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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 11 lutego 2020 r. (data wpływu: 13 lutego 2020 r.), znak: BPS/043-04-
87/20, dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatora Krzysztofa Brejzę zawierającego pytania 
o to:

1) Jakie czynniki spowodowały spadek kursu akcji PKP CARGO S.A. do obecnego poziomu około 
20,00 zł za walor, tj. o ok. 66,8503 zł w porównaniu do średniego kursu w pierwszym półroczu 
roku 2015, a w konsekwencji obniżenia wartości rynkowej spółki o 2,994 mld 21 (w tym pakietu 
kontrolowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. o 0,988 mld zł)?

2) Co się stało z blisko 3 mld zł wartości PKP CARGO S.A.?
3) Jakie kroki podejmie Minister Aktywów Państwowych, aby powstrzymać dalszą utratę wartości 

aktywów należących do Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę fakt, iż obecna wycena PKP 
CARGO S.A. jest niższa o przeszło 71% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2015? 

4) Jakie błędy w zarządzaniu lub polityce właścicielskiej spowodowały tak znaczną utratę wartości 
aktywów należących do Skarbu Państwa?

5) Jakie konsekwencje wyciągnie Minister Aktywów Państwowych wobec zarządzających Grupą 
PKP, którzy doprowadzili do tak znacznej utraty wartości aktywów należących do Skarbu 
Państwa?

- w odpowiedzi, uprzejmie wyjaśniam.

Poziom kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) odzwierciedla nie tylko oczekiwania 
i ocenę działalności Spółek, w tym PKP CARGO S.A. przez inwestorów. Wpływ na tenże wywiera także 
otoczenie makroekonomiczne i ogólny sentyment na rynku kapitałowym. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat na skokowe zmiany kursu akcji PKP CARGO S.A. znaczący wpływ 
wywierał szereg czynników związanych z otoczeniem makroekonomicznym i kształtowaniem się relacji 
inwestorskich na rynku kapitałowym. PKP CARGO S.A., poprzez podejmowane działania oraz osiągane 
wyniki finansowe, dokłada wszelkich starań, aby sukcesywnie budować swoją wartość w określonych 
realiach rynkowych. Warto nadmienić, że w 2018 r. Grupa PKP CARGO osiągnęła rekordowy wynik 
przewozowy oraz finansowy, na co miały wpływ między innymi pozytywne trendy w inwestycjach 
infrastrukturalnych, zapotrzebowanie na transport kruszyw oraz wynikający z bieżących potrzeb 
elektrowni wzrost przewozów węgla, a także znacząca poprawa efektywności zarządzania samą Grupą. 
Natomiast w 2019 r. sektor kolejowego transportu towarowego charakteryzował się z kolei niską 
koniunkturą (spadek pracy przewozowej o 8,1% r/r), co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie 
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zapotrzebowania na przewozy towarów masowych, a także miało swoje odzwierciedlenie w kursie akcji. 
Poczynione przez elektrownie zapasy w 2018 r. ograniczyły popyt, branża stalowa zaś zmniejszyła 
produkcję (decyzja ArcellorMittal o zamknięciu pieca w Krakowie). Kondycja rynku branżowego miała 
również wpływ na wycenę kursu akcji PKP CARGO S.A. Pomimo niesprzyjających warunków 
rynkowych, Grupa PKP CARGO ma trwałe, solidne fundamenty, jej pozycja jest stabilna, a zaufanie 
instytucji finansowych i rynku jest wciąż wysokie. Po trzech kwartałach 2019 r., wskaźniki finansowe 
były na pozytywnym poziomie. Zysk netto Grupy PKP CARGO za ten okres wyniósł 99 mln zł 
(rentowność 2,7%). Warto dodać, że zgodnie z przyjętą pod koniec 2018 r. Strategią Grupy PKP 
CARGO, wizją Grupy jest bycie liderem w przewozach kolejowego transportu towarowego, zaś misją – 
realizowanie kompleksowej usługi logistycznej, co konsekwentnie jest wprowadzane w życie, poprzez 
umacnianie pozycji rynkowej PKP CARGO S.A.

W ustosunkowaniu do pytań dotyczących polityki właścicielskiej i zarządczej w ramach Grupy 
Kapitałowej PKP oraz – szerzej – Spółek Skarbu Państwa, należy wskazać, iż w 2016 r. zainicjowano 
– po okresie nieefektywnego sprawowania nadzoru właścicielskiego przez poprzednią koalicję rządzącą 
– reformę regulacji Spółek z udziałem Skarbu Państwa, natomiast z dniem12 grudnia 2019 r. powołano 
Pełnomocnika Rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, którego 
zadaniem jest przygotowanie i zrealizowanie drugiego etapu tej reformy. Do zadań Pełnomocnika 
należy m.in. opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa i 
innymi aktywami państwowymi, polegającej na dalszym wzmocnieniu i usprawnieniu tego nadzoru, oraz 
opracowanie projektów rozwiązań prawnych w tym zakresie, a także wypracowanie standardów 
nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, dostosowanie ich do zmieniającego się i 
wymagającego otoczenia rynkowego. Potrzeba podjęcia działań w powyższym obszarze wynika ze 
wzrostu skali oraz złożoności działalności gospodarczej prowadzonej przez rodzime Spółki. 
Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań prawnych może być istotnym elementem pozwalającym na 
poprawę funkcjonowania Spółek i zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach europejskich i 
światowych, przy jednoczesnym rozszerzeniu efektywnego nadzoru nad wspomnianymi Spółkami.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Zbigniew Gryglas
podsekretarz stanu
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