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STANOWISKO NR 8/2020 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO  

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie realizacji opóźnionego 13 lat, jednego z najważniejszych  

dla województwa lubelskiego projektu z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju 

tj. przeniesienia siedziby całej Grupy PGE do Lublina 

Jedną z pierwszych decyzji w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, najważniejszą 

dla mieszkańców województwa lubelskiego, była podjęta w 2007 roku decyzja ówczesnego 

Premiera Rządu RP Jarosława Kaczyńskiego o lokalizacji w Lublinie centrali Grupy PGE. 

Niestety, ta gigantyczna szansa została zaprzepaszczona z powodu zmieniających się 

uwarunkowań politycznych. Centrala PGE ponownie trafiła do Warszawy, zaś w Lublinie 

ulokowano tylko jedną ze spółek- córek PGE Dystrybucja, której wpływ na kształtowanie 

polityki Władz Grupy PGE w zakresie poszukiwania nowych impulsów rozwojowych dla 

Naszego Regionu i realizacji programu niwelowania różnić rozwojowych zgodnie z polityką 

spójności regionalnej jest marginalny. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednomyślnie stoi 

na stanowisku, że dla wyrównania szans rozwojowych, oraz zrównoważenia historycznie 

uwarunkowanych opóźnień, których nasz region nie może nadrobić pomimo istnienia 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, innych projektów, programów i funduszy, należy 

wrócić do koncepcji sprzed 13 lat i przenieść do Lublina siedzibę całej Grupy PGE.  

Realia gospodarczo-ekonomiczne wyraźnie pokazują, że pomimo stałego wysiłku 

władz i mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, inne regiony kraju rozwijają się 

jeszcze szybciej, wykorzystując większy potencjał bazowy, skutkiem czego dysproporcje 

w rozwoju i perspektywach na przyszłość powiększają się. 

Niniejszy apel do Premiera i Rządu Rzeczpospolitej jest owocem kilkuletniej pracy 

i dyskusji wszystkich stron uczestniczących w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. 

Rada podejmując i przedkładając niniejsze stanowisko jest świadoma, jak trudna 

i wymagająca odwagi i konsekwencji jest to decyzja. Niemniej jednak, obserwując i wsłuchując 

się w głos pracowników i związkowców największych zakładów Lubelszczyzny, których 

centrale zostały przeniesione poza obszar naszego województwa, jak również 

odpowiedzialnie myśląc o przyszłości w kontekście dyskutowanej Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego do 2030 roku, zgłasza konieczność podjęcia tej kluczowej 

i  strategicznej decyzji.  

Istnienie i funkcjonowanie spółki o znaczeniu krajowym o znaczącym potencjale 

ekonomicznym, z całym szeregiem zależności i powiązań gospodarczych, będzie jednym 

z  kroków w wyrównaniu potężnej wyrwy jaką spowodowało ponad stuletnie pozostawanie pod 

zaborem rosyjskim a także degradacja przemysłu Lubelszczyzny, która była efektem przemian 

początku lat 90-tych.  
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Wyrażamy nadzieję, że funkcjonowanie spółki przyczyni się do wykorzystania 

potencjału OZE naszego regionu i pobudzenia inwestycyjnego w zakresie budowy instalacji 

i  farm fotowoltaicznych oraz konwersji biomasy na użyteczną postać energii. Przyniesie to 

ewidentne korzyści dla kraju, ułatwi bowiem realizację zobowiązań przyjętych zgodnie 

z Dyrektywą Parlamentu i Rady EU 2018/2001 osiągnięcia zakładanego Narodowego Celu 

Wskaźnikowego (NCW) oraz Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) i wzrost udziału OZE 

w konsumpcji energii.  

Dzięki ostatnim zmianom politycznym Polska uchroniła się przed zapowiadaną na 2016 

rok prywatyzacją sektora energetycznego i przejęciem go przez obcy kapitał. Kolejnym 

krokiem powinno być sprawiedliwe z punktu widzenia społecznego oraz potrzeby 

zrównoważonego rozwoju, wzmocnienie Lubelszczyzny, o co niniejszym apelujemy. 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu członków Rady złożył Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

/-/Marian Król 

Otrzymują: 

• Prezes Rady Ministrów 

• Minister Aktywów Państwowych 


