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Protokół posiedzenia plenarnego  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

z dnia 22 października 2020 r. 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

z uwagi na związany z pandemią COVID-19 zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób przybrało 

formę hybrydową. Przedstawiciele Prezydium WRDS WL zebrali się w Lubelskim Centrum 

Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie, natomiast pozostali członkowie WRDS WL 

wraz z zaproszonymi gośćmi dołączyli do spotkania online. Obrady otworzył Pan Marian Król 

– Przewodniczący WRDS WL. Na wstępie powitał zaproszonych gości oraz członków WRDS 

WL. W charakterze gości w posiedzeniu udział wzięli: 

▪ Artur Soboń – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik 

Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; 

▪ Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; 

▪ Przemysław Czarnek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; 

▪ Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; 

▪ Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; 

▪ Paweł Matras – Biuro Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szulowskiego; 

▪ Sławomir Jawor – Biuro Poseł na Sejm RP Rzeczypospolitej Polskiej Joanny Muchy; 

▪ Bartłomiej Zwolakiewicz – Biuro Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michała 

Krawczyka; 

▪ Jacek Janiszek – Grupa Azoty „Puławy”; 

▪ Sławomir Kamiński – Grupa Azoty „Puławy”, NSZZ „Solidarność”. 

Imienna lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się do członków WRDS WL z prośbą o zapoznanie się  

z porządkiem obrad. Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag. 

Porządek obrad  

1. Otwarcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego (11:00-11:10). 

▪ Powitanie zaproszonych gości oraz członków WRDS WL; 

▪ Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 
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▪ Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne.  

2. Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem wiodących przedsiębiorstw Lubelszczyzny takich, jak „PZL-

Świdnik” S.A., PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Grupa Azoty 

S.A. (11:10-12:30). 

3. Podsumowanie dyskusji oraz wypracowanie stanowiska WRDS WL (12:30-13:30). 

4. Przyjęcie Stanowiska Nr …/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE 

Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza 

Energetyczna” (13:30-13:45). 

5. Wolne wnioski (13:45-14:10). 

6. Zakończenie posiedzenia (14:10-14:15). 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

Ad. 2. Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem wiodących przedsiębiorstw Lubelszczyzny takich, jak „PZL-Świdnik” 

S.A., PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Grupa Azoty S.A. 

Lech Sprawka – strona rządowa, Wojewoda Lubelski 

Poinformował, że z uwagi na obowiązki związane z organizacją szpitala tymczasowego 

umiejscowionego na Targach Lublin S.A. nie będzie mógł uczestniczyć w całości spotkania.  

W drugiej części spotkania w imieniu Pana Wojewody udział weźmie Pan T. Pitucha 

reprezentujący stronę rządową, który po zakończeniu posiedzenia przekaże Panu Wojewodzie 

wszystkie ustalenia. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Przewodniczący przedstawił zgromadzonym powody, dla których WRDS WL postanowiła 

spotkać się w procedowanym temacie. Przypomniał, że Rada zauważając, iż województwo 

lubelskie rozwija się wolniej w stosunku do innych regionów kraju, w ubiegłym roku skierowała 

do strony rządowej stanowisko w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów Programu  

dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju 

Lubelszczyzny. WRDS WL z racji swojej właściwości do zajmowania stanowisk i wyrażania 

opinii, czuje się zobowiązana zabiegać o stworzenie jak najkorzystniejszych warunków  

do życia dla mieszkańców Lubelszczyzny oraz uatrakcyjnienia obszaru dla przyjezdnych. 

Statystyka kolejny już rok wskazuje ujemny bilans mieszkańców województwa. Dzieje się tak, 

ponieważ młodzi ludzie postanawiają wyjechać w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i większych 

możliwości rozwoju. Z problemami zmagają się również regionalne przedsiębiorstwa, nawet 

te, o wyjątkowym znaczeniu w skali całego kraju jak „PZL-Świdnik” S.A., PGE Dystrybucja S.A., 
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Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. czy też Grupa Azoty „Puławy” S.A. Rządowe hasła  

tzw. zrównoważonego rozwoju w praktyce nie przyniosły oczekiwanych efektów dla naszego 

województwa. „PZL-Świdnik” S.A. ostatnimi czasy był zmuszony zlikwidować 200 etatów 

pracowniczych. Zakłady należą do niewielkiego grona przedsiębiorstw o tak ogromnym 

potencjale wytwórczym, ale ten potencjał bez odpowiedniego wsparcia może zostać utracony. 

