeprowadzić badanie i wydać 
orzeczenie lekarskie w trybie określonym 
w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). 
Do orzeczenia lekarskiego stosuje się 
odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 
408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie 
lekarskie wydane przez innego lekarza 
włącza się do akt osobowych pracownika. 

3.  Zawieszenie 
przeprowadz
ania badań 
lekarskich i 
psychologicz
nych 
związanych z 
transportem 
kolejowym 

Art. 15zzzy dodany przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej 
ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 kwietnia 2020 r.   

Art.  15zzzy.  
267

 [Zawieszenie przeprowadzania badań 
lekarskich i psychologicznych związanych z 
transportem kolejowym] 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie badań 
lekarskich i psychologicznych: 

1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji 
maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
22a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798282?unitId=art(2)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17710006?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17029070?unitId=art(22(a))ust(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17029070?unitId=art(22(a))ust(11)&cm=DOCUMENT
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transporcie kolejowym 

2)osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa 
maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
22b ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym; 

3)pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z 
prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 
kolejowych, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 
r. o transporcie kolejowym; 

4)pracowników zatrudnionych na stanowisku 
zwrotniczego, o którym mowa w art. 22d ust. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w 
brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 
stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
462); 

5)funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 
ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym. 

2. W przypadku gdy ważność badań lekarskich i 
psychologicznych, o których mowa w ust. 1, upływa w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych 
badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, 
albo stanu epidemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić brzmienie ust. 2: 

 
W przypadku gdy ważność badań 
lekarskich i psychologicznych, o których 
mowa w ust. 1 upływa w: 

1) okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 

2)w okresie 30 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii 

- ważność tych badań ulega przedłużeniu 
do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego, w 

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?unitId=art(22(b))ust(22)&cm=DOCUMENT
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przypadku gdy nie zostanie ogłoszony 
stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

4.  Przedłużenie 
ważności 
orzeczeń 
lekarskich 
wydanych w 
ramach 
wstępnych, 
okresowych 
i 
kontrolnych 
badań 
lekarskich 

Art. 31m dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 
marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej ustawę 
Dz.U.2020.374 z dniem 8 marca 2020 r. 

 

Art.  31m.  
331

 [Przedłużenie ważności orzeczeń 
lekarskich wydanych w ramach wstępnych, 
okresowych i kontrolnych badań lekarskich] 

1. 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. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, 
innych niż określone w ust. 1 lub badań 
psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego 
orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a 
ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie 
to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż 
do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

Art. 31m ust. 3 zmieniony przez art. 73 pkt 59 lit. a 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) 
zmieniającej ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 
kwietnia 2020 r. 

3.  
332

 Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie 
określonych czynności lub uzyskanie określonych 
uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych 
od posiadania odpowiedniego, niewynikającego z 
badań o których mowa w ust. 1, orzeczenia lekarskiego 

  

 

Zmienić brzmienie ust. 1 i 2 w 
następujący sposób: 

1. 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 90 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie 
badań lekarskich, innych niż określone w 
ust. 1 lub badań psychologicznych, 
wymagają posiadanie aktualnego 
orzeczenia lekarskiego albo 
psychologicznego, a ważność upłynęła po 
dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to 
zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż 
do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 
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albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 
wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. 
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

Art. 31m ust. 4 dodany przez art. 73 pkt 59 lit. b 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) 
zmieniającej ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 
kwietnia 2020 r. 

5. 
333

 Jeżeli odrębne przepisy uzależniają 
wykonywanie określonych czynności lub 
uzyskanie określonych uprawnień w celu 
wykonania czynności przez żołnierzy 
zawodowych od posiadania odpowiedniego 
orzeczenia lekarskiego, psychologicznego albo 
zaświadczenia o ukończeniu kursu, turnusu lub 
szkolenia, orzeczenie takie powinno być wydane 
niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia 
od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 
Jednocześnie przewidziane przepisami kursy, 
turnusy lub szkolenia w roku 2020 nie będą się 
odbywały, co nie wpływa na uprawnienia 
żołnierzy zawodowych do wykonywania 
obowiązków służbowych. 
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SZKOLENIA 

1.  Przeprowadz
anie szkoleń 
wstępnych 
w dziedzinie 
BHP lub 
służby za 
pośrednictw
em środków 
komunikacji 
elektroniczn
ej; 
wydłużenie 
terminów 
przeprowadz
enia szkoleń 
okresowych 
w dziedzinie 
BHP lub 
służby 

Art. 12e dodany przez art. 73 pkt 16 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej ustawę 
Dz.U.2020.374 z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

Art.  12e.  
76

 [Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby 
za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej; wydłużenie terminów 
przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby] 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń 
wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
i służby w całości za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu 
stanowiskowego: 

1)pracownika zatrudnianego na stanowisku 
robotniczym; 

2)pracownika zatrudnionego na stanowisku, na 
którym występuje narażenie na działanie czynników 
niebezpiecznych; 

3)pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym 
mowa w pkt 1 i 2; 

4)ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz 
studenta odbywającego praktykę studencką. 

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia 
okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 

1)okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
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epidemicznego albo stanu epidemii lub 

2)w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie 
ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 

- termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, 
albo stanu epidemii. 

