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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo BPS/043-12-376/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (data wpływu: 1 lipca 
2020 r.) dotyczące Oświadczenia złożonego przez senatora Wojciecha Koniecznego na 12. 
Posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję jak poniżej. 

Kompetencje w zakresie ustalania strategii funkcjonowania poszczególnych Spółek z 
zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa oraz podejmowanie decyzji dotyczących 
sposobu w jaki Spółki działające w branży transportowej realizują usługi przewozu, mieszczą 
się w zakresie prowadzenia spraw poszczególnych Spółek, które to prerogatywy, zgodnie z 
przepisami Kodeksu spółek handlowych, wykonywane są przez Zarządy Spółek. W przypadku 
Spółki w likwidacji funkcje zarządcze wypełnia Likwidator Spółki, który realizuje swoje działania 
zgodnie z harmonogramem likwidacji. 

Minister właściwy ds. aktywów państwowych, mając obowiązek prowadzenia polityki nadzoru 
właścicielskiego w podmiotach, w których jest właścicielem lub współwłaścicielem, wykonuje 
uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie 
praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami 
osobistymi. Działając jako Walne Zgromadzenie lub akcjonariusz w Przędsiębiorstwie 
Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A. w likwidacji, Minister 
właściwy ds. aktywów państwowych nie wykonuje czynności, za które zgodnie ze Statutem 
Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych odpowiada Zarząd bądź Likwidator 
Spółki. Warto również zaznaczyć, iż np. zgodnie z art. 3751 Kodeksu spółek handlowych 
Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi Spółki wiążących 
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. W związku z powyższym, dokonywanie przez 
Ministra właściwego ds. aktywów państwowych jakichkolwiek ingerencji w bieżącą działalność 
Spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów od nich zależnych, byłoby niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A. 
w likwidacji podjęło uchwałę o otwarciu procesu likwidacji Spółki w dniu 18 października 2019 
r. – harmonogram likwidacji Spółki nie przewiduje, jak wskazywano w mediach, jej rozwiązania 
z dniem 30 czerwca 2020 r.

Minister właściwy ds. aktywów państwowych wykonując (począwszy od grudnia 2019 r.) 
uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w zakresie praw z akcji                                  
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A.                               
w likwidacji, działając jako Walne Zgromadzenie lub akcjonariusz podejmował i kontynuuje 



2 / 2

wobec Spółki wszelkie przewidziane i wymagane przepisami prawa krajowego i prawa 
wspólnotowego działania. 

Minister Aktywów Państwowych, występując jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
podejmował uchwały dotyczące spraw Spółki w trakcie posiedzeń odbytych w dniach 30 marca 
2020 r. oraz 9 czerwca 2020 r. Ponadto przedstawiciele dedykowanej jednostki merytorycznej 
Ministerstwa Aktywów Państwowych byli i pozostają w stałym, roboczym kontakcie, zarówno 
z Likwidatorem Spółki, jak i jej organem nadzorczym, podejmując przewidziane przepisami 
prawa działania wynikające z uprawnień właścicielskich w toku realizowanych czynności 
nadzorczych.

Na szczeblu Ministerstwa Aktywów Państwowych realizowane są inicjatywy, których celem 
jest zapewnienie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw z branży komunikacji 
samochodowej, pozostających w nadzorze Ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych. 

Należy nadmienić, że Minister właściwy ds. aktywów państwowych ma obowiązek zachowania 
tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych informacji prawnie chronionych, których ujawnienie 
mogłoby naruszyć interesy przedsiębiorstwa, pozostającego w nadzorze właścicielskim 
Ministra Aktywów Państwowych. Z posiadanych przez Ministra właściwego ds. aktywów 
państwowych informacji, wskazywanych również przez samą Spółkę wynika, że aktualnie 
finalizuje ona warunkową umowę sprzedaży nieruchomości dworcowej. To pozwoli Spółce 
pozyskać środki na funkcjonowanie, przede wszystkim spłatę zobowiązań pracowniczych,                     
a także dalsze wykonywanie na terenie makroregionu częstochowskiego transportu 
publicznego. Więcej informacji na ten temat pod linkiem: http://www.pks-czestochowa.pl/dla-
podroznych/aktualnosci/dodatek. 

Wszelkie informacje dotyczące składu zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz zmian 
zachodzących w tych organach są uwidocznione w publicznie dostępnym rejestrze 
Ministerstwa Sprawiedliwości (wyszukiwarka KRS): https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-
krs/strona-glowna/index.html. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Janusz Kowalski
sekretarz stanu
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