Przemyśl, dnia 5 października 2012 roku

Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Matusiewicz

Szanowny Pan
Andrzej Pęcherek
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

Zwracam się do Pana Prezesa w związku z podjętymi przez spółkę działaniami dotyczącymi
zmiany struktury organizacyjnej Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu odbywającej się poprzez
połączenie powyższej jednostki z Oddziałem Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie. Niniejsza
restrukturyzacja ma na celu utworzenie jednego oddziału, którego siedzibą będzie Rzeszów. Zmiany
będą wdrożone z dniem 1 stycznia 2013 roku. Uważam jednak powyższe działania za błędne. Poniżej
pozwolę sobie przedstawić Panu Prezesowi uzasadnienie mojej opinii.
Oddział Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu od 2006 roku przynosi regularne zyski.
W ostatnim okresie uzyskany dochód był na poziomie 4 milionów złotych netto (2011 rok).
Uważam, że za działaniami mającymi na celu połączenie jednostek nie stoją żadne przesłanki
ekonomiczne, gdyż nie powinno się likwidować ośrodka przynoszącego zyski. Powyższe zmiany mogą
być bowiem traktowane jako działania na szkodę spółki.
Według podawanego przez Zarząd KSG sp. z o. o. w Tarnowie uzasadnienia, działania
zmierzające do połączenia Oddziału Jarosławskiego z jednostką w Rzeszowie mają na celu
konieczność zmniejszenia kosztów działalności spółki oraz optymalizację zasobów majątkowych
i osobowych. Według mojej oceny nie są to przesłanki wystarczające do podjęcia decyzji o likwidacji
jarosławskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego. Wszelkie zmiany restrukturyzacyjne to nie tylko
procenty i liczby ujęte w tabelach. Z powyższymi zmianami związane są liczne problemy. Zalicza się do
nich: konieczność zmiany miejsca pracy oraz zamieszkania pracowników spółki. Jest to niewątpliwie
wielkie wyzwanie dla osób zatrudnionych w jarosławskim oddziale spółki.
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Zakład w Jarosławiu jest jednym z największych pracodawców w mieście i regionie. Nie bez
znaczenia jest również rola oddziału jako podmiotu, który promuje jarosławski sport, jak również inne
ważne inicjatywy społeczne. Godna najwyższych słów uznania jest współpraca oddziału z Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oddział w Jarosławiu. Powyższa
restrukturyzacja jest jednoczesną degradacją miasta, które traci bardzo ważny ośrodek. Istnieje również
duże prawdopodobieństwo, że powyższe zmiany będą związane ze zwolnieniami pracowników, jeśli nie
natychmiast, to w dłuższej perspektywie nie wszyscy znajdą zatrudnienie w rzeszowskim oddziale.
Bardzo wysoki poziom bezrobocia na terenie miasta i powiatu powoduje, że rynek pracy nie jest
w stanie wchłonąć nowej grupy bezrobotnych o specjalistycznych, wąskich kwalifikacjach zawodowych.
Niepokojąca jest również sytuacja, w której to o zmianach dotyczących spółki pracownicy
dowiadują się z komunikatu. Ważne, aby w takich przypadkach przeprowadzić społeczne konsultacje.
Na temat planów władz spółki winni wypowiedzieć się również pracownicy, których dotyczy niniejsze
przekształcenie.
Zwracam się tym samym do Pana Prezesa z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie
przesłanek stojących za decyzją mającą na celu likwidację Oddziału Zakładu Gazowniczego
w Jarosławiu. Niech działania Zarządu nie wpisują się w powszechną politykę mająca na celu rozwój
większych ośrodków kosztem regionalnych oddziałów. Zgodnie z bardzo ważną samorządową zasadą
subsydiarności zawsze lepiej lokalną specyfikę zna podmiot działający na danym obszarze.
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