
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Gogacza 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa Spółka z o.o. w Warszawie 

Zakład Gazowniczy w Lublinie zwróciła się do mnie z wnioskiem o złożenie oświadczenia senatorskiego do 

ministra skarbu państwa w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w związku z następującymi 

problemami podnoszonymi przez pracowników. 

Z dniem 1 lipca 2013 r. w wyniku połączenia sześciu samodzielnych spółek gazownictwa powstała Polska 

Spółka Gazownictwa realizująca funkcje ogólnopolskiego operatora systemu dystrybucyjnego. Spółka ta 

zatrudnia około dwunastu tysięcy pracowników, a wartość jej majątku przekracza 10 miliardów zł. Ma ona 

w sposób bezpieczny dostarczyć gaz do milionów gospodarstw domowych, firm i przedsiębiorstw. 

W procesie łączenia spółek dystrybucyjnych składane były przez zarząd zarówno Grupy Kapitałowej 

PGNiG, jak i Polskiej Spółki Gazownictwa, i potwierdzane przez ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa, 

deklaracje oraz zapewnienia, iż po połączeniu wymienionych spółek nie dojdzie do żadnych negatywnych 

procesów mających wpływ na funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego oraz zatrudnienie w nowej spółce. 

Niestety, przez ostatnich kilka lat w PGNiG SA przeprowadzane są przez zarząd dotkliwe dla pracowników 

działania, takie jak zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść, wydzielanie struktur i ich ponowne 

łączenie oraz nieustanne zmiany kadrowe na wszystkich szczeblach, a także ciągłe przemieszczanie i prze-

prowadzki pracowników. 

Obecnie szeroko nagłaśniany Program Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNiG, dzięki któremu 

koszty firmy mają po roku 2016 trwale spaść o 1 miliard zł, w rzeczywistości sprowadza się do oszczędności 

uzyskanych przez obniżanie kosztów pracy pracowników. Dzisiejsze działania zarządu wbrew wcześniej-

szym zapewnieniom i deklaracjom zmierzają w tym właśnie kierunku. W PGNiG zostały wypowiedziane 

porozumienia dotyczące premii rocznej, tak zwanej trzynastki, co oznacza spadek wynagrodzeń pracowni-

ków o 11% rocznie. Zostały również wypowiedziane program racjonalizacji zatrudnienia oraz pracowniczy 

program emerytalny. Tymczasem nie zostały przewidziane żadne podwyżki płac w bieżącym roku ani nawet 

podwyżki inflacyjne. W spółkach grupy kapitałowej wypowiadane są również układy zbiorowe pracy oraz 

przewiduje się liczne zwolnienia pracowników. Pozorowany jest dialog ze związkami zawodowymi. Ponadto 

w oparciu o kosztochłonne i obszerne ekspertyzy przeprowadzane przez firmy doradcze, a zlecane przez za-

rząd spółki, planowana jest likwidacja kilkudziesięciu, a być może nawet ponad stu dwudziestu terenowych 

jednostek organizacyjnych: rejonów dystrybucji gazu, punktów dystrybucji gazu. Zdaniem komisji podzakła-

dowej stanowiłoby to poważne zagrożenie dla właściwego i bezpiecznego funkcjonowania całego systemu 

dystrybucyjnego. To może doprowadzić również do zwolnienia ze spółki dużej grupy wysoko wykwalifiko-

wanych i doświadczonych pracowników. Chcemy zwrócić uwagę, że PGNiG SA jest spółką specjalistyczną. 

Aby mogła sprostać zadaniom, jakie wynikają ze specyfiki tej branży, musi posiadać wyspecjalizowaną zało-

gę. A potrzeba co najmniej kilku lat, żeby wdrożyć nowego pracownika i żeby poznał on specyfikę pracy. 

W związku z tym zwracam się do ministra skarbu państwa o ustosunkowanie się do przedstawionych pro-

blemów, na które zwraca uwagę Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność”. 
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