Innym przykładem przedsiębiorstwa, gdzie z racji pewnych rozwiązań restrukturyzacyjnych  

w całej grupie kapitałowej obecnie panuje duży konflikt społeczny jest PGE Dystrybucja S.A. 

W roku 2007 decyzją ówczesnego rządu cała energetyka miała mieć siedzibę w Lublinie. 

Następnie, gdy do władzy doszła inna formacja polityczna, postanowiono o umieszczeniu 

siedziby spółki w Warszawie, a PGE Obrót S.A. w Rzeszowie. Działania obu struktur 

niekorzystnie wpływają na nasz region, dokonywane restrukturyzacje i różnego rodzaju 

konsolidacje opierają się na wyprowadzaniu z Lublina miejsc pracy. Walka o utrzymanie miejsc 

pracy toczy się również w Grupie Azoty „Puławy” S.A. Przy dzisiejszych zmianach związanych 

z wprowadzeniem tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, pojawiają się powody do obaw  

o dalsze losy kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Jak wiadomo  

z historii Lublina, mieściła się tutaj kiedyś jedna z najlepszych cukrowni produkujących cukier 

z buraka. Cukrownia posiadała najnowocześniejsze maszyny, w tym największy w kraju 

zbiornik na cukier. Los cukrowni został jednak przesądzony i została ona zamknięta.  

Dziś WRDS WL chce walczyć o istnienie, rozwój i poziom bytowania pozostałych jednostek, 

by nie dopuścić do tego, aby historia się powtórzyła. Przewodniczący zachęcił do dyskusji  

w procedowanym temacie.  

Jarosław Stawiarski – strona samorządowa, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Dodał, że celem spotkania jest wysłuchanie wniosków i oczekiwań członków WRDS WL oraz 

zaproszonych gości, a w szczególności osób związanych z ww. spółkami. Marszałek wyraził 

zainteresowanie opinią przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych, Pana Andrzeja 

Śliwki. Przypomniał również o terminie składania wszelkich uwag i opinii do przedłożonego 

projektu Strategii Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Poinformował też o planowanym 

przyjęciu SRWL przez Województwo Lubelskie do końca grudnia bieżącego roku. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Poprosił Pana Ministra A. Śliwkę o zabranie głosu w sprawie postrzegania przez Ministerstwo 

Aktywów Państwowych losu wymienionych przedsiębiorstw. Wyjaśnił, że spółki takie jak „PZL-

Świdnik” S.A. produkują w oparciu o zamówienia rządowe, które napędzają pracę zakładu. 

Zamówieniami są w głównej mierze śmigłowce używane przez ratownictwo medyczne oraz 

wojsko. 

Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Odniósł się do pomysłu powołania Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Lubelszczyzny, 

przyznając, że ciekawą inicjatywą jest wyznaczenie osoby, która ze szczególną troską 

podejdzie do spraw związanych z województwem lubelskim, w formacie pełnomocnika rządu, 

czy też pełnomocnika ministra. Zdaniem Pana A. Śliwki województwo lubelskie w bieżącej 

kadencji rządu wybrała najlepszych ambasadorów, wspomniał o Panu Jacku Sasinie – 

Wiceprezesie Rady Ministrów, Ministrze Aktywów Państwowych, Panu Arturze Soboniu – 

Sekretarzu stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocniku Rządu do Spraw 

Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, ale także Panu Przemysławie 

Czarnku – Ministrze Edukacji i Nauki. Z perspektywy zajmowanych stanowisk są oni w stanie 

służyć i promować działania rozwojowe dla województwa lubelskiego. Odniósł się do projektu 
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Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w którym wyszczególniono cztery 

strategiczne cele: kształtowanie strategicznych zasobów rolnych, wzmocnienie powiązań  

i układów funkcjonalnych, innowacyjny rozwój gospodarki o zasoby i potencjał regionu, 

wzmocnienie kapitału społecznego. Realizując założenia SRWL spółki z grup kapitałowych 

skarbu państwa planują rozpoczęcie szeregu projektów przyczyniających się do rozwoju 

województwa lubelskiego oraz ochrony istniejących, a także tworzenie nowych miejsc pracy. 

