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Wstęp 

Transformacja gospodarcza w Polsce trwa ponad dwie dekady. Jednym z filarów przejścia od systemu 

gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej był proces prywatyzacji. Jeżeli za 

punkt wyjścia przyjęte zostaną 8453 przedsiębiorstwa paostwowe, działające w roku 1990, to 24 

lata później, w wyniku przekształceo własnościowych, w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa znajdują 

się czynne podmioty stanowiące niespełna 3% tej liczby (242 podmioty wg stanu na 30 czerwca 

2014 r.). Pozostałe to podmioty w stanie likwidacji, upadłości lub stanowiące pakiety akcji/udziałów 

przeznaczonych dla pracowników sprywatyzowanych spółek. 

W wyniku realizacji procesów przekształceo własnościowych nastąpiło znaczne ograniczenie liczby 

podmiotów nadzorowanych przez Skarb Paostwa. Jednocześnie, dzięki decyzjom właścicielskim oraz 

sprawowaniu efektywnego nadzoru, wartośd aktywów pozostających w zasobie Skarbu Paostwa,  

w ciągu ostatnich 6 lat, wzrosła i to w sytuacji światowego kryzysu ekonomicznego. Dla przykładu 

historyczna wartośd dzisiejszych pakietów akcji spółek z udziałem Skarbu Paostwa notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) wzrosła od 2008 r. o ponad 55%. 

Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. akcje Skarbu Paostwa notowane na warszawskim parkiecie są warte 

ponad 100 mld zł. 

Rynek kapitałowy jest i będzie istotny dla polskiej gospodarki. Na niewątpliwy sukces warszawskiej 

giełdy złożyło się wiele czynników, m.in. realizowanie historycznych transakcji dużych spółek Skarbu 

Paostwa oraz wynikające z niego coraz większe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, 

indywidualnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Wsparcie rozwoju rodzimego rynku 

kapitałowego przez MSP pozytywnie wpłynęło na obroty giełdowe (od 2008 r. kapitalizacja spółek 

krajowych zwiększyła się ponad dwukrotnie) i było katalizatorem dla spółek do poszukiwania kapitału 

na warszawskim rynku podstawowym (ponad 170 spółek zadebiutowało na GPW w ciągu ostatnich  

7 lat). 

Warty odnotowania jest również fakt, iż decyzje właścicielskie Ministra Skarbu Paostwa wpływają 

na zaangażowanie tzw. akcjonariatu pracowniczego w proces zmian właścicielskich w Polsce.  

W latach 1990-2013 przeprowadzono 1402 transakcje oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego 

korzystania. Narzędzie to pozwala, aby pracownicy, tworząc spółkę, brali w leasing majątek 

prywatyzowanego przedsiębiorstwa paostwowego.  

Angażowanie pracowników w proces przekształceo własnościowych odbywa się również poprzez 

nieodpłatne udostępniania akcji prywatyzowanych spółek. Od chwili wejścia w życie przepisów 

umożliwiających ten proces, czyli od 8 stycznia 1997 r. do 30 czerwca 2014 r., blisko 2 mln 

pracowników objęło bezpłatnie 1,9 mld akcji o wartości nominalnej 6,4 mld zł1. Wcześniej,  

od 1 sierpnia 1990 r. do 31 sierpnia 1997 r. ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw paostwowych 

umożliwiała pracownikom prywatyzowanych podmiotów nabycie do 20% akcji należących do Skarbu 

Paostwa za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli 

polskich, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży. Dzięki temu pracownicy 125 spółek mogli wziąd 

udział w procesach przekształceo własnościowych. 

Jednym z kluczowych wyzwao polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Paostwa, wpływających na 

rozwój polskiej gospodarki, jest wsparcie projektów inwestycyjnych w nadzorowanych spółkach. Od 

                                                           
1 Dane wstępne. 
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2007 r., łączne nakłady inwestycyjne największych spółek Skarbu Paostwa z sektora gazowego, 

naftowego i elektroenergetycznego wyniosły blisko 34 mld zł. Wartośd akwizycji w tym czasie 

wyniosła 43,5 mld zł. W ciągu najbliższych 6 lat spółki sektora paliwowo-energetycznego planują 

zainwestowad ponad 60 mld zł. Dzięki takim działaniom Polska umocni swoje bezpieczeostwo 

energetyczne, a krajowa gospodarka zyska potężny impuls do rozwoju. Do 2020 r. spółki przeznaczą 

min. 30 mld zł na budowę nowych bloków energetycznych. Znaczne nakłady zostaną również 

poniesione na modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Na inwestycje w infrastrukturę 

gazową spółki przeznaczą ok 18 mld zł. 

