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Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., stanowiące 

reprezentację Strony Społecznej w Spółce zwracają się do Pana Premiera o interwencję i pilne 

włączenie się w sprawy Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji Gazu, którego dalszy 

dynamiczny rozwój i funkcjonowanie jest poważnie zagrożone poprzez koncepcje forsowane przez 

Właściciela Spółki jakim jest Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. po wielu latach działalności w oparciu o intensywną  

i nieustanną redukcję kosztów pracy i braku jakiegokolwiek planu rozwoju zakończyła ten niechlubny 

okres wprowadzonym w roku 2016 Strategicznym Pakietem Zmian, który został wypracowany 

wspólnie przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa i Stronę Społeczną. Zaangażowanie w proces 

wypracowania nowej strategii wszystkich stron zbiorowych stosunków pracy w Spółce, zaowocował 

zupełnie nową wizją dla przyszłości strategicznego dla interesów Państwa podmiotu. Warsztaty 

strategiczne, które wiele miesięcy pracowały w Jadwisinie, jak i efekt prac zespołów, został 

entuzjastycznie przyjęty przez Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako przykład 

wspólnego wysiłku menadżerów i Załogi i otwarcia całkiem nowej drogi dla Polskiej Spółki 

Gazownictwa. Zmiany struktury Spółki, zmiany organizacyjne i strukturalne odbyły się przy 

ogromnym zaangażowaniu Strony Społecznej, ponieważ Pracownikom jak nikomu innemu zależy  

na powodzeniu działalności Spółki i realizacji zadań dla Społeczeństwa wyznaczonego przez Państwo, 

w połączeniu ze stabilnym zatrudnieniem i właściwym systemem motywacyjnym. Wdrożony nowy 

kierunek dynamicznego rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa stał się ogromnym  

i niekwestionowanym sukcesem, co odzwierciedla się w wyniku finansowym Spółki jak i ilości 



 

nowych przyłączeń. Sukces ten był wielokrotnie podnoszony przez Zarząd Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa, a zaangażowanie Załogi i postawa Pracodawcy była pokazywana jako 

przykład odbudowy polskiego dialogu społecznego w branży gazownictwa.  

 

Szanowny Panie Premierze, 

Dynamiczny rozwój Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji i sukces wprowadzonej nowej 

strategii był możliwy wyłącznie ze względu na poświęcenie i zaangażowanie Pracowników Spółki. 

Należy wyraźnie podkreślić, że w ramach Warsztatów Strategicznych pracowała Zespół ds. Etatyzacji, 

który na podstawie wnikliwej analizy zatrudnienia stwierdził brak ponad tysiąca rąk do pracy  

w Spółce, co wprost oznacza, że Załoga przez ostatnie dwa lata pracowała na granicy wytrzymałości  

i bezpieczeństwa, wierząc w obietnice uzupełnienia zatrudnienia jak i dalszego rozwoju Spółki.  

W ostatnich dniach Strona Społeczna Polskiej Spółki Gazownictwa otrzymała bardzo niebezpieczne 

dla interesów pracowniczych informacje dotyczące zamiarów Właściciela, mających na celu 

ograniczanie kosztów działalności podmiotu w obszarze kosztów pracy. Należy wprost stwierdzić,  

że jest to działanie wbrew postanowieniem wprowadzonego i zaakceptowanego przez Zarząd 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Strategicznego Pakietu Zmian w Polskiej Spółce 

Gazownictwa, jest to cofnięcie rozwoju Spółki i stworzenie realnego zagrożenia dla prowadzonej 

działalności gospodarczej, jest to zagrożenie dla podstawowych interesów Załogi, a przede wszystkim 

jest to złamanie postanowień Porozumienia w sprawie Wprowadzenie Strategicznego Pakietu Zmian  

w Polskiej Spółce Gazownictwa  z dnia 17 czerwca 2016r., którego §5 bardzo jasno określa gwarancje 

miejsc pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa. 

