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Szanowni Państwo! 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków jest jedną z central związkowych 

działających w branży energetycznej. Jesteśmy energetykami, bo pracujemy w takiej branży, 

taki mamy zawód i poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 

Tego pisma jednak nie piszemy w swoim imieniu, a w imieniu naszych Koleżanek 

i Kolegów, elektrometrów, elektryków, oraz pracowników całego zaplecza przedsiębiorstw 

przesyłowych, które dostarczają do Waszych domów i miejsc pracy energię elektryczną, która 

z jednej strony jest bez wątpienia krwioobiegiem gospodarki, a z drugiej strony elementem 

niezbędnym w każdej dziedzinie naszego życia. 

W ostatnich dniach, aby nie powiedzieć tygodniach, bezwzględna natura 

doprowadziła nas do łez a wielu do utraty dorobku życia. Przez Polskę przechodzą potężne 



orkany i wichury jakich w okresie zimy jeszcze nie doświadczyliśmy. W ich wyniku całe wsie 

czy miasta, zakłady pracy itp. pozbawione są elektryczności. Szalona natura nie tylko zrywała 

dachy, łamała lub wyrywała z korzeniami drzewa ale także zrywała przewody energetyczne 

łamiąc jednocześnie słupy betonowe i stalowe konstrukcje. Zniszczenia są kolosalne a 

przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego wymaga czasu i cierpliwości. 

Przekazy prasowe czy telewizyjne obejmują głównie pracę jednostek ratownictwa, 

Straży Pożarnej, Policji, Wojska, wolontariuszy itp. Nic nie ujmujemy i szczerze podziwiamy 

pracę Straży czy wojska przy usuwaniu skutków nawałnic – są to wspaniali ludzie i zasługują 

na szacunek. Prosimy abyście Państwo zwrócili także uwagę na pracę energetyków. To oni 

w pocie czoła podejmują pracę przy usuwaniu awarii, którą zaczęli strażacy czy ratownicy. 

Jest to praca odpowiedzialna i ciężka, wykonywana w ekstremalnych warunkach. Pracownicy 

muszą wykonać ją bez względu na porę dnia, pogodę czy święto. Energetycy pracują 24 

godziny przez siedem dni w tygodniu, na wysokościach, w deszczu, śniegu i  przy 

niepogodzie. Wszystko po to aby jak najszybciej przywrócić zasilanie dla odbiorców, czego 

najczęściej nigdy się nie docenia. 

Jak bardzo jest to niebezpieczna praca, pokazał wszystkim dzisiejszy dzień. 

W tragicznym wypadku, który zdarzył się w poniedziałek 21 lutego br. w Wojcieszycach koło 

Gorzowa, w wyniku porażenia prądem zginął nasz Kolega, a drugi odniósł poważne 

obrażenia. Byli to pracownicy energetyki, usuwający skutki nawałnic. Wszyscy pracownicy 

energetyki nie bacząc na zmęczenie, beznadziejne warunki atmosferyczne i wszelkie inne 

trudności, starają się aby nasze życie jak najszybciej wróciło do normalności. 

Zwracamy się zatem do Państwa oraz do ośrodków masowego przekazu, które 

Państwo reprezentujecie, abyście dostrzegli i bardziej docenili pracę tych dzielnych ludzi, 

którzy często z narażeniem życia czy zdrowia, wykonują swoją ciężką pracę, realizując 

zadania mające na celu zapewnienie nam wszystkim zasilanie energią elektryczną, która jest 

nam niezbędna w każdej dziedzinie życia. 
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