Działania Ministra Skarbu Paostwa mają wpływ również na rynek pracy. Dla przykładu, przy realizacji 

projektu budowy nowych bloków węglowych w Opolu zaangażowanych będzie 200 krajowych 

wykonawców oraz 350 dostawców. W szczytowym momencie realizacji inwestycji, na placu budowy 

będzie ok 4 tys. osób. Z kolei konsolidacja sektora zbrojeniowego w ramach Polskiej Grupy 

Zbrojeniowej S.A. pozwoli utrzymad i stworzyd nowe miejsca zatrudnienia bezpośrednio dla 14 tys.,  

a pośrednio nawet dla 40-50 tys. osób. Zatrudnienie we wszystkich grupach kapitałowych i spółkach 

nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paostwa wynosi ponad 300 tys. osób.  

Obecne otoczenie gospodarcze, warunki makroekonomiczne oraz doświadczenia związane  

z kryzysem wskazują, iż gospodarki posiadające silny sektor przemysłowy lepiej poradziły sobie  

w warunkach dekoniunktury na światowych rynkach. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem jest 

budowanie wartości podmiotów, które stanowią o wieloaspektowym (w tym gospodarczym) 

bezpieczeostwie paostwa, przy jednoczesnym zmniejszaniu jego zaangażowania w obszarach,  

w których nie jest konieczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez organy administracji 

publicznej. 

W trakcie obowiązywania „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013” Ministerstwo Skarbu Paostwa 

zrealizowało 534 projekty prywatyzacyjne dla 298 spółek, które zaowocowały 195 umowami 

przewidującymi przekształcenie własnościowe. Przychody z prywatyzacji wyniosły 13,6 mld zł. 

Najwięcej przychodów przyniosła prywatyzacja giełdowa – 11,1 mld zł, co stanowiło 82% przychodów 

osiągniętych w ostatnich dwóch latach. Przychody z prywatyzacji branżowej (pozagiełdowej) w latach 

2012 i 2013 wyniosły 2,5 mld zł. W tym okresie zrealizowano 498 projektów branżowych dla 263 

spółek (niemal 90% wszystkich spółek objętych przekształceniami własnościowymi). W ich ramach 

zawarto 159 umów prywatyzacyjnych. 

Realizacja procesów przekształceo własnościowych, których skutkiem jest sukcesywne 

ograniczanie liczby podmiotów nadzorowanych przez Skarb Paostwa, wymaga określenia nowego 

kontekstu tychże procesów oraz roli Ministra Skarbu Paostwa, wynikającej z przysługujących mu 

praw majątkowych. W związku z powyższym oraz mając na uwadze zakooczenie obowiązywania 

„Planu prywatyzacji na lata 2012-2013” przygotowany został niniejszy dokument, stanowiący opis 

priorytetów i kierunkowych działao Ministra Skarbu Paostwa do kooca roku 2015, w obszarze 

zarządzania podmiotami (spółkami i przedsiębiorstwami paostwowymi), które nadzoruje. Główne 

założenia „Priorytetów…” to zoptymalizowanie zasobu Skarbu Paostwa oraz szerokorozumiane 

budowanie jego wartości. Minister Skarbu Paostwa konsekwentnie będzie realizował procesy 

przekształceo własnościowych, przy czym, ze względu na coraz mniejszy zasób spółek w nadzorze 

Skarbu Paostwa, prywatyzacja będzie traktowana jako jedno z równorzędnych narzędzi obok innych 

rodzajów zmian właścicielskich. Z kolei działaniom budującym wartośd aktywów Skarbu Paostwa 
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służyd będą m.in. programy inwestycyjne, takie jak np. Program „Inwestycje Polskie”, współpraca 

inwestycyjna pomiędzy spółkami Skarbu Paostwa, współpraca ze środowiskiem naukowo-badawczym 

oraz szereg inicjatyw usprawniających nadzór i zarządzanie spółkami Skarbu Paostwa. 

Podstawę dla procesu zarządzania podmiotami nadzorowanymi przez Ministra Skarbu Paostwa 

stanowią:  

I. w sferze aktów prawnych powszechnie obowiązujących: 

1. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieo przysługujących 
Skarbowi Paostwa, 

2. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, 
3. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,  
4. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
5. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 
6. ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw 

Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach 
kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz 
paliw gazowych, 

7. rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw. 

