
 

Szanowni Państwo, Panie i Panowie,  

Szanowni Goście, Drodzy Przyjaciele naszej organizacji 

 

 W bieżącym roku mija 30 lat od wyboru pierwszych statutowych władz 

Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  

Jej dzieje nierozerwalnie związane są z Firmą jako przedsiębiorstwem  

i Spółką, a następnie również ze spółkami zależnymi Górnictwa Naftowego  

i Gazownictwa. Nie zapominamy również o firmach wydzielonych w wyniku 

restrukturyzacji z naszej grupy kapitałowej, a szczególnie o powstałym Gaz-

Systemie i jego Spółce Polskie LNG, które zmieniają rynek gazu w Polsce.  

Jubileusz Sekcji, wpisuje się w najważniejsze wydarzenia okresu 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 1989  - to powstanie Sekcji 

oraz powstanie demokratycznych i niepodległych państw w Europie.  

 

Szanowni Zebrani 

 Mam zaszczyt – w imieniu Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego  

i Gazownictwa NSZZ „Solidarność” oraz w imieniu naszych wszystkich 

członków związku – powitać w naszych gronie znamienitych gości: 

Witam serdecznie  
 
Przedstawicieli Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w osobach: 

 

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” Bogdana 
Bisia 
 
Przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosława Miarę, 
 
Witam przedstawicieli Spółek  

Pełnomocnika PGNiG ds. etyki Jana Anysza, byłego Prezesa PGNiG SA 

Witam wszystkich obecnych na naszej uroczystości, odznaczonych odznaką 

Zasłużony Solidarności Górnictwa Nafty i Gazownictwa,  

Witam delegatów XXXII Zebrania Krajowej Sekcji GNiG,  
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Witam przewodniczących organizacji związkowych należących do Sekcji 

Witam przewodniczących organizacji związkowych z współpracujących  

z nami firm PGNiG Termika Sławomira Orygę oraz Spółki Solino Jerzego 

Gawędę, a także pozostałych gości. 

Szanowni Państwo 

Chciałbym przedstawić Państwu historię Krajowej Sekcji Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”, której dotychczas 

przewodniczyły 3 osoby. 

Początki organizowania struktur branżowych przypadają na rok 1980, 

gdy powołano NIEZALEŻNE SAMORZĄDNE ZWIĄZKI ZAWODOWE 

„SOLIDARNOŚĆ” i zarejestrowano Statut NSZZ „Solidarność”.  

Tymczasowa Krajowa Komisja Mieszana GNiG dnia  

2 grudnia 1980 roku podpisała tzw. Porozumienie Wrocławskie z Rządem  

a wprowadzenie stanu wojennego przerwało powstawanie struktury 

branżowej. 

W sierpniu 1982 roku utworzone zostaje przedsiębiorstwo państwowe  

o nazwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.  

17 kwietnia 1989 roku ponownie wpisano NSZZ „Solidarność” do 

rejestru związków zawodowych i pracownicy pp. PGNiG rozpoczęli 

organizowanie związku.  

Dnia 4 sierpnia 1989 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji 

Zakładowych z 34 Zakładów PGNiG i została utworzona Tymczasowa 

Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego  

i Gazownictwa. 

11 września ww. Tymczasowa Komisja została zarejestrowana przez 

Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.  

W dniach 27 - 29 października 1989 roku odbył się w Tleniu  

I Zjazd Delegatów Sekcji Branżowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa. Od tego więc okresu liczą się więc kadencje 

demokratycznie wybranych władz związku. 

 



 3 

 

Gościem I Zjazdu (dziś Zebrań Delegatów) był między innymi 

późniejszy Prezydent RP Lech Kaczyński. 

Pierwszym przewodniczącym Sekcji GNiG został wybrany Ryszard 

Mieszkowicz, którego po okresie roku zastąpił kolega Krzysztof Hnatio 

obecnie Prezes Spółki PGNiG Strage. 

W październiku 1991 roku odbył się I Kongres nowo tworzonego 

Sekretariatu Energetyki i Przemysłu Chemicznego dziś Krajowy 

Sekretariat Przemysłu Chemicznego i do niego do dzisiaj należy nasza 

Sekcja.   

Kolejny Zjazd podjął decyzję o ufundowaniu i wykonaniu sztandaru 

Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

którego uroczyste poświęcenie odbyło się we Wrocławiu dnia 16 grudnia 

1995 roku. Od tego czasu towarzyszy on wszystkim naszym Zebraniom  

i obchodom centralnej barbórki. 

