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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwrócili się do mojego biura pracownicy PGE Dystrybucja SA Oddziału Warszawa Rejonu Energetycz-

nego Sokołów Podlaski z prośbą o pomoc i wsparcie w sprawie planowanej restrukturyzacji sokołowskiego 
oddziału. Według planów Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski ma być połączony z Rejonem Energetycz-
nym Wyszków z siedzibą w Wyszkowie. W miejscu Rejonu Energetycznego Sokołów Podlaski ma pozostać 
tylko posterunek energetyczny, gdzie zatrudnienie znajdzie dziesięć – dwadzieścia osób. 

Informacje o planach likwidacji Rejonu Energetycznego Sokołów Podlaski bardzo mnie zaniepokoiły. So-
kołowski oddział istnieje od 1965 roku, obsługuje ponad 56 tysięcy odbiorców, obszar jego działania wynosi 
ponad 2 tysiące 400 kilometrów kwadratowych. Oddział prowadzi usługi na terenie miast: Kosów Lacki, 
Sokołów Podlaski, Węgrów, Łochów, oraz gmin: Bielany, Ceranów, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Ko-
rytnica, Kosów Lacki, Liw, Łochów, Miedzna, Repki, Sabnie, Sadowne, Sokołów Podlaski, Sterdyń, Sto-
czek, Węgrów, a także częściowo: Małkinia, Mokobody, Paprotnia, Strachówka, Wierzbno. Jest jednym 
z kluczowych zakładów w mieście, gdzie zatrudnienie znalazło wielu mieszkańców. Obecnie zatrudnionych 
jest tam sto dwadzieścia osób. 

Istniejąca struktura organizacyjna zapewnia klientom nie tylko dostarczanie energii, ale także szybką 
i bezpośrednią obsługę. Wprowadzenie zbyt pochopnie konsolidacji w PGE SA może być fatalne w skutkach. 
Będzie miało swoje odbicie m.in. w zmniejszeniu bezpieczeństwa energetycznego, wydłużeniu czasu lokali-
zacji awarii i jej usunięcia, zmniejszeniu pewności dostarczania energii o dobrych parametrach, pogorszeniu 
stanu sieci, zwiększeniu kosztów dojazdu i wydłużeniu czasu reklamacji, mniejszym bezpieczeństwie pracy 
załóg. 

Pracownicy są bardzo zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, tym bardziej że nikt wcześniej nie rozmawiał 
z nimi o planach restrukturyzacji zakładu. Zastanawiają się także, jakimi kryteriami kierowano się przy wy-
borze do likwidacji właśnie Rejonu Energetycznego Sokołów Podlaski. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Wicepremiera o informację dotyczącą planów odnośnie do 
dalszych losów jednostki w Sokołowie Podlaskim. Planowane uruchomienie posterunku energetycznego nie 
rozwiązuje tutaj problemu – co stanie się z pozostałą załogą? Mając na uwadze dobro pracowników oraz 
mieszkańców, apeluję o pozostawienie Rejonu Energetycznego Sokołów Podlaski w kształcie, w jakim jest 
obecnie. 

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




