
 

 

 

 

Warszawa, 26 luty 2013 roku  

 

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA  

zwołane na dzień 25 marca 2013 roku 

 

Raport bieżący nr 29/2013 

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do 

wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 25 marca 2013 roku. 

 

 

Uchwała Nr        / 2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

w Warszawie 

z dnia 25 marca 2013 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek 

obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

3. Sporządzenie listy obecności, 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał, 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji 

na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG 

Technologie SA. 

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała Nr        / 2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

w Warszawie 

z dnia 25 marca 2013 roku 

 

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę 

jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG 

Technologie SA. 

 

 

Działając na podstawie  § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady 

Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr ..... z dnia ..............., uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego 

pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 5.132.940,21 zł. na wypłatę 

jednorazowych świadczeń osłonowych dla 83 byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A. 

       § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z par. 8 pkt 3 lit. a  „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla 

pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG SA na lata 2009-2011 (III etap)” środki finansowe 

zgromadzone na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji przewidziane są m.in. 

na wspieranie działań racjonalizacyjnych i restrukturyzacyjnych poprzez zapewnienie świadczeń 

osłonowych o charakterze socjalnym dla byłych pracowników podmiotów objętych „Programem…”, 

znajdujących się  w  trudnej sytuacji finansowej. 

Przyczyną wypowiedzenia przez pracodawcę umów o pracę z pracownikami objętymi 

„Programem…”, jak stwierdził Zarząd PGNiG Technologie SA w swoim Wniosku, jest racjonalizacja 

zatrudnienia wynikająca z przeprowadzonego procesu konsolidacji Spółek zaplecza oraz 

konieczność obniżenia kosztów działalności Spółki, funkcjonującej w nowej formie. 

 

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, 

poz. 259). 


