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Szkolenia wstępne bhp  
za pośrednictwem środków  
komunikacji elektronicznej

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstęp-
nych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby 
w całości za pośrednictwem środków komunikacji elek-
tronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: 
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robo- 
tniczym; 
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na któ-
rym występuje narażenie na działanie czynników 
niebezpiecznych; 
3) pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze 
oraz na stanowisko, na którym występuje narażenie na 
działanie czynników niebezpiecznych; 
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz 
studenta odbywającego praktykę studencką.
(art. 12e ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych- patrz podstawy praw-
ne [1]).
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Termin szkoleń okresowych bhp

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia 
okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie: 
1) obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii lub 
2) 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epi-
demii, 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.
(art. 12e ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych - patrz podstawy praw-
ne [1]).
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Ogłoszenie stanu 
zagrożenia epidemiologicznego  

i stanu epidemii 
Przepisy wprowadzające modyfikację szkoleń 

z zakresu bhp
Przepis art. 12e ust. 1 oraz art. 12e ust. 2 do ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (Dz. U. poz. 374), wprowadziła ustawa z dnia 16 
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz. U. poz. 695 - patrz podstawy prawne [2]).

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażenia-
mi wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłoszony został w okresie od dnia 14 marca 
2020 r. do odwołania, mocą Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego (Dz. U. poz. 433 - patrz podstawy praw-
ne [3]). Akt wprowdzający stan zagrożenia epidemiczne-
go, uchylony został 20 marca 2020 r.

Ogłoszenie stanu epidemii SARS-CoV-2

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony 
został w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania 
mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491- patrz pod-
stawy prawne [4]).
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Podstawy prawne 

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875).

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegól-
nych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695, 
875). 

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 mar-
ca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. 
U. poz. 433). Akt uchylony 20 marca 2020 r.

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 
522, 531, 565).
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