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Z dniem 26 marca 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 roku. 

Nowe rozporządzenie, wydane przez Ministra Energii 28 sierpnia br, było długo oczekiwane, a prace 

nad jego przygotowaniem rozpoczęły się już w 2014 roku (uczestniczyli w nich, również przedstawiciele 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Mając na względzie szczególne znaczenie tego aktu prawnego dla 

organizacji prac przy urządzeniach energetycznych warto omówić najistotniejsze zmiany w stosunku do 

wersji, jaką zastępuje. 

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg określeń nie stosowanych dotąd a występujących w praktyce 

definiując je. Wyszczególnia się i definiuje prace eksploatacyjne: obsługi, konserwacji, remontów, 

montażu i kontrolno-pomiarowe. Wprowadza się pojęcie prac pomocniczych przy urządzeniach 

energetycznych. Zdefiniowania doczekały się takie określenia, jak „poleceniodawca”, „koordynujący”, 

„dopuszczający”, „zespół”, „kierujący zespołem” oraz wprowadzono pojęcie „odstęp ergonomiczny”.  

Jedną z podstawowych zmian zawartych w nowym rozporządzeniu jest zastąpienie określenia 

„prowadzący eksploatację” określeniem „pracodawca”. Pracodawca zdefiniowany w art. 3 Kodeksu 

pracy, jako „jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba 

fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników” przejmuje wszystkie dotychczasowe obowiązki 

„prowadzącego eksploatację”. 

Rozszerzono obszar, gdzie rozporządzenia nie stosuje się, o prace przy urządzeniach energetycznych 

związanych z ruchem drogowym i żeglugą, prace naukowo-techniczne prowadzone w jednostkach do 

tego powołanych oraz prace przy urządzeniach i instalacjach gazowych w zakresie uregulowanym 

przepisami dotyczącymi sieci gazowych. 

Doczekał się rozwiązania wielokrotnie sygnalizowany problem z dopuszczeniem do wykonywania prac 

pomocniczych oraz praktycznego szkolenia pracowników. Rozporządzenie dopuszcza możliwość 

wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych przez osoby nie posiadające 

świadectw kwalifikacyjnych, w celu przyuczenia do zawodu, reprezentujące organy nadzoru oraz 

prowadzące specjalistyczne prace serwisowe. Jednakże prace takie mogą być prowadzone wyłącznie 

pod nadzorem osób upoważnionych. Pracodawca określa wykaz prac pomocniczych przy urządzeniach 

energetycznych (np.: prace porządkowe), które mogą być wykonywane przez osoby nie posiadające 

uprawnień. Osoby takie mogą wchodzić w skład zespołów wykonujących prace eksploatacyjne. 

Pracodawca winien określić sposób organizacji i nadzoru prac jw. 

Wyniki pomiarów stężenia par i cieczy stwarzających zagrożenie, wykonywanych przed pracami 

prowadzonymi w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (zbiornikach, kanałach, wnętrzach 

urządzeń technicznych itp.) oraz stężenia gazów przed pracami w strefie generatorów chłodzonych 

wodorem, przy zbiornikach wodoru, elektrolizerach i magazynach wodoru (pomiar ciągły) rejestruje się 

oraz przechowuje na zasadach określonych w przepisach dot. badań i pomiarów szkodliwości 

środowiska pracy (https://www.prawo.pl/kadry/sposob-rejestrowania-i-przechowywania-wynikow-

badan-i-pomiarow-czynnikow-szkodliwych,187046.html). 

Osobom usuwającym awarie przy urządzeniach w temperaturze powyżej 40oC należy zapewnić 

profilaktyczne posiłki. 
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W nowym rozporządzeniu rozszerzono wymagania odnośnie instrukcji eksploatacji opracowywanych 

przez pracodawcę o konieczność określenia sposobów szeregu działań zabezpieczających, których 

zastosowanie niezbędne jest przed wykonywaniem prac przy urządzeniach wymagających wyłączenia z 

ruchu, takich, jak prace eksploatacyjne wewnątrz urządzeń i instalacji gazowych, przy instalacjach 

cieplnych, przy rurociągach, armaturze lub hydrotechnicznych urządzeniach odcinających, w 

rurociągach ssących turbin wodnych, pompoturbinach i turbinach wodnych oraz prace eksploatacyjne 

z użyciem sprzętu pływającego przy urządzeniach i budowlach hydrotechnicznych. 

Instrukcja eksploatacji winna określać sposób zabezpieczenia przed przypadkowym lub celowym 

załączeniem napięcia przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych 

odłączonych od napięcia.  

Odnośnie sprzętu elektroizolacyjnego i wskazującego napięcie rozporządzenie stwierdza, że 

ewidencjonuje się je oraz poddaje okresowym próbom i badaniom w sposób określony w 

dokumentacji producenta, natomiast sposób ewidencjonowania, kontroli i przechowywania tego 

sprzętu ustala pracodawca. 

