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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 31 marca 2021 r.

    Znak sprawy: GM-DNW-2.054.5.2021

Pan 
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie numer BPS/043-21-842/21, Senatorów Stanisława Gawłowskiego, 
Magdaleny Kochan i Janusza Gromka, złożone podczas 21. Posiedzenia Senatu RP w dniu 19 lutego 
2021r., w sprawie sytuacji w Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A., przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Stosownie do postanowień Statutu spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka), 
członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. W dniu 11 lutego 2021 r., zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu – Pana Piotra 
Redmerskiego. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, stąd decyzja organu nadzorczego nie przerwała ciągłości 
zarządzania, a obecnie Spółkę reprezentuje Członek Zarządu. Powołanie Prezesa Zarządu Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej S.A. następuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po przeprowadzeniu przez Radę 
Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji 
kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. W dniu 1 marca 2021 r. na stronie 
internetowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. oraz Ministerstwa Infrastruktury ukazało się ogłoszenie              
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej S.A., które obecnie jest w toku.

W odniesieniu do artykułowanej w Oświadczeniu kwestii rzekomego „zmuszania” byłego Prezesa Zarządu 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. do podejmowania decyzji niekorzystnych dla Spółki zwracam uwagę,            
że w świetle obowiązującego prawa wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki, nie 
zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu dla walnego zgromadzenia i rady nadzorczej 
należą do kompetencji zarządu, który również reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych     
i pozasądowych, także wobec podmiotów trzecich. Podkreślenia wymaga, że zarząd ponosi pełną  
odpowiedzialność, cywilną i karną za wszelkie działania zarządcze; zatem, jak Pan Senator to określa, 
ewentualne zmuszanie do podejmowania decyzji na gruncie obowiązującego prawa jest wykluczone, w tym 
w szczególności do decyzji niekorzystnych dla spółki.

W Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A. kompetencje zarządcze oraz kompetencje Walnego Zgromadzenia       
tj. Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej wynikają              
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów korporacyjnych. W tym kontekście 
należy podkreślić, że kwestie dotyczące zatrudnienia należą także do kompetencji zarządczych i pozostają 
poza uprawnieniami Walnego Zgromadzenia – Skarbu Państwa.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie formułują kompetencji, w ramach których Minister 
Infrastruktury - działający w imieniu Skarbu Państwa, będącego akcjonariuszem Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej S.A. - mógłby ingerować w podejmowane przez zarząd spółki akcyjnej czynności zwykłego 
zarządu, jakimi są m.in. negocjacje, składanie oświadczeń woli czy też polityka zatrudnienia.



Decyzje w zakresie spraw objętych Oświadczeniem były podejmowane zgodnie z powszechnymi 
standardami, leżą w kompetencjach zarządu, który ponosi pełną odpowiedzialność za kadrę, w tym także 
średniego szczebla zarządzającego, według podziału kompetencji obowiązującego w spółce Polska Żegluga 
Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu.

Z poważaniem,
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z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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