 

2.  Zawieszenie 
przeprowadz
ania szkoleń 
oraz 
okresowych 
sprawdzianó
w wiedzy i 
umiejętności 
maszynistów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po art. 15zzzy dodaje się art. 15zzzy1 w 
brzmieniu: 

„Art. 15zzzy 1. W przypadku gdy termin 
ważności: 

1)      certyfikatu bezpieczeństwa, o którym 
mowa w art. 18b ustawy z dnia 23 marca 
2003 roku o transporcie kolejowym, 

2)     autoryzacji bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 18a ustawy z dnia 23 marca 
2003 roku o transporcie kolejowym, 

3)     świadectwa bezpieczeństwa, o którym 
mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 marca 
2003 roku o transporcie kolejowym, 

4)     licencji maszynisty, o której mowa w 
art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 23 marca 2003 
roku o transporcie kolejowym, 

5)     świadectwa maszynisty, o którym 
mowa w art. 22b ust. 1  ustawy z dnia 23 
marca 2003 roku o transporcie kolejowym, 

6)   certyfikatu dla podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu 
kolejowego (ECM), o którym mowa w art. 
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Art. 15zzzz dodany przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej 
ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

Art.  15zzzz.  
268

 [Zawieszenie przeprowadzania 
szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i 
umiejętności maszynistów] 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie 
szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i 
umiejętności maszynistów, o których mowa w art. 
22b ust. 7 oraz 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym. 

 

23j ust. 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku 
o transporcie kolejowym 

– upływa w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, termin ważności tych dokumentów 
ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, w 
zależności od tego, który z nich zostanie 
odwołany później.”; 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15zzzz. 1. W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
zawiesza się przeprowadzanie szkoleń i 
okresowych sprawdzianów wiedzy i 
umiejętności maszynistów, o których mowa 
w art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym oraz 
szkoleń dla pracowników kolejowych z 
zakresu kierowania ruchem, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 
2010 r. w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143). 

2. W przypadku gdy termin 
przeprowadzenia szkoleń albo sprawdzianu, 

 

 

 

Zmienić brzmienie proponowanego art. 
15zzzy 1 w następujący sposób” 

[…] 

– upływa: 

1) w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 

2)w okresie 30 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii 

termin ważności tych dokumentów ulega 
przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, w 
zależności od tego, który z nich zostanie 
odwołany później.”; 

Zmienić brzmienie proponowanego art. 
15zzzz ust. 1 w następujący sposób”: 

1. W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
zawiesza się przeprowadzanie szkoleń i 
okresowych sprawdzianów wiedzy i 
umiejętności maszynistów, o których 
mowa w art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
oraz szkoleń dla pracowników kolejowych 
z zakresu kierowania ruchem, o których 

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?unitId=art(22(b))ust(7)&cm=DOCUMENT
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2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia 
szkolenia albo sprawdzianu, o których mowa w ust. 1, 
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ważność tego 
szkolenia albo sprawdzianu ulega przedłużeniu do 
dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

o których mowa w ust. 1, przypada w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ważność 
tego szkolenia albo sprawdzianu ulega 
przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, w zależności od tego, 
który z nich zostanie odwołany później.”; 

 

 

mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 
lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143) za 
wyjątkiem: 

a)  szkoleń i okresowych 
sprawdzianów wiedzy i umiejętności 
prowadzonych przy wykorzystaniu metod 
e-learning w tym m.in. metody on-line, 
polegających na transmisji w czasie 
rzeczywistym dźwięku i obrazu pomiędzy 
osobą prowadzącą takie szkolenie, a 
uczestnikami takiego szkolenia 

b) okresowych i innych 
sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz 
szkolenia na symulatorze  przy 
zachowaniu aktualnie obowiązujących 
przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 
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EGZAMINY I SZKOLENIA 

1.  Zawieszenie 
przeprowadz
ania 
egzaminów 
okresowych 
pracownikó
w 
zatrudnionyc
h na 
stanowiskac
h 
kolejowych 

Art. 15zzzza dodany przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej 
ustawę Dz.U.2020.374 z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

 

Art.  15zzzza.  
269

 [Zawieszenie przeprowadzania 
egzaminów okresowych pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach kolejowych] 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii zawiesza się 
przeprowadzanie egzaminów okresowych, o 
których mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 
grudnia 2014 r. w sprawie pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z 
prowadzeniem określonych rodzajów 
pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
46). 

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia 
egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przypada 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii termin 
przeprowadzenia tego egzaminu ulega 
przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii. 

  

 

 

 

 

  

 

  w art. 15zzzza: 

a)   w ust. 1 po wyrazach „zawiesza się 
przeprowadzanie” dodaje się wyrazy 
„doskonalenia zawodowego oraz”, 

 

b)     w ust. 2: 

 –  po wyrazach „termin przeprowadzania” 
dodaje się wyrazy „doskonalenia 
zawodowego albo” oraz po wyrazach 
„termin przeprowadzania tego” wyrazów 
„doskonalenia zawodowego albo”, 

–     wyrazy „od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy 
nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 
stanu epidemii” zastępuje się wyrazami „od 
dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, w 
zależności od tego, który z nich zostanie 
odwołany później.”; 

 

 

 

 

 

 

w art. 15zzzza: 

na końcu ust 1. dodaje się  

za wyjątkiem: 

1) doskonalenia zawodowego 
prowadzonego przy wykorzystaniu metod 
on-line, polegających na transmisji w 
czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu 
pomiędzy osobą prowadzącą szkolenie, a 
uczestnikami takiego szkolenia  

2) egzaminów okresowych przy 
wykorzystaniu metod on-line i przy 
zachowaniu aktualnie obowiązujących 
przepisów sanitarno- epidemiologicznych. 
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