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Praca przy eksploatacji urządzeń energetycznych wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Zasady te określa obowiązujące prawo. W ubiegłym roku zostało wydane 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830). Zostało ono opublikowane w Dzienniku 

Ustaw RP w dniu 25 września 2019 roku. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych zasadniczo zmienia wymagania i zasady organizacji 

bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do wszystkich prac związanych z eksploatacją urządzeń 

energetycznych. Wprowadza szereg istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku (Dz.U. poz. 492). Nakłada szereg nowych obowiązków 

na Pracodawców oraz kładzie duży nacisk na prowadzenie prac przy urządzeniach energetycznych 

zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. Podnosi to rangę tej instrukcji, ale jednocześnie 

wymaga zgodnie z §33 właściwego opracowania, adekwatnie do potrzeb i wymagań oraz technologii 

stosowanej w danym przedsiębiorstwie. Rozszerzono formalne wymagania odnośnie instrukcji 

eksploatacji opracowywanych przez Pracodawcę o konieczność określenia sposobów szeregu działań 

zabezpieczających, których zastosowanie niezbędne jest dla bezpiecznego wykonywania prac przy 

urządzeniach energetycznych. Przepisy rozporządzenia nie podają gotowych rozwiązań, lecz wymagają 

przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji 

urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie. Do Poradni 

Energetycznej OZW SEP wpłynęły liczne pytania związane z tym aktem prawnym i generalnie 

problemami BHP. Świadczy to o występowaniu problemów z adaptacją i interpretacją wymagań 

zawartych w rozporządzeniu.  

W §35 określono, że rozporządzenie wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, 

czyli 26 marca 2020 roku. Sześciomiesięczny okres przygotowawczy według wielu specjalistów nie był 

gwarantem przygotowania się przedsiębiorstw do wdrożenia rozporządzenia. Dodatkowym 

utrudnieniem stały się wprowadzone środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

zagrożenia wynikające z wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego. Na 

wniosek sektora energetycznego w dzienniku ustaw z dnia 25 marca br. (poz. 529) zostało 

opublikowane rozporządzenie zmieniające, w którym ustalono, że rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych wchodzi wżycie po upływie 

dwunastu miesięcy od ogłoszenia, czyli sześć miesięcy później.  

Jest to dodatkowa szansa właściwego przygotowania się przedsiębiorstw do spełnienia wymagań 

zawartych w nowym rozporządzeniu. Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Zagłębia Węglowego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich oferuje profesjonalne i szybkie oraz po konkurencyjnych cenach 

usługi, uwzględniając indywidualne wymagania i potrzeby dla dużych przedsiębiorstw jak też dla małych 

i mikro przedsiębiorców, w zakresie: 

- opracowanie lub aktualizację i Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, 

- opracowanie lub aktualizację Szczegółowych Instrukcji Eksploatacji, 

- wykonania opinii do opracowanej własnym staraniem IOBP na podstawie §33 Rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku. 

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług. 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny 602 310 737 lub 

elektroniczny biuro@sep.katowice.pl. 
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