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Szanowny Panie Pośle,

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie porządku i organizacji pracy w Urzędzie 
Dozoru Technicznego, które zostało przesłane do UDT w dniu 7 października 2021 r., niniejszym 
wyjaśniamy, co następuje. 

Urząd Dozoru Technicznego realizując przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272) w pełni odpowiedzialnie podchodzi do wykonywania swoich ustawowych 
obowiązków przestrzegając wszelkich obowiązujących zasad wydawanych w formie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, ale także zaleceń służb sanitarnych w Polsce. Działania Urzędu 
Dozoru Technicznego są jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w obszarze 
funkcjonowania urządzeń technicznych także w stanie zagrożenia epidemicznego, czy stanie epidemii. 
Każdego dnia pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzają inspekcje urządzeń 
technicznych, także tych, które znajdują się w systemie infrastruktury krytycznej to jest infrastruktury 
kluczowej dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również urządzeń technicznych znajdujących się 
w instytucjach i podmiotach strategicznych z punktu widzenia interesu państwa. Dzięki szczególnej 
dbałości o zabezpieczenie ciągłości działania UDT oraz miejsc pracy naszych pracowników, a także dzięki 
trosce o sposób wykonywania pracy, dotychczas nie zanotowaliśmy żadnych incydentów mogących 
zakłócić płynność i dostęp do jakichkolwiek usług przez nas świadczonych.
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Jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczne funkcjonowanie m.in. urządzeń technicznych, dbamy 
również o wszystkie aspekty pracy świadczonej przez zatrudnione w Urzędzie osoby. Organizacja 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy były i zawsze będą jednym z najwyższych priorytetów 
naszej organizacji. Jako pracodawca UDT jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 
Zgodnie z art. 207 § 2 pkt 1 i 3 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany organizować pracę 
w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz reagować na potrzeby w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu 
doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające 
się warunki wykonywania pracy. Warto również dodać, że działania podejmowane przez pracodawcę 
nie są inicjowane jedynie przez samego pracodawcę, ale także przez samych pracowników UDT, którzy 
podjęli decyzję o zaszczepieniu się i w obawie o swoje zdrowie i życie nie chcieli wykonywać pracy razem 
z osobami, którzy tego nie uczynili.

Jako Urząd Dozoru Technicznego mamy świadomość, że sytuacja związana 
z epidemią koronawirusa jest nadzwyczajna, dlatego podejmujemy odpowiedzialne działania 
zapewniając ciągłość pracy UDT, ale także ciągłość działania przedsiębiorstw i instytucji w naszym kraju. 
Warto dodać, że każdy inspektor Urzędu Dozoru Technicznego, podczas wykonywania czynności dozoru 
technicznego, wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej, ponadto zabezpieczyliśmy możliwość 
pracy zdalnej dla każdego pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy, 
wyposażając w niezbędne narzędzia i przygotowując adekwatne rozwiązania systemowe. Organizujemy 
pracę w zależności od zmiennej sytuacji pandemicznej w oparciu o wypracowane procedury 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Działalność szkoleniową zorganizowaliśmy elastycznie, umożliwiając  
każdemu pracownikowi dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach online jak 
i stacjonarnych. Dokonujemy zakupu szkoleń w obu formach, tak by każdy z zatrudnionych mógł bez 
obaw o własne zdrowie podnosić kwalifikacje zawodowe. Nasi pracownicy samodzielnie decydują 
o wyborze formy uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach. Nasza współpraca 
z zatrudnionymi w Urzędzie osobami opiera się na relacjach wzajemnego zaufania. Stąd niniejszym 
oświadczamy, że nie gromadzimy, ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, w tym 
w szczególności informacji o szczepieniach naszych pracowników. Informacja przekazana do 
wszystkich zatrudnionych w zakresie sposobu organizacji pracy ma na celu – jak wszystkie 
podejmowane przez nas działania – uwrażliwić pracowników na panujący stan zagrożenia 
epidemicznego oraz pozwolić świadomie zarządzać zdrowiem własnym, najbliższych oraz koleżanek 
i kolegów z pracy. Jednocześnie przypominamy, że nasze decyzje dotyczą wyłącznie organizacji pracy 
wewnątrz budynków UDT. Nie mamy wpływu na sposób organizacji zewnętrznych inicjatyw, w których 
uczestniczą nasi pracownicy i do których jesteśmy zobowiązani się dostosować. 

Odnosząc się do prośby Pana Posła w złączeniu przekazujemy dane dotyczące sposobu wykonywania 
pracy przez wszystkich naszych pracowników w poszczególnych dniach wskazanego przez Pana okresu. 
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Nadmieniamy, że inspektorzy Urzędu pracują w oparciu o zadaniowy czas pracy, co oznacza, że 
nałożone na nich zadania realizują samodzielnie ustalając ich kolejność oraz terminarz, bez konieczności 
codziennej obecności na terenie zakładu pracy. Ponadto w Urzędzie funkcjonuje Regulamin Pracy 
Zdalnej na podstawie którego – na wniosek pracownika – pracodawca może udzielić zgody na pracę 
zdalną. Nasi pracownicy cenią sobie taką możliwość i chętnie z niej korzystają.

Zgodnie z prośbą przekazujemy także zestawienie wszystkich inicjatyw szkoleniowych podjętych przez 
naszych pracowników w wymienionym przez Pana Posła okresie. Są to szkolenia zarówno wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne oraz konferencje i praktyki organizowane u wytwórców.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że obawy Pana Posła są nieuzasadnione. Zapewniamy, że troską 
naszą jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia i życia wszystkich zatrudnionych w Urzędzie Dozoru 
Technicznego, a działania przez nas podejmowane zmierzają wyłącznie do ograniczenia ryzyka 
w bieżącej działalności. 

 

Załączniki:

1. Plik Excel - Zestawienie zrealizowanych szkoleń, konferencji i praktyk – online i stacjonarnych.
2. Plik Excel - Zestawienie pracowników UDT – praca zadaniowa, zdalna, stacjonarna.

Z poważaniem,

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Andrzej Ziółkowski
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