Oznajmił, że jako wzorcowy przykład współpracy spółki z grupy spółek skarbu państwa na 

rzecz rozwoju regionalnego można wskazać Grupę Azoty – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

W ramach obecnie realizowanych projektów spółki, wpisujących się w SRWL jest zwiększenie 

eksportu produktów z Puław na Ukrainę poprzez terminal w Chełmie, zwiększenie produkcji 

wodoru z przeznaczeniem do zaopatrywania stacji tankowania autobusów napędzanych 

paliwem wodorowym w województwie lubelskim oraz rozwój biotechnologii i nawozów 

rolniczych. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. budują Centrum Badawczo-Rozwojowe, które 

obejmie swoim zakresem nawozy i biotechnologię, co zwiększy potencjał dla całego 

województwa. Spowoduje to znaczny wzrost potencjału produkcji rolnej w regionie oraz 

zwiększenie wykorzystania materiałów bazujących na surowcach odnawialnych. Rozwój 

biotechnologii warunkować będzie wzrost potencjału w sektorze chemicznym. Dla rozwoju 

podstrefy Puławy w specjalnej strefie ekonomicznej w Starachowicach podstawowym 

działaniem jest poszukiwanie synergii i lokowania w podstrefie przedsiębiorstw sektora 

meblarskiego, chemii budowlanej, branży kosmetycznej, środków ochrony roślin maszyn oraz 

urządzeń rolniczych. Kolejnym z podmiotów jest jedna z największych polskich spółek 

dystrybucji, mianowicie PGE Dystrybucja S.A. Spółka ta realizuje szereg projektów 

polegających m.in. na rozbudowie systemu wytwarzania, dystrybucji, magazynowania oraz 

monitorowania przesyłu. Wspiera działania i rozwiązania na rzecz zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków infrastruktury publicznej oraz ograniczenia niskiej emisji, co wychodzi 

naprzeciw Zielonemu Ładowi oraz transformacji energetycznej czekających Polskę.  

Planowane i powoli wdrażane są działania w ramach współpracy pomiędzy Ministerstwem 

Klimatu, a Ministerstwem Technologii i Pracy oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów  

i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Celem poprawy jakości usług dystrybucyjnych spółka 

dokłada starań, by ograniczyć awaryjność dostaw energii elektrycznej. Przy tzw. Zielonym 

Ładzie pojawia się kwestia przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do gospodarstw rolnych. 

Realizacja tych zadań przez PGE Dystrybucja S.A. ma zapewnić sprawność i transparentność 

procesów przyłączeniowych. PGE ma znaczny udział w realizacji procesów badanie plus 

rozwój (B + R) w partnerstwie z jednostkami naukowymi województwa lubelskiego oraz  

w krótkoterminowej perspektywie planuje wdrażać innowacje. W kontekście SRWL planuje 

podjęcie działań w kierunku rozwoju systemu dystrybucyjnego z uwzględnieniem 

funkcjonalności inteligentnych sieci, a także budowy infrastruktury do ładowania pojazdów 

elektrycznych. Pan Minister nawiązał również do sytuacji „PZL-Świdnik” S.A. zaznaczając,  

iż nie jest ona spółką skarbu państwa, niemniej jednak współpracuje ona Polską Grupą 

Zbrojeniową (PGZ). PGZ posiada kilka projektów, jednym z nich realizowanym we współpracy 

z PZL, jest projekt zmierzający do wykorzystania kompetencji spółek PGZ, w procesie 

serwisowania okresowych modyfikacji i modernizacji wszystkich wersji i typów śmigłowców 

W–3 Sokół użytkowanych przez siły zbrojne. Jest to współpraca w ramach dialogu 

technicznego na modernizację śmigłowców W–3 wojsk lądowych do wersji W–3WA i wsparcia 

pola walki.  O sytuacji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” można powiedzieć, że jest najlepsza 

w porównaniu do innych spółek sektora górnictwa polskiego. Jej strategia jest już 

przygotowana. Zaplanowano w niej proces transformacji, a obecnie prowadzone są szeroko 

zakrojone rozmowy ze stroną społeczną. Należy mieć świadomość, że nie jest ona 
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równoważna ze spółkami górniczymi ze Śląska. A w planowanym procesie transformacji 

będzie potraktowana w trochę inny sposób niż pozostałe. Ponadto stanowi ona ostatni podmiot, 

który będzie uczestniczył w tym procesie. 

