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25 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa 
Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło si  
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bran y 
Energetycznej. Stron  rz dow  reprezentowali 
Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Energii - 
Tomasz D browski oraz Tadeusz Skobel, a tak-
e przedstawiciele resortów: fi nansów, rodo-
wiska oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. 
Na spotkaniu obecni byli równie  reprezentan-
ci Urz du Regulacji Energetyki oraz Pa stwo-
wej Inspekcji Pracy.
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o projekcie rozporz dzenia Ministra Energii w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
urz dzeniach energetycznych, które ma zast -
pi  obowi zuj ce od 28 marca 2013 r. rozpo-
rz dzenie Ministra Gospodarki w tej sprawie. 

Projektowany akt prawny ma na celu: 
1. ujednolicenie defi nicji poj  u ywa-
nych w energetyce, zarówno w obsza-
rze organizacji prac, jak i w sferze eksplo-
atacji urz dze  energetycznych; 

2. okre lenie czytelnych kryteriów w zakre-
sie tworzenia zasad eksploatacji urz -
dze  energetycznych; 

3. opracowanie podstawowych wytycz-
nych w odniesieniu do organizacji prac 
wykonywanych przy urz dzeniach i in-
stalacjach energetycznych. 

W trakcie dyskusji strona zwi zkowa Zespołu 
zgłosiła uwagi i propozycje zmian do powy -
szego projektu rozporz dzenia. Uzgodniono, 
e w ramach trwaj cego procesu konsultacji 
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społecznych, zostan  one przekazane Minister-
stwu Energii w formie pisemnej.

Ponadto kontynuowano dyskusj  na temat 
mo liwo ci utworzenia zwi zku pracodawców 
w celu wypracowania i przyj cia ponadzakła-
dowego układu zbiorowego pracy (PUZP) dla 
sektora energetycznego. Strony zgodziły si  na 
reaktywowanie działalno ci Zespołu robocze-
go do spraw standardów w energetyce. Przy-
j to ustalenie, e opracuje on propozycje stan-
dardów obowi zuj cych w energetyce, w tym 
standardów do pracy nad PUZP.

W dalszej cz ci obrad przedstawiciele Mini-
sterstwa Energii poinformowali, e na chwil  
obecn  nie s  prowadzone adne prace zmie-
rzaj ce do ł czenia istniej cych grup energe-
tycznych. Jednocze nie zapewniono, e ewen-
tualna reorganizacja sektora energetycznego 
w przyszło ci b dzie poprzedzona konsultacja-
mi ze stron  społeczn . (Departament Dialogu 
i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)
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