
Uzasadnienie 

 

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa  

SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) należy przesunąć 

termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830  

oraz z 2020 r. poz. 529), które wchodzi w życie z dniem 26 września 2020 r. (dalej 

„rozporządzenie”) o 1 miesiąc. 

Rozporządzenie od 26 września 2020 r. zmienia zasadniczo wymagania i zasady 

organizacji bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do wszystkich prac związanych  

z eksploatacją urządzeń energetycznych poprzez nałożenie szeregu obowiązków, w tym m.in. 

opracowanie regulacji wewnętrznych jak instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (§ 33 

rozporządzenia), instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia energetycznego lub grupy 

urządzeń (§ 4 rozporządzenia), opracowanie wykazu prac pomocniczych oraz sposobu 

organizacji i nadzoru nad realizacją tych prac (§ 6 ust. 3 i 5 rozporządzenia). Dodatkowo, 

rozporządzenie wprowadziło zmianę polegającą na przeniesieniu zadań i obowiązków 

prowadzącego eksploatację na pracodawcę, co spowodowało konieczność reorganizacji 

obowiązków właścicieli urządzeń energetycznych. Z uwagi na obszerność i znaczący charakter 

zmian, vacatio legis rozporządzenia zostało określone na okres 13 miesięcy od dnia jego 

ogłoszenia (§ 35 rozporządzenia). 

Zwrócić należy przy tym uwagę, że rozporządzenie dotyczy prac, które są wykonywane 

zarówno przez pracowników spółek posiadających urządzenia energetyczne, jak i podmioty 

świadczące usługi na ich rzecz, czyli wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie Operatora 

Systemu Przesyłowego, a także wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych i wytwórców 

energii.  

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz 

przyjętymi środkami mającymi na celu zapobieganie jego rozprzestrzenianiu, nie jest możliwe 

przeprowadzenie planowanych czynności i skuteczne wdrożenie przepisów rozporządzenia  

w zakładanym terminie. 



Mając na względzie bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Energetycznego 

wejście w życie przepisów w przyjętym terminie, tj. 26 września 2020 r., który zbiega się  

z trwającym aktualnie okresem epidemicznym na terytorium kraju, może mieć negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo pracy osób prowadzących pracę przy urządzeniach energetycznych.  

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest wydłużenie terminu wejścia w życie 

rozporządzenia o kolejny miesiąc poprzez wydanie rozporządzenia zmieniającego. 

Zaproponowany termin wejścia w życie rozporządzenia nie stoi w sprzeczności z 

zasadami demokratycznego państwa prawnego.  

Projekt rozporządzenia zmieniającego nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia zmieniającego nie wymaga przedstawienia organom  

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie 

podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm  

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). Projektowana regulacja ma 

pozytywny wpływ na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Odsunięcie w czasie wejścia  

w życie przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych daje małym i średnim 

przedsiębiorstwom dodatkowy czas (kolejny miesiąc) na przystosowanie się do wymogów 

rozporządzenia - pełne wdrożenie stosownych procedur i instrukcji bhp oraz przeszkolenie 

pracowników. 

Ponadto projekt rozporządzenia zmieniającego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

 