Stanowisko Nr 5/2019 WRDS WL z dnia 5 lipca 2019 w sprawie przyjęcia przez Radę 

Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów  

ds. Rozwoju Lubelszczyzny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Projekt Stanowiska Nr …/2020 WRDS WL w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów 

Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Sprostował, że WRDS WL na bieżącym posiedzeniu nie ma zamiaru pochylać się nad 

wewnętrznymi sprawami poszczególnych jednostek, tylko nad ich strategią. Jako wieloletni 

członek WRDS WL, a wcześniej Komisji Trójstronnej jest zainteresowany informacją, czy 

spółka Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pozostanie w Grupie Azoty S.A. jako wiodąca, czy też 

zakłady będą zależne od innych podmiotów prezentujących niższy poziom rozwoju.  

Dla WRDS WL najważniejszy jest styl zarządzania i podejście strategiczne. Wspomniał, że 

przedstawiciele związków zawodowych wielokrotnie zmuszeni byli bronić spółki przed  

np. wyprowadzeniem marketingu. Korporacje rządzą się swoimi prawami i zapadają decyzje 

takie, jak w przypadku PGE o wyprowadzeniu działu prawnego. Przewodniczący  

wyraził rozczarowanie nieobecnością Wicepremiera – Pana Jacka Sasina, posła na Sejm  

RP z Lubelszczyzny. 

Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Wyjaśnił, że Pan J. Sasin z uwagi na inne liczne obowiązki związane ze stanem pandemii oraz 

panującym kryzysem nie mógł pozwolić sobie na uczestnictwo w posiedzeniu plenarnym 

WRDS WL. Dodał, iż wszystkie poruszone na spotkaniu kwestie oraz wnioski zostaną 

Wicepremierowi dokładnie zreferowane. Zapewnił również o pełnym życzliwości podejściu 

Ministerstwa Aktywów Państwowych do stanowisk tworzonych przez WRDS WL,  

w sytuacji pojawienia się elementów wymagających dodatkowego wyjaśnienia gremium może 

liczyć na sprostowanie ich w rozmowach bilateralnych lub drogą korespondencyjną. Odnośnie 

do Grupy Azoty, wystarczy spojrzeć na bilans, żeby zauważyć, że Azoty Puławy są podmiotem 

dominującym w kwestii zysku i etc. Należy jednak spojrzeć na realia w jakich spółka 

funkcjonuje. W latach 2011 – 2012 podjęto pewne decyzje korporacyjne, które wpłynęły na 

obecną strukturę Grupy. Spółki funkcjonują w zakresie obowiązującego prawa, panuje ład 

korporacyjny, a decyzje kierunkowe są podejmowane przez spółki autonomicznie. MAP jako 

podmiot wykonujący prawa z akcji nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje jednostkowe  

w spółkach, co nie zmienia faktu, iż podchodzi on ze szczególną troską do dialogu 

społecznego. Według posiadanych przez MAP informacji zarówno Zarząd PGE Dystrybucja 

S.A., Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jak i Zarząd Zakładów Azotowych  

w Puławach prowadzą dialog. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Nie ma wątpliwości co do jakości funkcjonowania spółki i osiąganych przez nią zysków.  

WRDS WL zależy jednak na strategicznej zmianie pozycji w Grupie na taką, która nie będzie 

stanowiła zagrożenia dla województwa lubelskiego w kontekście ubywania miejsc pracy  

z naszego regionu. Zaapelował opracowanie takiego planu działania, który umożliwi 
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pozostawienie tych miejsc pracy na Lubelszczyźnie. 

Wiesława Janczak – strona pracowników, OPZZ 

Również poczuła się zawiedziona, że Pan J. Sasin jest nieobecny na spotkaniu, ponieważ 

posiedzenie przeprowadzone zostało w trybie zdalnym, co nie wymagało przyjazdu  

z Warszawy. Nawiązała do wypowiedzi Pana Ministra A. Śliwki odnośnie do dialogu  

i zaznaczyła, iż powinien on kończyć się porozumieniem. Zdaniem Pani W. Janczak cała praca 

włożona przez WRDS WL w formułowanie odpowiednich stanowisk oraz innych pism nie 

przynosi oczekiwanych efektów. Stałe zespoły robocze WRDS WL we współpracy z całą 

WRDS WL chcą wspierać rząd i rozwój naszego województwa, ale z wygłaszanych postulatów 

kierowanych do rządu ostatecznie nic nie wynika. Poruszane sprawy nie są doprowadzane  

do końca. Zaapelowała o uczciwy, rzetelny i efektywny dialog. 

