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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Beniamina Godyla, Senatora RP, złożone na 13. posiedzeniu 
Senatu RP w dniu 2 lipca 2020 r. przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych przy piśmie znak: 
BPS/043-13-407/WMAP/20 z dnia 3 lipca 2020 r. (data wpływu: 13 lipca 2020 r.) uprzejmie informuję 
jak poniżej.

Kompetencje w zakresie ustalania strategii poszczególnych Spółek Skarbu Państwa, gospodarowania 
ich mieniem oraz podejmowania decyzji dotyczących zawieranych i negocjowanych kontraktów, 
mieszczą się w zakresie prowadzenia spraw poszczególnych Spółek, które to prerogatywy, zgodnie z 
przepisami Kodeksu spółek handlowych, wykonuje Zarząd Spółki. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie dysponuje nieruchomościami oraz liniami kolejowymi leżącymi 
na terenie portu, w związku z czym nie jest podmiotem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie 
dotyczącej przeznaczenia portu oraz przedmiotowych nieruchomości. Udzielanie wyjaśnień 
dotyczących decyzji biznesowych Spółek w ich imieniu nie leży w gestii kompetencji Ministra Aktywów 
Państwowych. 

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, Minister właściwy ds. aktywów państwowych nie wykonuje 
czynności, za które zgodnie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych 
odpowiada Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 3751 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie oraz 
Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw 
Spółki. W związku z powyższym, dokonywanie przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych 
ingerencji w bieżącą działalność Spółek Skarbu Państwa byłoby niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Janusz Kowalski
sekretarz stanu
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