Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 maja 2016 r.
Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza
Szanowny Panie Ministrze!
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA jest ważnym podmiotem dla polskiej gospodarki oraz
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podmiot ten powstał 16 kwietnia 2004 r. jako PGNiG – Przesył
Sp. z o.o., w którym 100% udziałów zostało objęte przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(PGNiG). Spółka PGNiG – Przesył Sp. z o.o. przejęła nadzór oraz odpowiedzialność za transport gazu
ziemnego strategicznymi gazociągami w Polsce. 28 kwietnia 2005 r. PGNiG przekazało Skarbowi Państwa
wszystkie udziały w PGNiG – Przesył Sp. z o.o.
Wydzielenie działalności związanej z przesyłaniem gazu ziemnego wynikało z postanowień dyrektywy
gazowej przyjętej w 2003 r. przez Radę i Parlament Europejski, która zobowiązywała przedsiębiorstwa
gazownicze do rozdzielenia technicznego przesyłu gazu od obrotu i umożliwienia innym podmiotom
korzystania z sieci przesyłowej na równych zasadach (zasada TPA – Third Part Access). W wyniku tego
procesu PGNiG – Przesył Sp. z o.o. stał się jedną z pierwszych firm europejskich zapewniającą zgodnie z
europejskimi dyrektywami rzeczywistą niezależność w obszarze przesyłu.
8 czerwca 2005 r. zgromadzenie wspólników zadecydowało o zmianie spółki z PGNiG – Przesył Sp. z o.o.
na Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o., a 18 września 2006 r. dokonało przekształcenia
ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, do czego zobowiązuje art. 9k ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU 2012, poz. 1059, z późn. zm.). Obecnie kluczowym zadaniem
podmiotu Gaz-System SA jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju w celu ich
dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.
Uprzejmie informuję, że odwiedzili mnie pracownicy Terenowej Jednostki Eksploatacji Operatora
Gazociągów Przesyłowych SA Oddział w Świerklanach, którzy wyrazili swoje zaniepokojenie informacją na
temat przekazania innej firmie, tj. PGNiG, części majątku spółki w postaci gazociągów, stacji gazowych i
tłoczni oraz, co szczególnie ważne dla kadry pracowniczej, likwidacji niektórych oddziałów, w tym terenowej
jednostki eksploatacji w Częstochowie. Terenowa jednostka eksploatacji w Częstochowie jest odpowiedzialna
za eksploatację ok. 230 km gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia oraz 20 stacji gazowych, które
zlokalizowane są na terenie byłego województwa częstochowskiego. Obecnie w placówce pracuje 19 osób, a
zgodnie z wcześniejszymi planami w roku bieżącym miał nastąpić rozwój infrastrukturalny podmiotu m. in.
poprzez budowę jego siedziby.
W związku z pojawiającym się zaniepokojeniem pracowników zrzeszonych m.in. w KZ NSZZ
„Solidarność” bardzo proszę o odniesienie się do przedstawionych informacji i przedsięwzięcie działań
zmierzających do uspokojenia sytuacji.
Ryszard Majer

