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W odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł Anny Schmidt – Rodziewicz z dnia 29 grudnia 2015 roku,
dotyczące likwidacji zakładu gazowniczego w Jarosławiu, uprzejmie informuję co następuje.
Do 2000 r. Zakład Gazowniczy w Jarosławiu funkcjonował jako jednostka organizacyjna Karpackiego
Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie (KOZG). W tym okresie Zakład Gazowniczy
w Jarosławiu zajmował się przesyłem, dystrybucją i handlem gazu. W szczególności z uwagi na
rozwinięty na obsługiwanym obszarze system przesyłowy, rola tego Zakładu w strukturze byłego
KOZG była bardzo istotna. Z dniem 1 stycznia 2000 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
utworzyło nową spółkę PGNiG Przesył sp. z o.o. (obecnie następcą prawnym jest Gaz-System S.A.),
zajmującą się działalnością przesyłową na terenie całego kraju.
W ramach tego procesu z KOZG wydzielono Regionalny Oddział Przesyłu z siedzibą w Tarnowie
(ROP). Do ROP-u w Tarnowie przekazana została cała infrastruktura przesyłowa funkcjonująca na
przedmiotowym obszarze oraz niemal połowa zatrudnionych ówcześnie osób, tj. 270 pracowników
Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu. Realizacja procesu przekazania majątku przesyłowego
i pracowników w zdecydowanym stopniu obniżyła rangę i zakres działalności prowadzonej przez
Zakład po 2000 r. Od dnia 1 stycznia 2003 r. Zakład Gazowniczy w Jarosławiu rozpoczął
funkcjonowanie w ramach struktur Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (KSG) z siedzibą
w Tarnowie (jako jeden z ośmiu Oddziałów Spółki). W tym okresie Zakład prowadził działalność
dystrybucyjną i handlową. W czerwcu 2007 r. ze struktur KSG na podstawie i zgodnie z wymogami
nowej dyrektywy gazowej UE wydzielona została działalność handlu gazem i przekazana wraz
z pracownikami do PGNiG S.A. Proces ten spowodował dalsze zmniejszenie zakresu działania Zakładu
oraz ograniczenie zatrudnienia do 190 osób. W dniu 31 grudnia 2012 r., decyzją Zarządu KSG Oddział
w Jarosławiu został połączony z Oddziałem w Rzeszowie. W wyniku tego połączenia powstał jeden
Oddział KSG z siedzibą w Rzeszowie. Główną przesłanką połączenia Oddziałów był aspekt związany
z optymalizacją zasobów majątkowych i osobowych oraz przygotowanie KSG (obecnie Polska Spółka
Gazownictwa Oddział w Tarnowie) do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku gazu. Połączenie
tych dwóch Oddziałów pozwoliło uzyskać oszczędności na działalności operacyjnej Spółki, wynikające
m.in. z redukcji kosztów administracyjnych oraz rezygnacji z utrzymywania stanowisk zarządczych
w jednym z dotychczasowych Oddziałów. Istotnym celem tej zmiany było także wzmocnienie
terenowych struktur, gdyż właśnie do jednostek terenowych (Rejonów Dystrybucji Gazu) alokowano
część pracowników Zakładu Jarosław. Powyżej przeprowadzone działania wpłynęły na lepszą
organizację obsługi sieci dystrybucyjnej oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy pracowników,
przy utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klientów. Zapewniono jednocześnie bezpieczeństwo
eksploatacji sieci gazowej i ciągłość dostaw gazu. Za połączeniem Oddziału Jarosław z Oddziałem
w Rzeszowie przemawiał również fakt, że Oddziały te działały na terenie tego samego województwa
a odległość siedzib (Rzeszowa i Jarosławia) była niewielka (ok. 55 km). Należy jednoznacznie
stwierdzić, że Oddział KSG w Jarosławiu był najmniejszym Zakładem w KSG pod względem:
- wolumenu dystrybuowanego gazu (75,4 mln m3/rok, tj. 3,8% całej KSG),
- liczby układów pomiarowych u klientów (74,2 tys. szt., tj. 5,1% całej KSG),
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- powierzchni obsługiwanego obszaru (4 653 km2 , tj. 6,6% całej KSG),
- długości sieci gazowej (4 359,1 km , tj. 6,6% całej KSG).