II. w sferze dokumentów programowych: 

1. „Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Paostwa”, 

2. programy i strategie dla poszczególnych sektorów: 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Program dla elektroenergetyki, 

 Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015, 

 Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce, 

 Strategia rozwoju portów morskich do 2015, 

 Strategia „Sprawne Paostwo 2020”.  

http://prywatyzacja.msp.gov.pl/download.php?s=5&id=5907
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I. Nadzór właścicielski 

Zgodnie z art. 25 ustawy o działach administracji paostwowej, minister właściwy do spraw Skarbu 

Paostwa reprezentuje Skarb Paostwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Paostwa, w tym 

wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Paostwa. Poprzez swoich 

przedstawicieli sprawuje nadzór nad majątkiem Skarbu Paostwa, z czego wynikają podstawowe 

zadania związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, takie jak: uregulowanie jego ram 

prawnych, dobór właściwych kadr, monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek Skarbu 

Paostwa, a także okresowa ocena pracy organów statutowych nadzorowanych podmiotów. 

Nadzór właścicielski sprawowany przez Ministra jest sumą działao odnoszących się do nadzoru 

korporacyjnego, w tym, w zakresie monitoringu spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad 

nadzoru właścicielskiego, a także monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych 

podmiotów i analizy efektywności ich funkcjonowania, stanowiących podstawę do rekomendacji 

stosownych działao. 

1. Cele nadzoru właścicielskiego 

Zarządzanie majątkiem paostwowym sprawia, iż na Ministrze Skarbu Paostwa spoczywa podwójna 

odpowiedzialnośd: 

1. jako uczestnik rynku dba o budowanie i realizację wartości swoich aktywów, stymulując 

pozytywne zmiany, które tworzą wartośd dla akcjonariuszy (wspólników), jednocześnie 

przyczyniając się do rozwoju potencjału gospodarczego paostwa.  

2. jako gwarant bezpieczeostwa ekonomicznego zapewnia wysokie standardy nadzoru  

i zarządzania spółkami, jak również uwzględnia wsparcie dla realizacji polityk paostwa oraz 

rekomendacje wynikające np. z obowiązujących dokumentów rządowych.   

 

Minister Skarbu Paostwa będąc uczestnikiem rynku działa w oparciu o te same zasady, co podmioty 

prywatne. Jednak jego cele muszą uwzględniad interes Skarbu Paostwa oraz fakt, iż podejmując 

decyzje właścicielskie dba de facto o bezpieczeostwo ekonomiczne paostwa, m.in. w obszarze 

bezpieczeostwa energetycznego czy bezpieczeostwa przesyłu. Wszystkie te elementy składają się na 

dobrą politykę właścicielską. Głównym celem doskonalenia nadzoru właścicielskiego  

i zarządzania jest więc budowanie wartości podmiotów z udziałem Skarbu Paostwa dla ich 

akcjonariuszy (udziałowców). 

Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należy zaliczyd: 

 wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Skarbu 

Paostwa oraz optymalizację portfela nadzorowanych aktywów, 

 przygotowanie podmiotów do procesu przekształceo i prywatyzacji, usuwanie barier 

prywatyzacyjnych – określenie przybliżonego katalogu działao niezbędnych do osiągnięcia 

docelowego modelu zaangażowania paostwa w gospodarce, 

 zapewnienie transparentności działalności organów spółek z udziałem Skarbu Paostwa. 

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyd: 

 stosowanie standardów nadzoru właścicielskiego Ministra Skarbu Paostwa, stanowiących 

wyraz oczekiwao właściciela w zakresie realizacji określonych celów,  
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 dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych, z uwzględnieniem 

zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

nadzoru właścicielskiego,  

 doskonalenie procedur i/lub dobrych praktyk, dotyczących kadry zarządzającej spółkami  

z udziałem Skarbu Paostwa,  

 opracowanie i wdrożenie nowych standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny 

działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Skarbu Paostwa, umożliwiających 

szybkie reagowanie na zachodzące zjawiska, 

 inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami z udziałem Skarbu Paostwa, w celu 

wykorzystania potencjału ich aktywów i uzyskania efektu synergii,  

 polityka dywidendowa. 

