Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 49. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 listopada 2017 r.
Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Dotarły do mnie niepokojące informacje dotyczące działań Polskiej Spółki Gazownictwa, ich wpływu na
kondycję spółki Gaz-System oraz sytuację jej pracowników.
Polska Spółka Gazownictwa oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisały w dniu
29 czerwca 2016 r. memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych. Wtedy też
powstały nowe, dopasowane do sytuacji definicje elementów infrastruktury. W ich myśl każdy gazociąg
przesyłowy może stać się dystrybucyjnym, natomiast żaden dystrybucyjny nie ma szansy stać się
przesyłowym.
Na posiedzeniu zarządu spółki Gaz-System podjęto decyzję o powołaniu 2 zespołów projektowych.
Pierwszy zajmie się projektem uporządkowania infrastruktury gazowej (w skrócie: PUIG), a drugi
współpracą z Polską Spółką Gazownictwa w obszarze rozwoju. W trzeciej dekadzie lipca 2016 r. miało
miejsce pierwsze spotkanie zespołu powołanego do realizacji projektu uporządkowania infrastruktury
gazowej (PUIG), na którym omówiono historię, status i harmonogram projektu PUIG. Jego pierwszym
etapem jest weryfikacja wytypowanych elementów infrastruktury przesyłowej spółki Gaz-System pod kątem
ich ewentualnej sprzedaży Polskiej Spółce Gazownictwa. Tematem spotkania były także wątpliwości oraz
niepokoje pracowników związane z projektem.
Harmonogram zakładał, iż etap analizy majątku Gaz-Systemu pod kątem przekazania do PSG potrwa od
1 sierpnia do 30 września 2016 r. Będą ją prowadzić przedstawiciele PSG wraz z pracownikami oddziałów
Gaz-Systemu. Początek listopada to spotkanie zarządów operatora Gaz-System oraz Polskiej Spółki
Gazownictwa dotyczące projektu uporządkowania infrastruktury gazowej w Polsce. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele merytorycznych zespołów roboczych pracujących przy projekcie. Na tymże spotkaniu prezes
spółki Gaz-System, pan Tomasz Stępień, wystąpił z tezą, iż OGP Gaz-System chce zbyć wybrane elementy
krajowej infrastruktury gazowej do PSG jako operatora dystrybucyjnego. Jednocześnie wygłoszono tezę, iż
Gaz-System dąży do tego, aby zostać jedynym operatorem, wejść do polskiego systemu, co ma
zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski. Spotkanie dotyczyło także tematów związanych
z rozkładem czasowym działań oraz oceny ryzyka pojawiającego się podczas realizacji projektu.
30 listopada 2016 r. PSG oraz Gaz-System wykonały kolejny krok po podpisaniu memorandum,
a mianowicie podpisały list intencyjny. W pierwszym etapie projektu PSG miałaby zakupić od Gaz-Systemu
wybrane segmenty systemu przesyłowego oraz stacje gazowe. Transakcję zaplanowano na rok 2017. Treść
listu, pozostając tajemnicą, wzbudza uzasadniony niepokój wśród członków załogi Gaz-Systemu, którzy z tą
firmą związali swoje kariery oraz przyszłość swoich rodzin. List intencyjny zakłada zbycie na rzecz PSG
około 770 km gazociągów oraz 102 stacji gazowych po cenie księgowej. Nie bez znaczenia pozostaje także
otwarta kwestia co do sytuacji obsługujących powyższe elementy pracowników, dla których niejednokrotnie
były to jedyne elementy do obsługi. Nikt nie wie, jaki jest cel sprzedawania gazociągów, często
przygranicznych, oraz jakie ma to przynieść zyski. Spółka PSG posiada w swojej infrastrukturze gazociągi,
które z powodu ciśnień i przepływów powinny przejść do Gaz-Systemu. W roku 2000, gdy powołano do
życia Operatora Gazociągów Przesyłowych, dobrano odpowiednie gazociągi, a do obsługi gazociągów
dobrano liczbę pracowników.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jaki jest cel sprzedaży gazociągów i stacji redukcyjno-pomiarowych Polskiej Spółce Gazowniczej?
W roku 2000, powołując do życia spółkę Przesył, wybrano gazociągi i stacje redukcyjno-pomiarowe do
świadczenia usługi przesyłu gazu i ten schemat dobrze się sprawdzał, o czym świadczą zyski spółki.
2. Dlaczego sprzedaż ma odbywać się po cenie księgowej, a nie rynkowej, skoro mówi się, że celem jest
zwiększenie zysku?
3. Dlaczego sprzedaje się gazociągi przygraniczne, a tym samym osłabia się pozycję Gaz-Systemu
w systemie przesyłowym Unii Europejskiej (liczy się pas ziemi zajęty przez gazociąg)?

4. Na jakiej zasadzie dokonano wyboru firmy, w stosunku do której ma nastąpić sprzedaż gazociągów
(Polska Spółka Gazownicza), skoro na rynku polskim działa dużo firm gazowniczych?
5. Dlaczego PUIG (program uporządkowania infrastruktury gazowniczej) ma działać tylko w jedną stronę
(Gaz-System przekazuje pewne elementy PSG, ale odwrotnie nic się nie dzieje)?
6. Dlaczego zysk spółki Gaz-System i dochody pracowników systematycznie spadają?
7. Czy sprzedaż majątku Gaz-Systemu spowoduje pogorszenie zysków spółki?
8. Dlaczego pozbawiono załogę Gaz-Systemu prawa do posiadania przedstawiciela w radzie nadzorczej
spółki?
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