30 października 1996 r. następuje przekształcenie Przedsiębiorstwa 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie  

w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. 

Dnia 24 listopada 1997 roku nastąpiło Podpisanie Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy dla PGNiG SA i był on obowiązującym aktem 

prawnym do 2009 roku.  

W lipcu 1998 roku wydzielono z PGNiG SA Spółki budowlane, 

remontowe, serwisowe i wiertnicze. 

Po powierzeniu Krzysztofowi Hnatio stanowiska Dyrektora 

Regionalnego Oddziału Przesyłu we Wrocławiu w dniach 6-8 września 1999 

r. odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Delegatów.  

Delegaci dokonali wyboru nowego przewodniczącego Sekcji Krajowej 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którym został Bolesław Potyrała ze 

Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle.  
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5 listopada 1999 roku powołano Związkową Komisję Koordynacyjną 

PGNiG, której głównym zadaniem jest wspólne reprezentowanie interesów 

Grupy Kapitałowej PGNiG S.A w stosunku do instytucji rządowych i Zarządu 

PGNiG S.A.  

Następnie dnia 12 stycznia 2000 roku podpisaliśmy porozumienie  

o zasadach wzajemnej współpracy pomiędzy związkami zawodowymi  

a Zarządem, które do dnia dzisiejszego reguluje sposoby komunikacji, 

terminy dotyczące opiniowania i uzgadniania dokumentów, oraz dziedziny,  

w których niezbędne jest współdziałanie obu partnerów społecznych.  

Niestety niektóre jego zapisy np. dotyczące Spółki Geovita nie są 

honorowane. 

6 czerwca 2000 roku wprowadzono Program Restrukturyzacji 

Zatrudnienia zapewniający cywilizowane formy odejścia pracowników  

i świadczenia osłonowe, a który po wielu modyfikacjach obowiązywał do 

końca 2014 roku jako Program Racjonalizacji Zatrudnienia.  

Niestety Program ten został nam wypowiedziany, a skutkiem tej decyzji 

było zwolnienie ponad 300 pracowników PGNiG Technologie, bez należnych 

odpraw i do dnia dzisiejszego nie wprowadzono alternatywnych form pomocy 

zwalnianym pracownikom, a przewodniczący Central są nadal wzywani  

w charakterze świadka na rozprawy sądowe. Uczestniczyliśmy więc w ponad 

60-ciu rozprawach przed Sądami Pracy i Sądami Cywilnymi w wielu 

miastach w Polsce. 

Na Programy Dobrowolnych Odejść stać jedynie najbogatsze Spółki 

dlatego też Programy Racjonalizacji były realizowane w ograniczonym 

zakresie, radykalnemu zmniejszeniu uległa jednak wysokość osłon, nie 

zmniejszyła się zaś skala zwolnień.  

Wspólny Fundusz Socjalny po zmianie zasad wypłaty nagrody z zysku 

i wprowadzeniu premii rocznych został znacznie okrojony i bardzo trudno jest 

pomóc wszystkim potrzebującym pracownikom lub emerytom czy rencistom, 

a skala tej pomocy jest niewystarczająca. 
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Nie wszystkie Spółki były uczestnikami tego funduszu więc dla jego 

rozszerzenia wymagane było uzyskanie zgód od uczestniczących w nim 

Spółek. Projekt ten został zrealizowany dopiero w 2019 roku i należy do 

niego większość Spółek GK. Zasilanie jedynie 1% odpisu na Fundusz nie 

daje możliwości skutecznej pomocy najbardziej poszkodowanym, chociaż 

kwoty te są większe niż otrzymywane z macierzystych Spółek. 

Centrale związkowe dużą uwagę przywiązywały do przekształceń  

w branży. Rządowe Programy dla restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA  

i dla sektora gazownictwa oraz górnictwa naftowego były w różny sposób 

przez nas interpretowane i nie zawsze akceptowane. Głównym celem było 

jednak zachowanie jedności Grupy Kapitałowej. 

Nieraz musieliśmy stanowczo protestować organizując referenda 

strajkowe, akcje protestacyjne, pikiety i inne formy nacisku.  