Eryk Ostapiuk – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych 

Wyjaśnił, że PGE Dystrybucja S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

są spółkami skarbu państwa i wnoszą bardzo duży wkład do budżetu państwa. Ograniczenia 

nakładane na PGE zablokowały rozwój spółki na Lubelszczyźnie. Fotowoltaika może się 

rozwijać, ale nie bez dystrybucji. Bezwzględnie potrzebny jest przedstawiciel, który  

będzie uczestniczył w przepływie informacji o aktualnej sytuacji pomiędzy spółkami 

województwa, a stroną rządową. W Świdniku zwolniono 200 pracowników pomimo faktu,  

że można było zareagować odpowiednio wcześniej i pomóc przedsiębiorstwu, ta pomoc nie 

została zaoferowana. Centrala PGE Dystrybucja znajduje się obecnie na Lubelszczyźnie, ale 

wstrzymanie inwestycji rzędu miliardów złotych ogranicza nasz region. Poinformował, że tylko 

w bieżącym roku analitycy stwierdzili, iż poprzez wstrzymanie inwestycji PGE cofnęliśmy się 

w rozwoju o ponad 5 lat w stosunku do Europy, czyli do inteligentnych sieci, które są przez  

to dla nas niedostępne. Również przez to małe firmy nie mogą wykonywać usług dla PGE,  

a przecież Lubelszczyzna oddaje swój wkład do budżetu państwa poprzez zyski jakie kumuluje. 

Obecnie spółka bardzo delikatnie stara się optymalizować systemy, które polegają  

na wyprowadzaniu po części centralnych usług wspólnych do Warszawy. Będą one pomału 

zabierały centralę z Lublina 

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Podziękował Przewodniczącemu WRDS WL – Panu Marianowi Królowi za wyrażenie zgody 

na przesłanie do wiadomości całej WRDS WL dokumentów dotyczących PGE wytworzonych 

przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje działające w grupie kapitałowej PGE Dystrybucja 

S.A., której Pan M. Nejkauf jest przedstawicielem. Poprosił o zapoznanie się z przekazanymi 

dokumentami, ponieważ świadczą one o braku dialogu w spółce, o którym tak zapewniano.  

W przesłanych dokumentach znajduje się m.in. pismo Zarządu Spółki odnoszące się do 

projektu Stanowiska WRDS WL w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja 

S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna”. Zwrócił 

uwagę, iż należy zweryfikować, czy nie toczą się postępowania wobec spółki dotyczące 

niezależności Operatora Sytemu Dystrybucyjnego oraz na to jak wygląda wynikająca z tego 

sprawa sytemu zgodności. Oznajmił, że dialog rządu jest prowadzony z Zarządem spółki, bez 

udziału strony społecznej. Wspomniał również o stanowisku Komitetu Strajkowego całej grupy 

kapitałowej, gdzie 42 tys. ludzi wraz ze swoimi rodzinami nie mają się dokąd cofnąć. Ludzie 

nie godzą się na łamanie prawa wewnątrzzakładowego i wyrzucanie z pracy najlepszych 

fachowców. Zarząd ogłosił, że do 2050 roku w celu maksymalizacji zysków planowane jest 

zwolnienie 50% załogi, czyli wyrzucenie 21 tys. pracowników. Podczas konferencji dotyczącej 
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strategii rozwoju spółki do 2050 roku przedstawiono kalkulację, ile pieniędzy rocznie będzie 

przeznaczonych na działalność dystrybucji i jest to kwota sięgająca prawie półtora miliarda 

złotych. Obecnie wydawane jest więcej, ale jest to wciąż za mało by sprostać Zielonemu 

Ładowi, spółdzielniom energetycznym, inteligentnym sieciom, prosumentom i zmianie roli 

dystrybutora w operatora rynku energii w Polsce.  

Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Poprosił o przesłanie wszelkich dokumentów w omawianym temacie. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Zachęcił do zabrania głosu parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej. 

