
URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Nowe przepisy wrzesień 2020 r.
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26 września 2020 w życie wchodzi nowe rozporządzenie 

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych.

Pełna treść rozporządzenia: Dz.U. 2019 poz. 1830
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Urządzenia energetyczne

Akt uchylony:

rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 marca 2013 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych.

Pełna treść rozporządzenia: Dz.U. 2013 poz. 492

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMzc4MzQzOTU5ODMwNDY4NTYzJmM9YjRpMSZlPTE5MjgmYj0zMjg1MDc2MTYmZD1lMms1eTB1.ogQc_eiumNmmSlNgPJcjH9RfjNBLdDdKsAX36Ycphg4
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000492
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1. Zmiana w spisie określeń użytych w rozporządzeniu - § 2.

2. Zmieniono określenie: „prowadzący eksploatację” na „pracodawca”.

3. Zmieniono wykaz prac, przy których rozporządzenie nie ma zastosowania - § 3.

4. Aktualnie pracodawca jest odpowiedzialny za sporządzenie instrukcji eksploatacji 
urządzenia energetycznego lub grup urządzeń oraz odpowiada 
za jej aktualizację - § 4. ust. 1 i 2.

5. Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy 
urządzeniach energetycznych osoby niebędące 
osobami uprawnionymi - § 6. ust. 1 - 5.

Najważniejsze zmiany
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6. Uszczegółowienie zasad bezpieczeństwa przy pracy w zbiornikach, kanałach, 
wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych urządzenia energetycznego - § 9. ust. 1 - 3.

7. Sposób ewidencjonowania i kontroli oraz przechowywania sprzętu ochronnego 
elektroizolacyjnego oraz wskazującego napięcie ustala pracodawca. - § 26. ust. 2.

8. Zmieniono wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, 
stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego - § 27. ust. 2.

9. Wydłużono okres przechowywania polecenia pisemnego 
z 30 do 90 dni - § 28. ust. 4.

10. Zasady dopuszczania do pracy przez dopuszczającego przy organizacji prac 
eksploatacyjnych na polecenie pisemne - § 30. ust. 1 pkt 1 - 7.

Najważniejsze zmiany cd.
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11. Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne zabrania się łączenia więcej 
niż dwóch funkcji jednocześnie. Łączeniu nie mogą podlegać funkcje 
dopuszczającego i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii prac 
pod napięciem - § 30. ust. 3.

12. Zmieniono zasady wznowienia prac po przerwaniu pracy wykonywanej 
na polecenie pisemne - § 31. ust. 3.

13. Określono szczegółową zawartość instrukcji organizacji bezpiecznej pracy 
przy urządzeniach energetycznych, opracowaną przez pracodawcę - § 33.

Najważniejsze zmiany cd.