Wszystkim pracownikom zatrudnionym w siedzibie O/ZG Jarosław zostały zaproponowane nowe
warunki pracy i płacy i wszyscy wyrazili na nie zgodę. Podczas alokacji 56 pracowników brano pod
uwagę wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowisko oraz miejsce zamieszkania. W celu
zmniejszenia dolegliwości zmian dla pracowników, znacznej części z nich została zaproponowana
praca w pobliskich jednostkach terenowych, co pozwoliło uniknąć uciążliwości i dodatkowych
wyższych kosztów związanych z dojazdem do nowego miejsca pracy. Po połączeniu tych dwóch
Oddziałów KSG terenowe jednostki (RDG) byłego O/ZG Jarosław funkcjonowały w ramach O/ZG
w Rzeszowie. Zatem odbiorcy gazu i potencjalni przyszli klienci byli obsługiwani w dotychczasowych
punktach. Reorganizacja nie miała wpływu na rozwój sieci gazowej na terenie funkcjonowania byłego
O/ZG Jarosław. Budowa sieci dystrybucyjnej na terenach niezgazyfikowanych była i jest prowadzona
w oparciu o Plan Rozwoju, który był i jest tworzony kompleksowo dla całej Spółki (dawniej KSG,
a obecnie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.). Na przełomie wyżej opisanych zmian
organizacyjnych wielkość zatrudnienia w O/ZG Jarosław przedstawiała się następująco:
- w grudniu 1999 r. - 597 osób,
- w styczniu 2000 r. po wydzieleniu działalności przesyłowej - 327 osób,
- w lipcu 2007 r. po wydzieleniu działalności handlowej - 190 osób,
- w grudniu 2012 r. - 189 osób.
W końcowym etapie połączenia Oddziałów (od stycznia 2013 r.) zmiany dotyczyły jedynie 56
pracowników zatrudnionych w siedzibie Zakładu w Jarosławiu i nie obejmowały pracowników
jednostek terenowych.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. stale podejmuje działania mające na celu ograniczenie kosztów
działalności oraz optymalizacji struktury organizacyjnej (w tym również określenie optymalnej liczby
jednostek terenowych). Należy w tym miejscu podkreślić, że podejmowane przez Spółkę działania
optymalizacyjne związane ze zmianą struktury zawsze poprzedzone są szczegółową analizą techniczną
i organizacyjną, zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego procesu dystrybucji gazu
i ograniczenie do minimum zmian związanych z poziomem obsługi klienta. Niższe koszty działalności
Spółki, w konsekwencji przekładają się na wysokość opłat dystrybucyjnych ponoszonych przez
użytkowników gazu ziemnego.
Niezależnie od powyższego, dziękując za przedstawienie stanowiska Pani Poseł, pragnę zapewnić, iż
w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego będę starał się z należytą uwagą monitorować
bieżącą sytuację dotyczącą Spółki i w zakresie przysługujących mi uprawnień podejmować stosowne
działania mające na celu wyjaśnienie kwestii problemowych oraz przeciwdziałanie ewentualnym
nieprawidłowościom.
Jednocześnie informuję, iż obecnie w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa audyt wewnętrzny
wybranych obszarów, co powinno umożliwić ustalenie stanu faktycznego zastanego po poprzedniej
ekipie rządowej oraz wpłynąć na wzrost efektywności działalności Ministra Skarbu Państwa, w tym
w szczególności w zakresie nadzoru właścicielskiego.
Mam nadzieję, że powyższe informacje będą satysfakcjonujące dla Pani Poseł.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Ministra Skarbu Państwa
(podpisano elektronicznie)
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