Artur Soboń – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik 

Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego 

Zdaniem Pana A. Sobonia formuła spotkania, nieuwzględniająca obecności prezesów spółek, 

nie ułatwia odnalezienia odpowiednich rozwiązań. Wyjaśnił też powody, dla których  

Pan J. Sasin jest nieobecny na spotkaniu dodając, iż dynamiczny rozwój pandemii COVID-19 

i zmienny harmonogram posiedzeń Sejmu znacząco utrudniają uczestniczenie w planowanych 

spotkaniach, w tym posiedzeniach WRDS WL. Wspomniał również o toczących się obradach 

RDS w Warszawie, gdzie sam ostatnio musiał oddelegować swojego przedstawiciela z uwagi 

na niemożność osobistego stawiennictwa. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Wytłumaczył, dlaczego bieżące spotkanie odbywa się bez obecności prezesów spółek. Dzieje 

się tak, ponieważ dokładne omówienie strategii każdego z ww. przedsiębiorstw wymaga 

zaangażowania wszystkich zainteresowanych i przeznaczenia odrębnego czasu każdemu 

przedsiębiorstwu. Konieczne jest umożliwienie wypowiedzi członkom zarządu, wysłuchania 

opinii wszystkich zebranych, uporządkowania informacji oraz uzyskania porozumienia stron. 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Przyznał, że dialog prowadzony przez WRDS WL jest dialogiem merytorycznym i najczęściej 

zgodnym. Zdarzały się jedynie pojedyncze przypadki, na przestrzeni 5 lat, kiedy to stanowisko 

nie zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu, a jedynie przez partnerów 

społecznych. Pan T. Pitucha docenił obecność Pana A. Śliwki na posiedzeniu. Odniósł się do 

stanowiska w punkcie 4. projektu Stanowiska Nr …/2020 WRDS WL w sprawie sytuacji 

społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE 

Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna” zawarty jest postulat związany z tematem, który 

poruszyli na spotkaniu Panowie ze strony związkowej PGE Dystrybucja. Przedstawiono 

również zastrzeżenia i wnioski o zaprzestanie stosowania ograniczeń w planach 

inwestycyjnych PGE, respektowanie i stosowanie wytycznych do treści programów zgodności, 

a także umożliwienie realizacji celów inwestycyjnych. Zawarto w nim także kwestię dotyczącą 

zmiany lokalizacji działu prawnego wraz z działem zakupów. Odpowiedź w punkt na 

wystąpienia strony społecznej wiele by wyjaśniła oraz wpłynęła na zrozumienie. Jako strona 

rządowa WRDS WL dostrzega potrzebę okazania większej troski województwu lubelskiemu. 

Poprosił Pana A. Śliwkę o odniesienie się do poszczególnych postulatów zawartych  

w przedstawionym dokumencie. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Oznajmił, że po dokładnym zapoznaniu się z przesłanymi materiałami można stwierdzić,  

iż konflikt wymaga pilnego rozwiązania. Bardzo pomocny byłby udział strony rządowej, czyli 

właściciela. Jako strona społeczna WRDS WL z ramienia Konfederacji „Lewiatan” 
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zadeklarował chęć pomocy w mediacjach, jeżeli strony sobie tego zażyczą. Odniósł wrażenie, 

iż marginalizacja lubelskich przedsiębiorstw ma miejsce już od kilku lat. Pomimo wielu 

zapewnień o realizacji polityki spójności oraz uzyskania przez parlamentarzystów Prawa  

i Sprawiedliwości ogromnego poparcia w naszym regionie, ostatnie działania związane z PGE 

Dystrybucja, a wcześniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” nie wskazują na objęcie 

Lubelszczyzny „szczególną troską” przez wybranych przez nas przedstawicieli. Pan  

D. Jodłowski poparł przyjęcie proponowanego stanowiska. 

Eryk Ostapiuk – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych 

Zaapelował do wszystkich członków WRDS WL o przyjęcie stanowiska.  

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Odniósł się do głównego punktu porządku obrad, czyli Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego do 2030 roku. Zawnioskował o zrewidowanie celów strategicznych SRWL 

uwzględniających sprawy energetyczne. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Zaproponował podtrzymanie stanowiska dot. powołania pełnomocnika rządu ds. rozwoju 

Lubelszczyzny oraz podjęcie próby zatrzymania wyludniania się regionu. 

