
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE 

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO 

      Sekcja Zakładów Energetycznych 

          Z siedzibą w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej  

 

Adres :                 tel. 33 813 10 83 

43-300 Bielsko-Biała                fax 33 813 10 84 

ul. Batorego 17a 

                                          

                                  Bielsko - Biała, dn. 28.05.2020 r. 

 
 

                                                                                                               
 

                                                                              Sz. P. Mateusz Morawiecki 

                                                                                          Prezes Rady Ministrów 

                                                            Sz. P. Jacek Sasin 

                                                                                                     Minister Aktywów Państwowych 

 

 

 Reprezentując Sekcję Zakładów Energetycznych Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego nade wszystko, pragnę podziękować Panu Premierowi, za 

udzieloną odpowiedź na nasz postulat wyrażony w piśmie z dn. 06.kwietnia 2020r. 

  

Zawarte przez Pana poparcie dla naszych tez, co wynika z treści pisma (DNW-I.II.4631.65.2020 

IK: 472873) w pełni pokrywają się z intencją zawartą w tym wystąpieniu przez Sekcję ZE OZZZPRC. 

Pracownicy energetyki (OSD, PSE), odebrali Pana słowa, jako dobry zwiastun nowej jakości w ocenie 

standardów dotyczących specyfiki tego środowiska pracy.  

 

Zgadzamy się co do tego, iż obsługa tzw. infrastruktury krytycznej jest rodzajem SŁUŻBY 

mającej na celu - cytat z Pana listu: 

„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 toczącej się aktualnie batalii z niewidzialnym wrogiem warto dostrzegać i doceniać trud służb 

utrzymania ruchu urządzeń energetycznych, jako najwyższy stopień odpowiedzialności i swoiste 

bohaterstwo. Nikt, kto ma poczucie udziału w misji służenia innym z tej grupy zawodowej, nie zawahał 

się postawić na szali swojego zdrowia. To jest właśnie największy potencjał i majątek służb operatorów 

systemów energetycznych - jego pracownicy. 

  

Trzeba dodać, że ten rodzaj poświęcenia pracowników utrzymania ruchu, zawsze był 

nieodłącznym elementem zaangażowania na rzecz społeczeństwa w walce ze skutkami sił żywiołu, co 

wielokrotnie udowodnili również w przeszłości. Jak raczył Pan Premier skonstatować: 

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

  pomaga sobie nawzajem i się wspiera.” 

 Wyrażoną przez Pana dumę ze zdania przez służby utrzymania ruchu urządzeń energetycznych 

egzaminu w dzisiejszych realiach, warto teraz usankcjonować w porządku prawnym. Czas ku temu 

najwyższy! 

 

 



Miejscem służb, jest w dedykowanym dla tej grupy zawodowej pracującej z powołania – 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Natomiast podstawę prawną do zajmowania się infrastrukturą 

krytyczną tworzy Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zawierająca definicję 

infrastruktury krytycznej - „ systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie 

obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i 

jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, 

a także instytucji i przedsiębiorców”  

Na szczeblu krajowym ochrona infrastruktury krytycznej jest koordynowana przez Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa, a dedykowanym dla podmiotów prowadzących koncesjonowaną działalność 

przesyłową, dystrybucyjną etc. dokumentem prawnym jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Unormowanie zasady organizacji służb dbających o kluczową dla bezpieczeństwa 

państwa infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną energetyki jest więc domeną tej ustawy.  

 

Wprowadzając odpowiednie przepisy dotyczące tych kwestii do porządku prawnego, spowoduje 

konieczność dostosowania przez pracodawców energetyki odpowiednich zmian organizacyjnych 

spełniających wymóg prawny w sposób ujednolicony we wszystkich podmiotach i to bez względu na 

zmiany właścicielskie w energetyce oraz na stałe zapewni bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa, a 

pracownikom utrzymania ruchu urządzeń energetycznych takich jak: Pogotowie Energetyczne i Centra 

Zarządzania Ruchem Urządzeń „Dyspozycje” - da stabilizację zatrudnienia i poczucie wartości. 

 

Wyrażone przez Pana Premiera zrozumienie dla tych kwestii znalazło również odzwierciedlenie 

w Państwa piśmie skierowanym do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki (DZK.I.710.8.2020 

IK: 474500) z dn.20.maja 2020r.:  

„ Zważywszy na kluczowe znaczenie sprawnego funkcjonowania OSD dla Krajowego Systemu  

   Elektroenergetycznego, w szczególności w obecnych uwarunkowaniach, uważam, że warto rozważyć  

   przedstawioną koncepcję.”  

Przyjmując, również przedstawioną w piśmie deklarację: 

”Jednocześnie chciałbym poinformować, że Ministerstwo Aktywów Państwowych deklaruje wsparcie    

  merytoryczne w przypadku podjęcia działań mających na celu włączenie omawianej propozycji do  

  krajowego porządku prawnego”. 

Proponujemy, aby Pan Premier osobiście objął patronat nad tą inicjatywą, a ze swej strony 

deklarujemy daleko idącą współpracę! 

 

 

Łączę wyrazy szacunku:  

 

 
 

 

 

Otrzymują:  

- TZ ds BE 

- Forum Związków Zawodowych 

- OZZZPRC 

- a/a 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


