STANOWISKO Nr 3/2019
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia w Lublinie, przy siedzibie PGE Dystrybucja S.A.
Centralnej Dyspozycji Mocy PGE
W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do utworzenia Centralnej
Dyspozycji Mocy dla całej PGE Dystrybucja, których skutkiem będzie skonsolidowanie
w jednej lokalizacji służb ruchu odpowiedzialnych za zarządzanie siecią wysokiego
napięcia w kilku oddziałach Spółki, Lubelska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
podejmując niniejsze stanowisko, wyraża apel o zlokalizowanie tej instytucji w Lublinie,
przy siedzibie głównej PGE Dystrybucja S.A. i Oddziału Lublin
1. PGE Dystrybucja S.A to jedna z nielicznych spółek Skarbu Państwa
zlokalizowanych w Lublinie. Zapewnia pracę ponad 1100 pracownikom a wpłacając
podatki zasila w znaczny sposób budżet Lubelszczyzny - ciągle najbiedniejszego
regionu Unii Europejskiej.
2. Podkreślamy, że Oddział Lublin posiada właściwą infrastrukturę IT, miejsce pod
budowę budynku niezbędnego do funkcjonowania skonsolidowanej CDM, a także
spełnia inne, liczne wymagania wynikające z koncepcji centralizacji służb
dyspozytorskich, co w znaczny sposób obniży koszty utworzenia instytucji.
3. Potrzeby kadrowe w zakresie specjalistycznej, wykwalifikowanej kadry zapewni
Politechnika Lubelska oraz szkoły techniczne i branżowe funkcjonujące na
Lubelszczyźnie, zaś na etapie tworzenia jednostki istotnym będzie wykorzystanie
doświadczonych pracowników Oddziału Lublin oraz oddziałów z Lubelszczyzny
i innych miast.
4. Zwracamy uwagę, że utworzenie skonsolidowanej Centralnej Dyspozycji Mocy poza
siedzibą PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie utrudni, a w okresach kryzysowych (dość
często występujących) może pozbawić Spółkę możliwości odpowiedniego do
zaistniałej sytuacji funkcjonowania. Kluczowe obowiązki operatora systemu
dystrybucyjnego (OSD) jakimi są: prowadzenie ruchu sieci, eksploatacja majątku
sieciowego i usługi dystrybucyjne to nierozerwalne, wzajemnie przenikające się
i współzależne obszary działalności podstawowej wymagające wzajemnej bieżącej,

ścisłej współpracy. Dyslokacja komórek organizacyjnych z obszaru działalności
podstawowej szczególnie dotyczącej bieżącej operacyjnej współpracy negatywnie
wpłynie na funkcjonowanie Spółki.
5. Przypominamy, że w 2008 roku, decyzją ówczesnych władz państwowych
Lubelszczyzna została pozbawiona lokalizacji siedziby głównej Polskiej Grupy
Energetycznej, zapowiedzianej przez Rząd RP Premiera Jarosława Kaczyńskiego,
jako wyraz polityki zrównoważonego rozwoju.
6. Przypominamy, że w 2013 roku dokonano centralizacji działalności informatycznej
PGE. Skutkiem tych zmian było przeniesienie pracowników zajmujących się
informatyką do Spółki PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (tam trafiają podatki
Spółki).
7. Zauważamy procesy sukcesywnego (małymi krokami) zmniejszania pozycji Lublina
na mapie Polski w obszarze energetycznym. Jest to szczególnie niepokojące
w kontekście lokowania istotnych składników Spółki poza Lubelszczyzną.
Lubelska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, zgodnym głosem wszystkich stron
dialogu zwraca się do wszystkich osób i instytucji o wsparcie działań i decyzji
prowadzących do utworzenia Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja S.A.
w mieście Lublinie.
Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu Rady złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubelskiego.
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