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Szanowny Panie Redaktorze, 

Odpowiadając na Pana pytania informuję, że podczas usuwania skutków awarii, która rozpoczęła się po przejściu 

burzy m.in. nad powiatem żyrardowskim, pracownicy Rejonu Energetycznego Żyrardów pracowali w trybie alertu 

H2. Oznacza to, że standardowe godziny pracy zostały przekroczone, a pracownikom wypłacono należne z tego 
tytułu i zgodne z prawem „nadgodziny”.  Liczba pracowników została wzmocniona zarówno w terenie, gdzie oprócz 

brygad z RE Żyrardów pracowali energetycy z innych jednostek organizacyjnych Oddziału Łódź; jak i w sztabie 

operacyjnym , gdzie do obsługi zgłoszeń telefonicznych zostało skierowanych kilku dodatkowych pracowników. 

Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby usuwanie skutków awarii było jak najmniej odczuwalne dla 

Odbiorców, jednak ze względu na skalę szkód i trudne warunki usytuowania awarii, niektórzy Odbiorcy pozostawali 

bez dostaw energii elektrycznej blisko 3 doby. 

Zgodnie z obowiązującą Taryfą na 2017 rok - w wypadku długich przerw w dostawie energii  elektrycznej Odbiorcy 

przysługuje z tego tytułu bonifikata. Szczegóły zawarte są we wcześniej wymienionej regulacji, jednak koniczne jest 

złożenie stosownego pisma , a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.  

Z poważaniem, 

Bożena Matuszczak-Królak 
T +48 42 675 2327  
Specjalista 
Wydział Organizacyjno - Prawny 
PGE Dystrybucja S.A. 
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu 
łódzkich Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę 
organizacyjną: Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. 
Tuwima 58. 

 

 

 
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124, 
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł., Kapitał wpłacony: 9 729 424 160 
zł.,  
www.pgedystrybucja.pl  
 

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych zawartych w niniejszej wiadomości i załącznikach do niej, a wszelkie 
informacje, czy oświadczenia w niej zawarte dotyczące w szczególności opisów, rysunków, fotografii, parametrów technicznych, warunków handlowych, cen, 
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, warunków umowy i innych elementów 
istotnych, objętych niniejszą wiadomością, nastąpi w umowie zawartej w formie odrębnego dokumentu.  
 
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek 
inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej 
wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość. 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. 

 


