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 Sekcja Zakładów Energetycznych Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych 

Pracowników Ruchu Ciągłego mając na względzie ogłoszony z dniem 20 marca 2020 roku na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia          

20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491) oraz ustawowe obowiązki Operatorów Systemów 

Dystrybucyjnych (OSD), wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo 

Energetyczne, w części dotyczącej zapewnienia nieprzerwanej pracy dystrybucyjnych systemów 

elektroenergetycznych niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia, 

stwierdza, że konsekwencją tych regulacji dla pracowników energetyki są wprowadzone drastyczne 

ograniczenia i obostrzenia w wypełnianiu swojej misji. Jest to oczywista konsekwencja walki                 

z niewidzialnym wrogiem.   

Pandemia SARS-CoV-2 stała się frontem walki o przetrwanie całego społeczeństwa. Każdego 

dnia pracownicy OSD zwłaszcza w obszarze utrzymania ruchu urządzeń energetycznych narażają się na 

możliwość zarażenia wirusem. Obsługa urządzeń energetycznych w celu zapewnienia ciągłości dostaw 

energii elektrycznej wymaga 24 godzinnego nadzoru i monitorowania stanu pracy tych urządzeń oraz 

reagowania na występujące zakłócenia i zagrożenia. Nie da się jej, więc organizować poprzez pracę 

zdalną.  

Elektromonterzy brygad Pogotowia Energetycznego oraz dyspozytorzy w centrach zarządzania 

siecią elektroenergetyczną, można stwierdzić, że również wpisują się w bezpośredni bój z epidemią 

COVID-19. Jest to kluczowe zadanie dla sprawnego funkcjonowania również innych służb 

bezpośrednio zaangażowanych w walkę z wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy pracowników zajmujących się pracą dystrybucyjnych systemów elektroenergetycznych.  

Jeżeli mówimy, że na pierwszym froncie walki z koronawirusem znajdują się pracownicy służby 

zdrowia, ratownicy oraz stacje sanitarne i w zabezpieczeniu - służby mundurowe, to należy pamiętać, że 

dla normalnego funkcjonowania wszystkich, pracują również służby utrzymania ruchu urządzeń 

energetycznych.  

Tymczasem zarówno w mediach jak i w wypowiedziach polityków nie ma słowa o poświeceniu 

tej grupy zawodowej. Nie trzeba dużej wyobraźni, aby unaocznić sobie wizję funkcjonowania obiektów 

użyteczności publicznej, ale i każdego domostwa objętego chociażby kwarantanną, bez energii 

elektrycznej. Na ten rodzaj strategicznej dla społeczeństwa i gospodarki narodowej obszar energetyki, 

 



wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, postulując o wpisanie energetycznych służb utrzymania ruchu 

urządzeń w Krajowy System Ratownictwa.  

Tego rodzaju katastrofy społeczne i gospodarcze, dobitnie wskazują jak wcześniej opracowane 

procedury, przygotowane na takie okoliczności jednolite scenariusze postępowania dla podmiotów 

prowadzących koncesjonowaną działalność operatorską pozwoliłoby na wdrożenie natychmiast do 

realizacji odpowiednich zasad postępowania. Brak takich regulacji spowodował dla OSD dowolne 

kreowanie własnych pomysłów i projektów w zabezpieczeniu pracowników przed zarażeniem.  

Pracownicy służb utrzymania ruchu urządzeń należą do grupy zawodowej 

wysokospecjalistycznej i są trudno zastępowalni. Wymagania kwalifikacyjne są mocno ukierunkowane 

na umiejętności posługiwania się bardzo zaawansowanymi technologiami i zaliczają się do grupy 

zawodów wysoko stresogennych. Muszą posiadać również świadomość występujących zagrożeń 

związanych z obsługą infrastruktury sieciowej pozostającej pod napięciem. 

Deklarujemy naszą chęć współpracy w zakresie stworzenia przepisów o powiązaniu kluczowych 

dla bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki narodowej zawodów do ogólnego systemu ratownictwa. 

Przygotujmy się wspólnie na przyszłe kataklizmy! 
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