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Pan
Piotr Serafin 
Przewodniczący 
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków 
Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Sekcja Zakładów Energetycznych

Szanowny Panie Przewodniczący,

w nawiązaniu do pisma z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zapewnienia nieprzerwanej pracy 

dystrybucyjnych systemów elektroenergetycznych, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

W celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 zarówno wśród 

pracowników, jak i pracowników podmiotów współpracujących z Operatorami Systemu 

Dystrybucyjnego, spółki podjęły szereg działań przeciwdziałających zwiększaniu się liczby zachorowań 

na COVID-19.

Pracownicy, których zakres obowiązków na to pozwala, wykonują pracę zdalnie. Kontakty 

z wykonawcami zadań inwestycyjnych odbywają się przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów 

komunikacji oraz telefonicznie, zaś kontakty fizyczne ograniczone są do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Ograniczono 

również realizację planowanych prac eksploatacyjnych serwisowych i inwestycyjnych realizowanych 

przez firmy zewnętrzne skutkujących przerwami dostaw energii elektrycznej do odbiorców. W dalszej 

kolejności, ograniczono realizację prac inwestycyjnych realizowanych w technologii prac pod napięciem, 

przy użyciu agregatów oraz udzielanie dopuszczeń do pracy na sieci i urządzeniach sieci 

elektroenergetycznej.

Wskazane powyżej działania zapobiegawcze, mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 

pracowników i zapewnić realizację podstawowych obowiązków Operatorów Systemu Dystrybucyjnego 

i infrastruktury krytycznej jakim jest utrzymywanie zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji 

zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań 

jakościowych i ciągłości dostaw energii elektrycznej w okresie oddziaływania epidemii COVID-19. 

Pomimo wprowadzonych ograniczeń i zmian w organizacji pracy, poszczególne zadania nadal są 

realizowane, choć czas ich realizacji i wykonanie jest znacznie utrudnione.

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza jest wyjątkowa i wymaga stosowania 

bezprecedensowych rozwiązań. Ten trudny moment pokazał, że energetyka to służba i nie ma 
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znaczenia w której Grupie Kapitałowej jest pełniona. W takich sytuacjach jesteśmy razem i wspólnie 

dbamy o zapewnienie dostaw energii elektrycznej mieszkańcom i przedsiębiorcom naszego kraju. 

Okres pandemii okazał się próbą solidarności i jedności polskiej energetyki, z której jestem przekonamy 

wyjdziemy zwycięsko.

Mając powyższe na uwadze, dziękuję za zaangażowanie się na rzecz zapewnienia 

nieprzerwalnych dostaw do wszystkich obywateli. Szczególne podziękowania kieruję do Pracowników 

zwłaszcza w obszarze utrzymania ruchu urządzeń energetycznych, którzy codziennie pracując 

w terenie narażają się na możliwość zarażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Udowodniliśmy, że jesteśmy jedną, polską energetyczną drużyną, która w trudnych momentach 

pomaga sobie nawzajem i się wspiera. Jako Minister Aktywów Państwowych jestem niezmiernie dumny 

z tego, że zdajemy ten egzamin.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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