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Prez€s Zanądu PGNiG s.A.

Panie Prezesie,

Tradycyjnie' co rokD w okresie barbórkorym bmnża naflowa i gazoMiciwo
dokonuje podsumowania własnych dokonań w kontekście zmian odb},wających sie
w jej otocz€niu' w trakcie min;onego ć erćwieca ocena ta była dokonywana
wspólnie przez zarądra.jących Pżedsiębiontwem i GrL]pą Kapitałową PGNiG oraz
pracowników zatrudnionych w spó]kach wchodących w jej skład za pośrednictwem
o.ganizac.ji związkowych' popŹ€z ustawiczne prowadzenie dialog! na wszystkich
szcŻeblach Pracodawcy'

Niestety wraz z powolanień obecnego Zarządu ; sfznaczeniem Pana najego
prezesa zÓikła Płaszczyzna do tej wymiany poglądów i ocen' które byb/ podstawa do
podejmowania dĆcyzji słusznych z punktu widzen;a pracowniczego i bizn€sowe8o'
Prowadzona przez Pana poljtyka doprowadziła do zanjku attnosfery współpracy.
Za len stan rŻ€czy j€st odpo edzialny Pan ; pozostali członkofie Żarządu PGNjG
s'A' noninowani przez Ministe.stwo skarbu Państwa'

Nasze organjŻacje iązkowe stawia'jąc Śobie Ża główny cel ochrone praw
pracowniczych mają .ównież na uwadze rozwó.j naszej branży, dIatego też nie
ogmniczamy Się do qŚtępowania Ż kolejnylni żądańiami dla zaspokojenia
domznych Potrzeb naszych pmcowników a domagamy się jedynie realiŻacj;
obowiąz!!ących praw i porozumień'



Manly świadoDrość nervralgicznego lsyluowania bmnży w gospodalte
kmjowej' dlatego też sposób zaŹądŻania tak islohym obsarem dobra narodowego,
jakim jest gazownictwo i Pozyskiwanie węglowodońw powinien odbywać się we
wzajemnej współpmc}. co wielokrotnie deklarowaliśny.

Du le_ poD Pr.!odasc) uwTgleaniali nds/e u$aA p/y opra(oq)edniu
stralegii i planów' jak też $'bieżace.j pracy operacyjnej' Niestely kierowany przez
Pana Zalząd zaniechal lych pmktyk' pŹeŻ co dop.owadził do powslaDia
największego w dziejach PGNiG konfliktu między Pracodawcą a Pmcownikami'
sytuacja ta jeŚ o tyle groŹna. że nie widać.jego końca' Przeciwnie zuwżalna iest
jego eska]ac.ja' Dowodzi 1e8o choćby ostatnie .efe.Ćndum w spra\lie kontynuowania
prctestu' w którym z 82% uprawnionych' 96% pracowników ńie akceptu.jąc praktyk
Zarządu PGNiG SA' opowiada się za zaostrzeniem protestu'

Po7'orowan;e działali współpracy, sk]adanie plstych deklaracji o wo1l
prowadzenia dialogu. ogmnicŻanie prawa do wystapienia na centralnej Barbórc€'
a z drugiej strony szykanowanie d'ałaczy związkowych popżez: w}powiedzenie
lokalów' cofnięcia odde1e8owań do pracy zw;ązkowej czy też Żamiar Żwolnien;a
z pncy! a także obciążanie ich winą a brak współpracy. dowodzi braku dobrej woli

D]atego nie możemy przyjąć zproszen;a na 1ak wżnĆ d]a pracowników
święto branzowe inie będziemy uczestnicryć w uroczystości Barbórki Cenlmlnej.

Niemożemy dopuścić do tego, aby Pracownicy' których rcprezentuiemy
nabmli prŻekonańa' że sprzeda];śmy sie za kufel piwa' My broniąc ich praw oż
dbajac o powodzĆnie całej crupy KapitałowĆj niĆ możemy obojętnie przyglądać się
jak Zarząd w sposób przedmiolow) trakluje Pmcowników. Iekceważąc powszechnie
plzy.jnowane w prakiyce wspołczesnego biznesu założenia, i pŹekonanie,
że człowiek.jest najcenniejsrym elementem zasobów przedsiebiorslwa' Nakłady na
rozwój kapitału ludzkiego przynoszą wyńierne efekty w procesie zarządania
wszystkim światowym korporacjom, których ni€stety nie dostrzega Zarzad PGNiG
SA.

Nie możemy godzić się na powielanie strategii sędów. klóm prowadzi do
po_qorszenia sytuacji pracowników, obniża bezpieczeństwo i pozycję rynkowa
PGNic' dlatego też oczekujemy. że złozy Pan re7łgnacię z dalszego zażądŻania
Spółką.
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