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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); 
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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) 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 

 

 

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 
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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. 

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. 
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22a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
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 
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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. 

 



Stan na dzień: 06.05.2020 r. 

  
 

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: 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 


