
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Gogacza 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego 

Moje zapytanie dotyczy Karpackiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, obejmującej swoim dzia-

łaniem cztery województwa Polski południowo-wschodniej, w tym województwo lubelskie, która tworzy 

strukturę organizacyjną złożoną z siedmiu oddziałów zakładów gazowniczych. 

W ostatnich dniach otrzymałem informację od pracowników Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie 

– rejonów dystrybucji, zorganizowanych w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jakoby miały istnieć 

plany Zarządu Grupy Kapitałowej PGNiG SA, które zostały ogłoszone 19 grudnia 2012 r. w dokumencie 

„Krótkoterminowa strategia budowania wartości Grupy Kapitałowej PGNiG”. Zgodnie z tymi planami  

w krótkim czasie ma dojść do likwidacji działających na terenie kraju sześciu spółek gazownictwa, w tym 

Karpackiej Spółki Gazownictwa, a w ich miejsce miałaby zostać powołana scentralizowana spółka dystrybu-

cyjna z siedzibą w Warszawie. 

Istnieją obawy wśród pracowników, że wprowadzenie w życie tegoż projektu spowoduje zagrożenie dla 

dalszego funkcjonowania zakładu gazownictwa w Lublinie – rejonów dystrybucji, a co za tym idzie likwida-

cję miejsc pracy w Lublinie. 

W związku z brakiem decyzji dotyczącej przyszłości zakładu w Lublinie jest duże zaniepokojenie o dalszy 

los tej jednostki. Pracownicy nie chcieliby się znaleźć w sytuacji swoich kolegów i koleżanek z zakładu ga-

zownictwa „Obrót”, którzy w ciągu niespełna miesiąca zostali postawieni przed faktem wprowadzenia dra-

stycznych zmian, to znaczy musieli zdecydować się na zmianę miejsca pracy na miejsce oddalone nawet  

o 200 km od ich miejsca zamieszkania albo zgodzić się na program dobrowolnych odejść, co skutkowało 

zmniejszeniem załogi o 50%. 

Proszę Pana Ministra o bardzo poważne potraktowanie tych obaw, z którymi zwracają się pracownicy. 

Proszę o niedokonywanie zmian strukturalnych kosztem pracowników, kosztem stanowisk pracy. Proszę  

o poinformowanie mnie, czy Minister jako większościowy udziałowiec PGNiG SA ma zamiar restruktury-

zować tę jednostkę. Według mojej oceny likwidacja Oddziału Zakładu Gazowniczego – rejony dystrybucji w 

Lublinie byłaby złą decyzją. 

Stanisław Gogacz 

 