Zdzisław Antoń – strona samorządowa, Starosta Lubelski 

Zasugerował wspólne wystąpienie o przeniesienie centrali PGE Dystrybucja S.A. do Lublina. 

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Nawiązując do wypowiedzi Pana Starosty Z. Antonia stwierdził, iż jest to dobry pomysł, lecz 

nie przyniesie on oczekiwanego rezultatu. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Przewodniczący zadecydował o konieczności zorganizowania posiedzenia plenarnego WRDS 

WL w pełni poświęconego PGE Dystrybucja S.A. Następnie odczytał projekt stanowiska 

Nr …/2020 WRDS WL w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny 

oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów. Projekt ma zostać dopracowany oraz 

przesłany członkom rady. Pan M. Król dodał również, że stanowisko winno być dostarczone 

do przedstawicieli rządu osobiście, z uwagi na brak odpowiedzi na poprzednio przekazywane 

dokumenty. 

Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm RP 

Poparł zdanie Pana Starosty wspominając, iż 5 lat temu jednym z punktów wyborczych 

KUKIZ’15 była decentralizacja urzędów centralnych. W Polsce podobnie jak w Niemczech nie 

wszystkie urzędy centralne znajdują się w stolicy, są one rozmieszczone po całym państwie. 

Należy zastanowić się jakie urzędy centralne można przenieść do naszego regionu. 

Lubelszczyzna powinna wyjść z inicjatywą w tej sprawie. 

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Poparł wniosek o przyjęcie stanowiska. Zgłosił potrzebę zorganizowania posiedzenia w całości 

poświęconego energetyce, zachęcając by odbyło się ono jak najszybciej, ponieważ do końca 

grudnia gotowa będzie strategia dotycząca zmian w energetyce. Jako strona społeczna WRDS 

WL zadeklarował chęć prowadzenia rozmów ze stroną rządową. 

Zbigniew Rymsza – strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Popiera podjęcie próby podniesienia znaczenia Lubelszczyzny w sektorze energetyki. 

Województwo lubelskie jest regionem rolniczym, powstaje w nim wiele farm fotowoltaicznych, 

a także wiele mniejszych i większych elektrowni, których działalność oparta jest  
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o odnawialne źródła energii. Pan Z. Rymsza zasugerował możliwość rozwoju regionu  

o energetykę wiatrową, w takich okolicznościach PGE Dystrybucja S.A. mogłaby być bardzo 

pożądaną spółką i z całą pewnością przyczyniłaby się do rozwoju nowoczesnej energetyki.  

Na lubelskich uczelniach istnieją dobrze prosperujące wydziały informatyki posiadające 

wykształconą kadrę, które chętnie odnalazłyby się w sektorze „nowoczesnej” energetyki  

i przesyłu danych. Zwracając się do Ministra A. Śliwki podkreślił, że region lubelski jest 

predystynowany do rozwijania w nim nowoczesnej energetyki. Kończąc swoją wypowiedź 

zachęcił do współpracy. 

Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Zapewnił, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wychodzi naprzeciw sygnałom związanym 

z inwestycjami w fotowoltaikę oraz rozwojem odnawialnych źródeł energii. Poinformował  

o planach prowadzenia dużych inwestycji w zakresie fotowoltaiki na terenie Bogdanki, która 

liczy sobie 55 ha. Spółki energetyczne współpracują z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 

Rolnictwa (KOWR). W kwestii zagospodarowania gruntu, który jest nieużytkiem istnieje 

możliwość postawienia na nim farm. Ministerstwo życzliwie podchodzi do zgłaszanych 

pomysłów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. W kwestii dokonywania zmian 

strukturalnych niektórych podmiotów konieczne są pewne instrumenty. Dzięki Komisji 

pracującej przy Ministrze Aktywów Państwowych, która zajmuje się reformą prawa 

handlowego tworzone jest tzw. prawo holdingowe. Celem tych zabiegów jest zmiana Kodeksu 

Spółek Handlowych i nowelizacja prawa spółkowego, która umożliwi grupowanie spółek oraz 

dokonywania zmian w ich funkcjonowaniu. Odnośnie do projektu stanowiska w sprawie 

przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika 

Rady Ministrów – powołanie pełnomocnika rządu ds. rozwoju Lubelszczyzny byłoby 

ewenementem w strukturze Rady Ministrów, ponieważ nie istnieje podobna funkcja. Kończąc 

swoją wypowiedź zapewnił, iż wszystko, co zostało wyartykułowane na bieżącym spotkaniu 

zostanie przekazane Panu Ministrowi J. Sasinowi. Podziękował za możliwość udziału  

w spotkaniu. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Zaproponował modyfikację nazwy projektu stanowiska tak, aby Pełnomocnika Rady Ministrów 

ds. rozwoju Lubelszczyzny zamienić na Koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju 

Lubelszczyzny. 

Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Wspomniał o obecnie rozważanym przez rząd pomyśle powołania Pełnomocnika ds. rozwoju 

terenów pogórniczych.  

Wiesława Janczak – strona pracowników, OPZZ 

Zaapelowała o połączenie sił i wspólną walkę dobro i rozwój regionu.  

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność”  

Nawiązał do wypowiedzi Pana A. Śliwki o pracach kodyfikacyjnych przy zmianach prawa  

i tworzeniu prawa holdingowego oraz specjalnych uprawnień dla Rad Nadzorczych. 

Potwierdził informację o prowadzeniu takich prac. Jednakże nie zgodził się ze stwierdzeniem, 

iż prawa holdingowego w Polsce jeszcze nie ma. Otóż PGE Dystrybucja S.A. będąc spółką 

zintegrowaną pionowo z główną siedzibą w Warszawie takie rozwiązanie już zastosowała.  

Od początku października 2020 r. wszystkie linie biznesowe spółki PGE Dystrybucja S.A. 

dobrowolnie podpisały porozumienie, zrzekając się swoich uprawnień wynikających z Kodeksu 

Spółek Handlowych na rzecz grupy kapitałowej PGE. Interes grupy kapitałowej stał się 

ważniejszy niż interes regionów, spółek zależnych i zatrudnionych w nich pracowników. 
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Ad 3. Podsumowanie dyskusji oraz wypracowanie stanowiska WRDS WL. 

Stanowisko po uzgodnieniu jego ostatecznego kształtu zostanie przesłane członkom WRDS 

WL.  

Ad 4. Przyjęcie Stanowiska Nr …/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE 

Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza 

Energetyczna”. 

Przyjęcie stanowiska zostało przełożone na kolejne posiedzenie plenarne WRDS WL, które  

w całości poświęcone będzie PGE Dystrybucja S.A. 

Ad 5. Wolne wnioski. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Zaproponował przedyskutowanie budżetu WRDS WL i przypisanie go w całości gestii 

Prezydium. 

Jan Pyznarski – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 

Zwrócił się do całej WRDS WL z prośbą o pochylenie się nad problemami spowodowanymi 

zmianami oraz pandemią w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poinformował o możliwości 

zwrócenia się do WRDS WL z całym zestawieniem zagadnień, celem poprawy sytuacji 

przedsiębiorstw.  

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Przypomniał o funkcjonujących stałych zespołach roboczych WRDS WL, które chętnie zajmą 

się wspomnianym tematem.  

Antoni Pasieczny – NSZZ „Solidarność” 

Poinformował, że na wniosek Pana A. Sobonia powstały trzy zespoły, które mają za zadanie 

do końca listopada wypracować wnioski i wytyczne odnośnie do Lubelskiego Węgla 

„Bogdanka” S.A. Dodał, że strona społeczna bierze udział w posiedzeniach zespołów i czeka 

na efekty pracy. W sytuacji ubywania elektrowni pojawia się mniejsze zapotrzebowanie na 

węgiel oraz ludzi, którzy go wydobywają. Dokumenty wytworzone w tej sprawie zostaną 

przekazane do WRDS WL. 

Ad 6. Zakończenie posiedzenia.  

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Podziękował gościom i członkom WRDS WL za udział w posiedzeniu, po czym zakończył 

spotkanie. 
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Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista obecności z posiedzenia WRDS WL w dniu 22 października 2020 r. 

2. Stanowisko Nr 5/2019 WRDS WL z dnia 5 lipca 2019 w sprawie przyjęcia przez Radę 

Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady 

Ministrów ds. Rozwoju Lubelszczyzny; 

3. Projekt Stanowiska Nr …/2020 WRDS WL w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów 

Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów; 

4. Projekt Stanowiska Nr …/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE 

Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza 

Energetyczna”. 