Zawierane Kolejne Porozumienia o restrukturyzacji zatrudnienia 

zwiększały wysokości osłon i określały wykaz funkcji, które powinny 

pozostać w Grupie Kapitałowej.  

Dyrektywy gazowe i nowe prawo energetyczne wymusiły zmiany 

organizacyjne w sektorze gazowniczym. W dniu 1 stycznia 2000 roku 

powstały Regionalne Oddziały Przesyłu, a dnia 1 stycznia 2003 roku 

powstało 6 Spółek Gazownictwa.  

Przed 15-leciem Sekcji wykonaliśmy odznakę „Zasłużony 

„Solidarności” Górnictwa Nafty i Gazownictwa”, którą wręczymy również 

zasłużonym członkom związku Solidarność na naszej uroczystości.  

Dnia 5 listopada 2004 roku zmienił się „Program Rządowy” dla 

prywatyzacji Spółki, a 2 czerwca 2005 roku opublikowano prospekt emisyjny. 

Trwały intensywne prace dla znalezienia odpowiedniej formuły prawnej 

i majątkowej dla funkcjonowania przesyłu. Następnie w dniu 7 lipca 2005 

roku rozpoczął pełną działalność Operator Gazociągów Przesyłowych   

Gaz – System, a dopiero 23 września 2005 roku po szeregu protestach 

związkowych zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie.  
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Debiut nie uruchomił jednak akcji dla załogi, ponieważ Skarb Państwa 

nie zbył żadnej akcji i nastąpiło jedynie podwyższenie przez Spółkę kapitału 

akcyjnego o 900 mln akcji które zostały objęte przez prywatnych inwestorów.  

Pierwszego grudnia 2005 roku podpisaliśmy umowę z PZU i następnie 

program ubezpieczeń emerytalnych z ubezpieczeniem na życie został 

przekształcony w Pracowniczy Program Emerytalny.  

Po kolejnych Sejmowych wyborach proces prywatyzacji został 

wstrzymany. Spotykaliśmy się, jednak bez efektów z Premierem 

Kazimierzem Marcinkiewiczem i Premierem Jarosławem Kaczyńskim.  

W celu kontroli procesu restrukturyzacji zatrudnienia i procesu 

tworzenia Obrotu oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego dnia 7.12.2006r 

podpisaliśmy Porozumienie z Zarządem Spółki PGNiG S.A.  

W grudniu 2006 roku doszło do zawarcia Porozumienia Pracodawców 

o Wspólnym gospodarowaniu środkami socjalnymi.  

Przed przyśpieszonymi wyborami Parlamentarnymi w dniu 13.10.2007 

roku zawarliśmy Porozumienie z Platformą Obywatelską, a z ofertą 

zwracaliśmy się również do Prawa i Sprawiedliwości.  

Po wygranych przez Platformę wyborach Minister Skarbu Państwa  

w dniu 21 lutego 2008 roku, zobowiązał się do zbycia jednej akcji. Termin 

zbycia 1 akcji w dniu 30 czerwca 2008 roku został dotrzymany, 8 stycznia 

2009 roku znowelizowano „Ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji”, 

otwierającą drogę do otrzymania akcji przez wszystkich uprawnionych.  

Porozumienie o podziale akcji na uprawnione grupy stażowe zawarliśmy  

dnia 9 marca 2009 roku a udostępnianie akcji rozpoczęło się dnia 3 kwietnia.  

Podwyższenie kapitału dało spółce w 2005 roku możliwość poprawy 

sytuacji Spółki ekonomicznej, a dokończenie procesu prywatyzacji dało 

Spółce niewymierne efekty, tj. uporządkowało czytelność podejmowanych 

decyzji, upubliczniło przekazywanie informacji, podniosło wiarygodność  

i rating Spółki, pozwoliło zintensyfikować prace inwestycyjne w tym również 

za granicami Polski. 
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Aktualnie PGNiG zmienia rynek gazu w Polsce, w Europie i na świcie, 

staje się on globalnym graczem i całkowicie zmienia dywersyfikację dostaw.  

Prywatyzacja Spółki przyniosła akcjonariuszom dywidendę przy pełnym 

zachowaniu kontroli Państwa nad Spółką. Przyniosła ona również szerokie 

rozdzielenie funkcji przesyłowych i dystrybucyjnych powodując 

zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej aktualnych pracowników.  

