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Poznań, 29 sierpnia 2016 r.

Zarząd
Enea Operator Sp. z o.o.

W nawiązaniu do przedstawionego nam w dniu 18.08.2016r. projektu zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Oddziałów Dystrybucji, po pierwsze zwracamy się z pytaniem, czy
sformułowanie „ koordynacja prac” jest tożsame z funkcją koordynatora prac opisaną
w Rozdziale 2.4 Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.o., do której zadań należą:
„2.4. 7. Koordynator prac.
1. Osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i higiencj pracy (w rozumieniu art.
208 — Kodeks Pracy,), na mocy porozumienia między pracodawcami w przypadku, gdy w tym
samym miejscu wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców.
Koordynator prac może być wyznaczony również w przypadku gdy w tym samym miejscu
jednocześnie wykonują pracę osoby zatrudnione przezjednego pracodawcę.
2. Koordynator prac zobowiązanyjest w szczególności:
1) ustalić harmonogram prac uwzględniający zadania wszystkich Zespołów realizujących
prace, jeżeli wyniaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonania,
2) zapewnić współpracę osób kierujących pracami Zespołów i osób nadzorujących te prace,
3,) ustalić sposób łączności i sposób alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii.
Wyznaczenie koordynatora prac nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.”
Jeżeli pojęcia te nie są tożsame, wówczas w Regulaminie Organizacyjnym nie można używać
pojęć zarezerwowanych w już istniejących obowiązujących instrukcjach.

Po wtóre, nasuwa się podstawowe pytanie, co z etatyzacją, kto ma się tym zagadnieniem
w dziale majątku sieciowego zajmować, do tej pory programowaniem pracy sieci zajmowały
się dyspozycje sieci lub mocy, tam byl etat przewidziany do programowania pracy sieci.
W przewidywanych skutkach społecznych skupiacie się Państwo na kategoriach nie obniżenia
wynagrodzenia i zmiany miejsca pracy, pomijając zupełnie kwestię etatyzacji. Oczekujemy
jasnej deklaracji, że w ślad za przeniesieniem pewnych obowiązków na inny dział zostanie
przeniesiony etat (pracownik), który do tej pory się tymi zagadnieniami zajmowal. Naszym
zdaniem niedopuszczalne jest dokładanie zadań pracownikowi imego działu w ramach tych
samych obowiązków.



Po trzecie, w ramach przewidywanego zakresu odpowiedzialności koordynatora prac jest
przede wszystkim dbałość o nie przekraczanie wskaźników SAIDI/SAIFI, za które
w przypadku ich przekroczenia już w tym roku Enea Operator będzie zobowiązana płacić duże
kary. Termin przerzucenia odpowiedzialności za skutki przerw w dostawie energii całego 2016
roku jest niefortunny.

Jeżeli przedstawiona zmiana zadań ma przynieść obliczalne pozytywne skutki i oszczędności
wynikające z optymalizacji zadań, to powinniśmy dysponować materiałami porównawczymi.
Naszym zdaniem najwłaściwszym terminem wprowadzenia Regulaminu powinien być dzień
1 stycznia 2017 roku.
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