
LOTO                                                               
System zarządzania energią niebezpieczną 



Art. 215. KP  Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia 
techniczne:
1.zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed 
urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, 
nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i 
niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, 

Art. 304. KP § 1.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 
207, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub 
w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w 
miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.)
§58. 3.Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z 
użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający ich uruchomienie.







LockOut :
 odłączenie (odcięcie) energii zasilającej  urządzenie, maszynę, instalację,
 zablokowanie urządzenia odcinającego uniemożliwiające niekontrolowane przywrócenie zasilania, 

TagOut - to oznakowanie miejsca blokowania (urządzeń blokujących). 
TAGi informują o tym:
 które urządzenie zostało odcięte od energii, 
 z jakiego powodu, 
 kto wykonał blokowanie i kiedy (data, godzina).

Założeniem systemu LOTO jest przeprowadzenie prac w bezpiecznych warunkach, 
bez ryzyka utraty zdrowia, wskutek niezamierzonego włączenia lub nieumiejętnej 

obsługi maszyn i urządzeń,które można przeprowadzić tylko i wyłącznie wtedy, 
kiedy są wyłączone/zablokowane wszystkie możliwe źródła energii. 







Znakowanie mediówAktualizacja 
dokumentacji

Znakowanie maszyn i 
urządzeń



elektryczna
pneumatyczna para wodna

gaz



zadaniowe imienne

firmy zewnętrzne pracownicy zakładu

Służą do blokowania energii Identyfikują pracownika wykonującego prace na maszynie

Obowiązuje zasada: jedna kłódka, jeden klucz, jeden człowiek 





Opisywanie miejsc zablokowanych energii       
przy zadaniach nierutynowych

Opisywanie miejsc zablokowanych energii       
przy wyłączeniach długotermionowych









Identyfikacja zadań realizowanych przez pracowników, 
które mogą narazić pracownika na niebezpieczne energie

Zadania rutynowe Zadania nierutynowe

Zadanie 
realizowane przez 
podwykonawcę.

Zastosować system LOTO 

Dalsze kontynuowanie prac

Tak

Tak Nie

Wydanie pozwolenia na zastosowanie systemu 
LOTO lub pozwolenia na przerwanie rurociągu

Ocena ryzyka związanego z zadaniem 
oraz Instrukcje operacyjna i obsługi?