 Dyrektywy Europejskie i Prawo Gazowe wymusiły również na nas 

wydzielenie 1 sierpnia 2014 roku Spółki Obrotu Detalicznego.  

Wprowadzone w Grupie Kapitałowej pakiety medyczne oraz 

Pracownicze Programy Emerytalne dobrze służą pracownikom, niestety były 

one ograniczane, czy to współczynnikiem procentowym czy kwotowym.  

Wprowadzenie przez Rząd PR Pracowniczych Planów Kapitałowych 

pozwoliło zdecydować się na kontynuowanie Pracowniczych Programów 

Emerytalnych z podwyższeniem minimalnej składki do 3,5% płatnej przez 

pracodawców. Celem organizacji związkowych będzie jednak 

doprowadzenie do równości programów i podwyższenie wpłat pracodawców 

do 7 %, tym bardziej że w Grupie kapitałowej powstało Towarzystwo 

Ubezpieczeń wzajemnych które ma zarządzać odkładanymi składkami. 

Aktualnie trawa proces konsultacji i informowanie pracowników o tej 

formie działalności. 

Po wydzieleniu lub konsolidacji Spółek Zakładowe Układy Zbiorowe 

Pracy nie zawierają już tak korzystnych warunków płacowych, gdyż kryzysy 

ekonomiczne zredukowały część przywilejów branżowych. Powoli 

obserwujemy odwrotną tendencję, jednak do wyjściowego ZUZP PGNiG SA 

jeszcze daleka droga. Dobrym rozwiązaniem byłoby również zawarcie 

Ponadzakładowego Układu obowiązującego w całym sektorze lecz z uwagi 

na brak organizacji pracodawców jest to na razie niemożliwe. 

Może po wygranych kolejnych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość 

sytuacja w tych kwestiach ulegnie poprawie, tym bardziej że rząd wykazuje 

zainteresowanie sprawami pracowniczymi.  
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Także deklaracje rządu o ustaleniu ścieżki wzrostu płacy minimalnej 

dadzą impuls do zwiększania płac w całej branży a nasza centrala 

związkowa chce w tym aktywnie uczestniczyć. 

Nadal aktualnym zadaniem dla Sekcji jest również odbudowa jedności 

ruchu związkowego, oraz powstanie organizacji pracodawców gdyż pozwoli 

to ujednolicić standardy świadczeń pracowniczych.  

Szanowni Państwo. 

Tak pokrótce wyglądała historia dotycząca zmian organizacyjnych 

naszego związku i firmy, oraz branży którą reprezentujemy.  

Zmieniały się Rządy, Ministrowie, Dyrektorzy, Prezesi i tylko związki 

zawodowe pozostały takie same. Wielu z nas już trzy dekady tworzy historię 

Sekcji i ze wszystkich sił pomaga najsłabszym w procesie przekształceń, 

pracownikom całej grupy kapitałowej PGNiG S.A.  

Na zakończenie mego wystąpienia, chciałbym w imieniu Rady Krajowej 

Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność” przekazać 

serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy tworzyli i budowali tą 

organizację, byłym związkowcom oraz aktualnie pracującym, bez względu na 

rodzaj i miejsce wykonywanej pracy.  

Dziękuję serdecznie wszystkim odznaczonym, naszym szanownym 

emerytom i pracownikom. 

Dziękuję Zarządom Spółek, organizacjom gospodarczym, 

współpracującym z nami związkom zawodowym, Radom Nadzorczym oraz 

Radom Pracowników – wszystkim naszym Przyjaciołom.  

Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli sprostać coraz 

trudniejszym wyzwaniom jak miało to miejsce w naszej 30 letniej historii. 

Liczę, że kolejne jubileusze odbywać się będą w dobrze funkcjonującej 

Grupie Kapitałowej będącej liderem na rynku gazowniczym w Europie, 

skutecznej branży naftowo-gazowniczej.  

Zdrowia i pogody ducha, życzę sobie i wszystkim obecnym.  
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Mam nadzieję że będziemy się mogli nadal spotykać. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wszystkim za przybycie na nasz 

jubileusz i na Zebranie Delegatów. 

Życzę wszystkim szczęśliwego powrotu. 

Do zobaczenia się na kolejnych uroczystościach.  

Szczęść Boże braci górniczej oraz wszystkim członkom i sympatykom 

Solidarności. 

Za Radę Sekcji Bolesław Potyrała – przewodniczący. 