Plany Właściciela zmierzające do degradacji Polskiej Spółki Gazownictwa  stają się widoczne  

w bieżącym funkcjonowaniu Spółki. Stanowiska pracy opuszczane przez Pracowników w odejściach 

naturalnych są w znikomym stopniu  odtwarzane. Nie nastąpiło obiecane uzupełnienie zatrudnienia  

w oparciu o wyniki prac nad etatyzacją. Wszystko to prowadzi to do zachwiania realizacji 

podstawowych zadań statutowych Polskiej Spółki Gazownictwa, która od połowy 2016 roku znacząco 

zintensyfikowała swoje działania. Nienotowane do tej pory zainteresowanie potencjalnych klientów 

paliwem gazowym, a co za tym idzie wpływy do budżetu Państwa, jest tłumione brakiem możliwości 

realizacji zadań. Redukowana kadra doświadczonych Pracowników zarówno techniczno-biurowych 

jak i osób wsparcia, bez możliwości jej odtworzenia, funkcjonująca na granicy wydolności organizmu, 

z jednej strony powoduje zmniejszanie ilości realizowanych zadań, z drugiej zaś wprowadzanie Spółki 

w działalność zagrażającą bezpieczeństwu użytkowników paliwa gazowego. To że do tej pory zdarzały 

się tylko incydentalne następstwa takiej sytuacji wynika z zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności Pracowników. 

Wszystkie Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Polskiej Spółce Gazownictwa, stanowiące 

reprezentację większości Pracowników Spółki, uczestniczące w Warsztatach Strategicznych, zwracają 

się do Pana Premiera o spotkanie z przedstawicielami Strony Społecznej Spółki, na którym będzie 

możliwość bezpośredniego przedstawienia argumentów Załogi. Mając poczucie odpowiedzialności  



 

za realizację strategii i dalsze funkcjonowanie Polskiej Spółki Gazownictwa, w tym za bezpieczną  

i nieprzerwaną dystrybucje paliwa gazowego, zwracamy się do Pana Premiera o pilną interwencję  

i wstrzymanie działań Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które wprost 

zagrażają interesom Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji Gazu i jego dalszego 

funkcjonowania.  

 

Szanowny Panie Premierze, 

Strona Społeczna jest bardzo wzburzona otrzymaną w ostatnich informacją o planowanej redukcji 

zatrudnienia powiązaną z obniżeniem kosztów pracy. Jest to działanie wbrew interesom Spółki i jej 

Pracowników, łamiące wszelkie postanowienia i porozumienia, które w Spółce obowiązują. 

Zakładowe Organizacje Związkowe PSG informują Pana Premiera, że wobec tych informacji wśród 

Załogi Spółki zapanował atmosfera gniewu i buntu wobec złamania wszystkich regulacji 

wypracowanych w Spółce. Załoga po dwóch latach ogromnego wysiłku włożonego w sukces Spółki 

zamiast nagrody i uznania, otrzymuje powrót do czasów kiedy Pracownik był wyłącznie pozycją  

w kosztach pracy, a podstawowe i najważniejsze interesy pracownicze są poważnie zagrożone. 

Pragniemy poinformować Pana Premiera, że wszystkie Zakładowe Organizacje Związkowe działające 

w Polskiej Spółce Gazownictwa podejmą wszelkie dostępne prawem działania mające na celu obronę 

interesów Spółki i jej Pracowników przed działaniami Właściciela, które niosą negatywne skutki dla 

Załogi. Jako organizacje pracownicze mamy nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek walki  

o sprawy pracownicze i dołożymy wszelkich starań, aby Pracowników obronić przed tego typu 

działaniami. 

