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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego w Pile kierowane są pytania dotyczące sytuacji w spółce 

Exalo Drilling SA. Szczególnie niepokojące dla mieszkańców, władz miasta oraz lokalnych mediów są po-

głoski o planowanym przeniesieniu siedziby Exalo Drilling do innego miasta, połączonym ponoć ze sprzeda-

żą nieruchomości spółki. 

Jak pan minister wie, Exalo Drilling powstało na bazie wspaniałej pilskiej firmy PNiG Nafta Piła, po po-

łączeniu jej z PNiG Kraków SA, PNiG Jasło SA, PN „Diament” Sp. z o.o. oraz ZRG Krosno Sp. z o.o. 

Wspomniałem o tym, bowiem jest to przedsiębiorstwo historycznie związane z Piłą. Przez dekady było ono 

ambasadorem miasta w Polsce i na świecie. 

Spółka PNiG Nafta powstała w Pile w 1956 r. i dzięki swojej działalności stała się jedną z najbardziej za-

służonych dla polskiego przemysłu naftowego spółek. Od czasu swojego powstania firma znacznie zwiększy-

ła kapitał zakładowy. Była ona m.in. odkrywcą blisko 100 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze 

całej Polski, odkrywcą największych w Europie złóż miedzi (lubińskie zagłębie, 1957–1959), odkrywcą naj-

większego w Polsce złoża węgla brunatnego (Bełchatów, 1961), wykonawcą pierwszych w Polsce wierceń 

kierunkowych (1973). Zakres działalności firmy obejmował całe spektrum prac wiertniczych i rekonstrukcyj-

nych wykonywanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, np. w Egipcie, w Indiach czy na Słowacji. 

Sukcesy Nafty (tak na co dzień nazywali tę firmę mieszkańcy Piły) świadczyły o pełnym profesjonalizmie 

oraz świetnie wyszkolonej kadrze spółki, a nowoczesne technologie wykorzystywane w jej pracach dawały 

znakomite rezultaty w ramach kontraktów wykonywanych na całym świecie. Nafta Piła, poprzedniczka Exa-

lo, zawsze była mocno zakorzeniona w naszym mieście, odgrywając przy tym ważną, miastotwórczą rolę. 

Nie tylko tworzyła ona miejsca pracy, wznosiła budynki mieszkalne czy organizowała szkolnictwo zawodo-

we, ale też kreowała niepowtarzalną atmosferę identyfikacji obejmującej samą firmę, jej pracowników oraz 

miasto. Dodatkowo świetna renoma spółki zawsze dobrze promowała Piłę w Europie i na świecie. Grupa 

PNiG Nafta Piła, dzisiejsze Exalo Drilling, wpisała się zatem w historię nie tyko górnictwa, ale i samej Piły 

oraz Wielkopolski. 

Dla miasta takiego jak Piła utworzenie na bazie Nafty Piła spółki Exalo Drilling było kolejnym ważnym 

wydarzeniem na płaszczyźnie nie tylko promocji, ale i wymiernych efektów ekonomicznych. Dlatego pogło-

ski o możliwej likwidacji siedziby spółki w Pile i przeniesieniu jej do innego miasta powodują uzasadnione 

niepokoje społeczne. 

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra, czy są jakiekolwiek plany związane ze zmianą lokalizacji siedzi-

by Exalo Drilling. Jeśli nie, to oczywiście nie ma sprawy, ale gdyby pogłoski te miały się potwierdzić, 

uprzejmie prosiłbym o przedstawienie wszystkich istotnych szczegółów wraz z uzasadnieniem planowanych 

działań. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 
 


