
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Pęka 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Na dyżur senatorski w moim biurze zgłosili się pracownicy byłego rejonu energetycznego w Miechowie. 

Pracowników rejonu reprezentowali pan (…) oraz pan (…). Zgodnie z ich relacją rejon energetyczny w Mie-

chowie istniał od 1959 r. Zawsze był jednostką prężną, posiadającą bardzo dobre wyposażenie, infrastrukturę. 

Obsługiwano tu 2 duże powiaty oraz część 4 powiatów i 18 gmin. Dlatego pracownicy tego rejonu podają 

w wątpliwość celowość reorganizacji terenowej poprzez włączenie ich do rejonu energetycznego Busko. 

W ramach konsolidacji zlikwidowano ponadto posterunek energetyczny w Działoszycach, pozostawiając 

w obszarze działania byłego rejonu w Miechowie tylko posterunek w Kazimierzy Wielkiej oraz Miechowie. 

Według pracowników byłego rejonu w Miechowie ważne są także aspekty dotyczące obsługi klientów 

grupy PGE. Jakość obsługi klienta uległa zdecydowanemu pogorszeniu, wzrósł stopień uciążliwości dla 

klientów ze względu na spore odległości przy dojazdach. 1 stycznia 2013 r. spółka PGE Obrót SA zlikwido-

wała biuro obsługi klienta w Miechowie. Działalność BOK zastąpiono wprowadzeniem infolinii. Opinie 

klientów na temat działania infolinii są negatywne. Jednocześnie przy podziale PGE Obrót SA i PGE Dystry-

bucja SA w następstwie likwidacji RE Miechów pozbawiono klientów mieszkających w obszarze usług dys-

trybucyjnych możliwości załatwienia jakiejkolwiek sprawy w Miechowie. Siedziba RE Busko znajduje się 

w odległości blisko 70 km od Miechowa. Dla zdecydowanej większości mieszkańców jest to odległość zbyt 

duża. 

Ponadto otrzymałem informację, że w celu przywrócenia rejonu energetycznego w Miechowie nie są wy-

magane żadne nakłady finansowe, a jedynie dokonanie niewielkich zmian w istniejących systemach informa-

tycznych. Istniejąca baza lokalowa oraz obsada osobowa pozwalają natychmiast rozpocząć funkcjonowanie 

rejonu w Miechowie. 

Z informacji, które otrzymałem, wynika ponadto, że prowadzona była korespondencja z dyrektor depar-

tamentu kontroli i nadzoru, panią Małgorzatą Niezgodą (pisma o sygn. DKN/477/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

oraz DKN-IV-0960-52/16). W opinii zainteresowanych pisma te zawierają szereg ogólnych stwierdzeń oraz 

nie stanowią kompleksowej i rzetelnej odpowiedzi na pytanie o merytoryczne powody likwidacji rejonu 

energetycznego w Miechowie. 

Panie Ministrze, jako Prawo i Sprawiedliwość obiecywaliśmy mieszkańcom tzw. Polski powiatowej, że 

zakończymy politykę centralizacji urzędów. Tymczasem to właśnie mieszkańcy powiatu miechowskiego, 

regionu z wielkimi tradycjami, są rozgoryczeni faktem zabierania im łatwego dostępu do instytucji publicz-

nych. Według powszechnej opinii jest to kolejny przejaw procesu „zwijania się państwa” w tym rejonie. 

W nawiązaniu do powyższych informacji uprzejmie proszę Pana Ministra o szczegółowe rozpatrzenie 

sprawy i poinformowanie mnie o możliwych perspektywach rozwiązania tej sytuacji, w tym szczególnie 

o możliwościach cofnięcia niekorzystnych dla powiatu miechowskiego decyzji. 

Z wyrazami szacunku 

Marek Pęk 

 
 