Zwracamy się do Pana Premiera o pilny arbitraż, zanim dojdzie do niekontrolowanego wybuchu 

niezadowolenia społecznego w obliczu łamania obowiązujących porozumień i podejmowania działań 

mających negatywne skutki społeczne. Pragniemy wprost poinformować, że organizacje pracownicze 

nie wyrażają i nie wyrażą zgody na jakiekolwiek zwolnienia w Spółce, mając do dyspozycji szereg 

instrumentów prawnych, których nie zawahamy się użyć. Przytoczone Porozumienie gwarantuje 

Załodze stabilne zatrudnienie w zamian za pracę na granicy wytrzymałości – pozbawienie Załogi tego 

waloru w stosunkach pracy, jest naszym zdaniem ogromną niesprawiedliwością społeczną, na którą 

nie dajemy naszej zgody. Informujemy również, że Zakładowe Organizacje Związkowe Polskiej 

Spółki Gazownictwa stoją u progu wszczęcia sporu zbiorowego z Zarządem polskiej Spółki 

Gazownictwa wobec zamiarów redukcji zatrudnienia, które nie ma ani prawnych podstaw, jak również 

jest działaniem na szkodę Spółki. Dołożymy wszelkich starań, aby wypracowana strategia i gwarancje 

pracownicze, jakie zostały wdrożone w roku 2016 nie zostały naruszone w najmniejszym stopniu.  

Oczekujemy, że Pan Premier  wyrażając troskę o strategiczny dla polityki energetycznej sektor pochyli 

się nad naszą sprawą i doceni jej wagę.  

Zwracamy się o wyraźny sygnał, że Polski Rząd troszczy się o narodowy podmiot i jego Załogę, 

oczekujemy odpowiedzi na nasze wcześniejsze wystąpienia, również te dotyczące chybionego  

i zupełnie oderwanego od rzeczywistości projektu przeniesienia siedziby Spółki do Tarnowa. W 



 

tej sprawie Zakładowe Organizacje Związkowe wystąpiły już do pana Premiera, który skierował 

sprawę do Ministerstwa Energii. Mimo upływu ustawowego okresu na odpowiedź, nie mamy  

w tej sprawie żadnej informacji dotyczącej kwestii siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa. 

Przede wszystkim jednak oczekujemy, że Pan Premier dostrzeże siłę problemu, zagrożenia i możliwe 

skutki sytuacji jaka ma obecnie miejsce w Polskiej Spółce Gazownictwa – Narodowym Operatorze 

Systemu Dystrybucji Gazu. 

 

 

 

 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

                                                                                  
Dariusz Matuszewski 

 

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa 

                                                                                         
Roman Wawrzyniak                                  Zbigniew Matuszewski 

 
 
 
 

 

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność’80 Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Sandomierzu,  

                                                                                               
Ryszard Duliński                                       Artur Wolak; 

 
MNSZZ „Współpraca”,  

                                                                                                    
Karol Holak                                              Iwona Sołtyszewska; 

Związek Zawodowy „KONTRA” PGNiG S.A. w Warszawie,  

                                                                                           
Krzysztof Purgat; 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.,  

                                                                                              
Andrzej Struczyk; 

 

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w Olsztynie,  

      
Zbigniew Majchrzak 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Pogotowia Gazowego i Eksploatacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.  
w Warszawie, 

                                                                                                  
Dariusz Molenda; 



 

Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa w Krakowie, 

                                                                                         
Krzysztof Walczak,                                               Mirosław Obara 

 
 
 
 
 

. 

Związek Zawodowy „KADRA” Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

                                                                                                                             
Mirosław Szczygieł                                              Marian Chojnacki                       Waldemar Stepanowicz 

Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców 

                                                                                          
Paweł Kijańczyk 

Otrzymują: 

1 x Pan Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
      Al. Ujazdowskie 1/3. 00-001 Warszawa – kontakt@kprm.gov.pl 

1 x Pan Jarosław Kaczyński – Prawo i Sprawiedliwość 
      ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa – biuro@pis.org.pl 

1 x Pan Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 

      ul. Krucza 36/Wspólna 6 , 00-522 Warszawa – me@me.gov.pl 
1 x Pan Prezes PGNiG S.A. Piotr Woźniak      

      ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa – Piotr.wozniak@pgnig.pl 

1 x Pan p.o. Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Marian  Żołyniak 
      ul. Krucza 6-14, 00-537 Warszawa – marian.zolyniak@psgaz.pl 

1 x Polska Agencja Prasowa S.A. 

      ul. Bracka 6/8, 00-5-2 Warszawa – sekretariat.prezesa@pap.pl 
1 x ZZ a/a 
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