
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 września 2021 r. 

Poz. 1708 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1) 

z dnia 10 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych 

oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego 

Na podstawie art. 237
15 

§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz 

z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 6) 

w § 14 wprowadza się następujące zmiany: 

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz 

w okresie nie dłuższym niż 30 dni po odwołaniu tych stanów dopuszczalne jest wykonywanie prac gazoniebezpiecz-

nych przez dwóch pracowników bez nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przynajmniej jeden z tych 

pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru.”; 

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz 

w okresie nie dłuższym niż 30 dni po odwołaniu tych stanów dopuszczalne jest wykonywanie prac gazoniebezpiecz-

nych, o których mowa w ust. 4, bez nadzoru, o którym mowa w ust. 1.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka 

                                                           
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 941). 
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