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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

opowiadając na oświadczenie Pana Sławomira Rybickiego, Senatora RP złożone podczas 

20. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r., znak. BPS/043-20-791/21 w sprawie zakupu 

przez spółki Skarbu Państwa sprzętu medycznego i środków ochrony do walki z pandemią, wyjaśniam 

co następuje.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa od początku wybuchu pandemii zaangażowały się 

w działania pomocowe związane z ograniczeniem jej negatywnych skutków, pokazując tym samym, jak 

ważna jest ich rola w czasach kryzysu i na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu. Z uwagi 

na skalę realizowanych przez spółki przedsięwzięć Ministerstwo Aktywów Państwowych (dalej: MAP), 

w celu usystematyzowania dobroczynnych inicjatyw podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, włączyło 

się w proces udzielania wsparcia (koordynując proces komunikacji pomiędzy wnioskodawcami, 

darczyńcami, Ministerstwem Zdrowia), tak by w sposób najbardziej racjonalny zabezpieczyć potrzeby 

poszczególnych placówek na terenie całego kraju.

Działania spółek z udziałem Skarbu Państwa miały przede wszystkim charakter finansowy 

polegający na przekazywaniu w formie darowizn środków finansowych na potrzeby placówek 

medycznych, inspekcji sanitarnych i innych instytucji niosących pomoc w stanie epidemicznym. 

Podmioty z udziałem Skarbu Państwa w szczególności sfinansowały zakup urządzeń medycznych, 

środków ochrony indywidualnej, testów na potrzeby służby zdrowia oraz przekazały w formie darowizny 

lub czasowego użyczenia samochody na rzecz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (dalej: GIS) 

i szpitali. Włączyły się także w produkcję środków biobójczych. Ponadto spółki zgłosiły do wykorzystania 

swoje aktywa turystyczno-hotelowe na potrzeby zorganizowania, w razie konieczności, opieki 

w izolatoriach. Oddelegowani pracownicy spółek wspierają również obsługę infolinii GIS. 

Wartość udzielonego przez spółki wsparcia jest trudna do oszacowania, gdyż oprócz środków 

finansowych przeznaczonych na walkę z koronawirusem, przekazały one darowizny rzeczowe (m.in. 
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maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, namioty barierowe). Oprócz wskazanych powyżej działań 

spółki zaangażowały się także w tworzenie szpitali tymczasowych - wspólnie z wojewodami 

i wskazanymi przez nich szpitalami patronackimi. W przedsięwzięcie zaangażowało się dziewięć 

spółek: PKN Orlen, Tauron, PKO Bank Polski, Lotos, Totalizator Sportowy, Węglokoks, KGHM, Grupa 

Azoty i PGZ. Informacje o udzielanym przez spółki wsparciu znaleźć można m.in. na ich stronach 

internetowych, a w przypadku spółek publicznych w raportach bieżących i okresowych. 

Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszonych w oświadczeniu Pana Senatora informuję, 

że Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są 

ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz 

statucie/umowie spółki, a sposób ich realizacji jest pochodną wielkości posiadanego pakietu 

akcji/udziałów w danej spółce.

Wykonując uprawnienia właścicielskie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, Skarb 

Państwa nie posiada też kompetencji w zakresie podejmowania bezpośrednich czynności kontrolnych 

lub ingerowania w działalność Zarządów spółek, w tym wydawania im wiążących poleceń. 

Wszelkie kwestie związane z prowadzeniem spraw spółki niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub postanowieniami statutu/umowy spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Właściwa w zakresie monitorowania i kontrolowania 

działań Zarządu Spółki jest natomiast Rada Nadzorcza. Jednocześnie należy pamiętać, że największe 

spółki z udziałem Skarbu Państwa od lat prowadzą liczne działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Nadzwyczajna mobilizacja i zaangażowanie spółek z udziałem Skarbu 

Państwa w walkę z pandemią COVID-19 potwierdzają jedynie rozwiniętą świadomość tych podmiotów 

w tym zakresie.

Jednocześnie wyjaśniam, że zasady wynagradzania członków organów spółek z udziałem 

Skarbu Państwa, w tym członków organów zarządzających, uregulowane są natomiast w ustawie z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1907; dalej: Ustawa o zasadach wynagradzania). Zgodnie z przyjętymi w niej 

rozwiązaniami, wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części stałej oraz części 

zmiennej. Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego zależy od skali działalności 

spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. 

Część zmienna wynagrodzenia przyznawana jest na podstawie realizacji celów zarządczych (KPI). 

Zgodnie z Ustawą o zasadach wynagradzania, jak również obowiązującą praktyką, w spółkach, 

w których MAP wykonuje prawa z akcji/udziałów i posiada wpływ na kształtowanie ich stosunków 

korporacyjnych, co do zasady wysokość wynagrodzenia członka organu zarządzającego (tj. wysokość 

określonej kwotowo części stałej oraz wysokość części zmiennej) ustala organ nadzorczy tych spółek, 

w granicach zasad określonych przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników (na podstawie 

Ustawy o zasadach wynagradzania). Jednocześnie należy wskazać, że rady nadzorcze ustalając 

wynagrodzenia członków zarządu, w ramach obowiązujących przepisów, kierują się zakresem 
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obowiązków zatrudnianych osób, poziomem odpowiedzialności, sytuacją ekonomiczną spółki oraz 

otoczeniem rynkowym, w tym w szczególności na rynku pracy w odniesieniu do poszukiwanych 

specjalistów. Podkreślenia wymaga również fakt, że z członkami zarządów zawierane są umowy na 

czas określony, które nie przewidują możliwości jednostronnej zmiany warunków w okresie ich trwania.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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