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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów udzielam odpowiedzi na oświadczenie nr 1778 Pana Roberta 

Dowhana, Senatora RP, złożone podczas 46. posiedzenia Senatu RP, w dniu 21 lipca 2022 r., 

w sprawie pieniędzy, które PGNiG dostało za zerwanie kontraktu na gaz.

Uprzejmie informuję, że Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z należących 

do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej: PGNiG, Spółka) 

realizuje uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, 

w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych (dalej: KSH) oraz Statucie Spółki. Stosownie 

do regulacji art. 368 KSH prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji jej zarządu, a zgodnie 

z art. 3751 KSH Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących 

poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Jak wynika z powyższego Minister Aktywów 

Państwowych, działając jako akcjonariusz Skarb Państwa nie ma uprawnień do ingerowania 

w prowadzenie spraw Spółek, także w zakresie zawierania umów na dostawy surowców. Informuję 

także, że poniższa odpowiedź została przygotowana w oparciu o informacje przekazane przez PGNiG.

Jak poinformowała Spółka, PGNiG posiada szereg kontraktów na gaz, zarówno jako kupujący, 

jak i sprzedawca. Część z nich zawiera postanowienia dotyczące opłat (kar umownych) za 

niewywiązywanie się ze zobowiązań stron (w tym jednostronne, przedterminowe zerwanie umowy), 

jednak, jak wyjaśniła PGNiG, Spółka nie identyfikuje w ostatnim czasie żadnej istotnej sytuacji, w której 

postanowienia te miałyby zastosowanie. 

W zakresie kwestii związanych z zaprzestaniem przez Gazprom dostaw gazu z kierunku 

wschodniego w kwietniu 2022 r., PGNiG poinformowała, że zgodnie z zapowiedzią realizuje stosowne 

działania prawne i będzie dochodziła od dostawcy roszczeń wynikających z postanowień kontraktowych 
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i przepisów prawa. Działania Spółki w tej sprawie mają charakter wrażliwy i nie mogą być podawane 

do publicznej wiadomości.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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