Istotne zmiany wprowadzono w określeniu warunków, w jakich wymaga się polecenia pisemnego na 

wykonywanie prac eksploatacyjnych z możliwością wystąpienia szczególnego zagrożenia. Poprzednia 

wersja rozporządzenia wymagała polecenia pisemnego dla prac przy urządzeniach odłączonych od 

napięcia i uziemionych „jeżeli którekolwiek z uziemień nie jest widoczne” - nowelizacja łagodzi ten 

wymóg do warunku, że „żadne uziemienie nie jest widoczne z miejsca wykonywania prac”. Obowiązek 

wykonywania prac na polecenie pisemne wprowadzono również dla konserwacji, remontów i prac 

kontrolno-pomiarowych wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych będących pod 

napięciem. Wyłączono z tego obowiązku prace wykonywane stale przez osoby upoważnione, w 

ustalonych miejscach pracy (wykonywanych na podstawie instrukcji eksploatacji). Polecenie pisemne 

wymagane jest również dla prac związanych z identyfikacją i przecinaniem kabli 

elektroenergetycznych, na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonych gazów, cieczy o nadciśnieniu 

roboczym ≥ 50 kPa wymagających demontażu armatury, rurociągu lub naruszenia podpór i zawiesi 

rurociągów. Obowiązk uzyskania polecenia pisemnego obejmuje również prace wymagające odkrycia 

kadłubów turbin, wymontowywania wirników turbiny i generatorów lub naprawy i wyważania tych 

wirników. 

Wydłużono okres przechowywania poleceń pisemnych z 30 do 90 dni. 

W paragrafie dotyczącym organizacji prac wykonywanych na polecenie pisemne literalnie wskazano, że 

skoordynowanie prac dokonywane jest przez koordynującego, a przygotowanie i przekazanie strefy 

pracy przez dopuszczającego, który winien udokumentować zapoznanie kierującego zespołem z 

zagrożeniami występującymi w strefie pracy i jej sąsiedztwie. Jednocześnie określono, że dopuszczenie 

do pracy przez dopuszczającego obejmuje: sprawdzenie poprawności przygotowania strefy pracy, 

wskazanie tej strefy zespołowi lub kierującemu nim, instruktaż o występujących zagrożeniach, pisemne 

potwierdzenie dopuszczenie zespołu do pracy oraz zgłoszenie tego faktu koordynującemu. Z kolei 

obowiązki kierującego zespołem poszerzono o udokumentowane zapoznanie każdego z członków 

zespołu o zagrożeniach występujących w strefie pracy i jej bezpośrednim otoczeniu oraz metodami 

bezpiecznego wykonania pracy. Pracodawca winien określić formę rejestrowania wymagań związanych 

z organizacją prac na polecenie pisemne. 

W paragrafie dotyczącym organizacji prac na polecenie pisemne zabrania się łączenia więcej niż dwóch 

funkcji jednocześnie, natomiast łączeniu nie mogą podlegać funkcje dopuszczającego i kierującego 

zespołem z wyjątkiem technologii prac pod napięciem. 



W nowelizacji rozporządzenia znalazł się zapis dotyczący warunków wznowienia pracy na polecenie 

pisemne po jej przerwaniu i ustanawia on, że wznowienie pracy może nastąpić po ponownym 

dopuszczeniu do pracy, chyba, że w czasie trwania przerwy w pracy nie zostało stwierdzone 

pogorszenie zabezpieczenia strefy pracy oraz warunków bezpiecznego jej wykonania. 

Ważną i potrzebną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji rozporządzenia są zapisy potwierdzające 

obowiązek prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z instrukcją organizacji 

bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę oraz określenie wymagań co do jej zawartości. 

Instrukcja ta winna określać: wskazanie pracodawcy wraz zakresem jego odpowiedzialności, funkcje 

związane z organizacją prac wykonywanych na polecenie pisemne, zasady wyznaczania koordynatora 

w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy ze wskazaniem jego kwalifikacji (przywołane tu określenie 

„koordynator” winno być równoznaczne z przyjętym i zdefiniowanym w nowym rozporządzeniu      

określeniem „koordynujący”), wykaz, zasady organizacji i nadzoru prac pomocniczych, które mogą być 

wykonywane prze osoby niebędące osobami uprawnionymi, warunki i nadzór prac wymagających 

użycia sprzętu mechanicznego, zasady organizacji, narzędzi oraz środków ochrony prac prowadzonych 

pod napięciem, zasady organizacji prac prowadzonych na dwóch poziomach równocześnie, wzór 

polecenia pisemnego i rodzaje zmian, jakie mogą być w nim wprowadzane oraz trybu ich 

wprowadzania. 

Podsumowując należy stwierdzić, że nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych wprowadza szereg istotnych zmian konsumujących większość 

uwag od dawna zgłaszanych przez sektor energetyczny. Szczegółowe zapoznanie się z wprowadzonymi 

zmianami oraz dostosowanie organizacji prac przy urządzeniach energetycznych stanowi poważne 

wyzwanie dla pracodawców ale również pracowników, służb szkoleniowych, a także komisji 

kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje osób uprawnionych. Czas na wykonanie tych prac 

mamy do 25 marca przyszłego roku.   

 

  

 

 


