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ZAPYTANIE
Szanowny Panie Ministrze,
W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi informacjami, dotyczącymi negatywnych skutków
restrukturyzacji branży energetycznej, prowadzonej przez przedstawicieli poprzedniego rządu, pozwalam sobie zwrócić
Pańską uwagę na problem dotyczący złej kondycji kolejnej jednostki PGNiG funkcjonującej pod nadzorem
właścicielskim Ministerstwa - Zakładu Gazownictwa w Jarosławiu. Od 1 stycznia 2000r. po restrukturyzacji PGNiG,
Oddział - Zakład Gazowniczy w Jarosławiu podzielono na dwa sektory: przesył i dystrybucję. Przed tymi zmianami
jednostka zatrudniała ponad 600 pracowników. W założeniach restrukturyzacji PGNiG, siedziba Regionalnego
Oddziału Przesyłu Gazu miała zostać zlokalizowana w Jarosławiu, obsługując teren, na którym rozlokowane są tłocznie
systemowe i systemowo-złożowe gazu (w Jarosławiu, Maćkowicach, Mirocinie i Szczutkowie), dwie stacje
rozdzielczo-przesyłowe w Hermanowicach (Granica Państwa) oraz w Jarosławiu oraz 558,8 km sieci gazowej
wysokiego
ciśnienia.
Na skutek niezrozumiałej decyzji, Regionalny Oddział Przesyłu Gazu powstał jednak w Tarnowie, na terenie którego
znajduje się zaledwie jedna nie wykorzystywana Tłocznia Gazu w Pogórskiej Woli, Jarosław natomiast sprowadzono do
roli jednostki podrzędnej, przenosząc większość kompetencji do Tarnowa. Obiekty związane z działalnością przesyłową
przeszły pod kuratelę nowo powstałego Oddziału w Tarnowie.
1.01.2003r. w Jarosławiu utworzono Oddział - Zakład Gazowniczy, podległy Polskiej Spółce Gazownictwa sp.
z o.o. w Tarnowie. Takich zakładów powstało osiem: w Jarosławiu, Jaśle, Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Sandomierzu,
Kielcach
i
Krakowie.
Zakład w Jarosławiu pomimo statusu najmniejszej jednostki Organizacyjnej PSG, prowadził działalność w
województwie podkarpackim na powierzchni 4450 km2. Obsługiwał 12 miast (wszystkie) i 272 miejscowości na terenie
32 gmin (na 35 położonych w obrębie działalności Oddziału), obejmując swym zasięgiem powiaty: jarosławski,
przeworski, przemyski, lubaczowski, część powiatu rzeszowskiego (miasto i gmina Dynów) oraz część powiatu
brzozowskiego (miejscowości Siedliska i Gdyczyna w gminie Nozdrzec). Ten teren należał do najbardziej
zgazyfikowanych rejonów w kraju – 91%, przy średniej w PSG - 74%, oraz krajowej - 42%. Nadzorował i obsługiwał
74265 szt. układów pomiarowych, 4359 km sieci dystrybucyjnej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi były:
Rejon Dystrybucji Gazu w Jarosławiu
Rejon Dystrybucji Gazu w Przemyślu
Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku ( przewidziany do likwidacji, teren podległy przejdzie pod RDG Łańcut)
Punkt Dystrybucji Gazu w Radymnie - (zlikwidowano – teren wraz z budynkami wystawiono na sprzedaż.)
Punkt Dystrybucji Gazu w Lubaczowie - (zlikwidowano – teren wraz z budynkami wystawiono na sprzedaż o czym
pisałam w poprzednim zapytaniu.)
Punkt Dystrybucji Gazu w Dynowie (zlikwidowano, po interwencjach jednak punkt wznowił działalność)
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We wrześniu 2012r. Polska Spółka Gazownictwa przystąpiła do likwidacji Zakładu Gazownictwa w
Jarosławiu. Pomimo protestów przedstawicieli Zakładu, pism i próśb kierowanych do przedstawicieli poprzedniej
władzy, z dniem 31.12.2012r. Zakład Gazowniczy w Jarosławiu przestał istnieć. Część majątku została już sprzedana,
pozostała oczekuje na sprzedaż. Część pracowników przeniesiono do Zakładu w Rzeszowie lub jednostek mu
podległych, wysłano na emeryturę lub zwolniono. Prowadzone przez lata działania sprowadziły w rezultacie duży
Zakład do roli małego Rejonu Dystrybucji, zapewniającego jedynie bieżącą obsługę techniczną sieci i zatrudniającego
dziś zaledwie 41 pracowników. Istotnym pozostaje również fakt, że Zakład Gazowniczy w Jarosławiu nie przynosił
strat - generował zysk od 4 do 5 mln zł. rocznie. Ten proceder egzotycznej restrukturyzacji, która finalnie prowadzi do
"zwijania" infrastruktury energetycznej w mniejszych miejscowościach, obniżając tym samym poziom obsługi
lokalnych odbiorców, jest zauważalny od kilku lat.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

1. Czy znana jest Panu opisana wyżej sytuacja?
2. Czy zechce Pan jeszcze raz przeanalizować zaistniałą sytuację i rozważyć cofnięcie niekorzystnych zmian,
mając na uwadze przywrócenie realnej efektywności funkcjonowania placówek sektora energetycznego w
oparciu o potencjał surowcowy terenu?

Z wyrazami szacunku,
Poseł na Sejm RP
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