2. Profesjonalizacja nadzoru 

W zakresie ładu korporacyjnego oraz organizacyjnego w Ministerstwie Skarbu Paostwa stosowane są 

„Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Paostwa”, zgodnie z którymi 

Minister, jako organ paostwowy ustawowo odpowiedzialny za ochronę interesów Skarbu Paostwa  

w obszarze wykonywania praw z akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Paostwa, sprawuje nad 

nimi nadzór właścicielski. Powyższy dokument kompleksowo reguluje zasady, tryb oraz narzędzia 

wykonywania nadzoru, a także uzupełnia przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

Profesjonalizacja nadzoru, czy podnoszenie jego standardów to obszary, które muszą tworzyd dobrze 

funkcjonującą całośd – elementy stałe muszą byd uzupełnione elementami relacyjnymi. Dlatego  

w latach 2014-2015, oprócz rozwiązao prawnych, realizowany będzie szereg inicjatyw dotyczących 

komunikacji, podnoszenia kwalifikacji czy wsparcia przedstawicieli Skarbu Paostwa w radach 

nadzorczych.  

W Ministerstwie Skarbu Paostwa powstała wyodrębniona komórka organizacyjna, której jednym  

z podstawowych zadao będzie wzmacnianie pozycji rad nadzorczych poprzez zapewnianie im 

możliwości wsparcia i szerszej współpracy.  

W zakresie współpracy w obrębie podmiotów z udziałem Skarbu Paostwa, planowane jest stworzenie 

platformy spotkao reprezentantów tych podmiotów w celu: 

 wymiany doświadczeo biznesowych (np. z zakresu finansowania inwestycji, restrukturyzacji 

majątkowej), 

 poszukiwania zbieżnych zakresów działania i realizacji wspólnych przedsięwzięd w tych 

obszarach, skutkujących zwiększeniem efektywności gospodarowania posiadanymi przez 

spółki aktywami.  

Ministerstwo Skarbu Paostwa konsekwentnie podnosi standardy nadzoru właścicielskiego poprzez 

szereg inicjatyw, zarówno legislacyjnych, jak i zarządczych. Ich efekty wskazują, iż ujednolicenie 

wypracowanych rozwiązao – z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż – w stosunku do 

wszystkich podmiotów, nad którymi sprawowany jest szeroko rozumiany nadzór paostwowy 

przyniósłby wyłącznie pozytywne konsekwencje. Transparentny nadzór, oparty o racjonalne zasady, 

wpływa na efektywnośd funkcjonowania podmiotów z udziałem Skarbu Paostwa oraz zaufanie 

społeczeostwa do instytucji paostwowych. 
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Podkreślenia wymaga, że zarówno „Wytyczne OECD dot. nadzoru korporacyjnego  

w przedsiębiorstwach paostwowych”, jak i Strategia „Sprawne Paostwo 2020”, przyjęta przez Radę 

Ministrów w dniu 12 lutego 2013 r., przewidują koniecznośd skupienia i ujednolicenia działao 

właścicielskich. Wytyczne OECD wskazują, iż „wykonywanie praw właścicielskich powinno zostad 

wyraźnie zdefiniowane w strukturach administracji paostwowej. Osiągnięcie tego celu ułatwid może 

ustanowienie podmiotu koordynującego albo, co właściwsze, scentralizowanie funkcji właścicielskiej”. 

Z kolei zapisy Strategii podkreślają zasadnośd wprowadzenia jednolitych i efektywnych mechanizmów 

wykonywania przez Skarb Paostwa uprawnieo korporacyjnych w zakresie nadzoru właścicielskiego  

w spółkach i prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Paostwa, m.in. przez skupienie w jednym akcie 

prawnym przepisów o nadzorze właścicielskim i przekształceniach własnościowych podmiotów  

z udziałem Skarbu Paostwa.  

 

Powyższe jest uzasadnione zarówno z punktu widzenia systemowego (zgodnie z Konstytucją 

organizację Skarbu Paostwa oraz sposób zarządzania majątkiem paostwowym powinna określad 

ustawa – por. art. 218), jak i z punktu widzenia potrzeb efektywnego i spójnego zarządzania 

składnikami majątku paostwowego – poza nadzorem Ministra Skarbu Paostwa pozostaje 120 spółek 

prawa handlowego, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Paostwa wykonuje 11 różnych 

podmiotów i organów (stan na 31.03.2014 r.).  

 

2.1 Program Profesjonalizacji Nadzoru 

Istotnym narzędziem uzyskania powyższych efektów jest między innymi implementacja zasad ładu 

korporacyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw UE, wytycznych OECD oraz Banku 

Światowego. W celu realizacji powyższych celów w MSP został opracowany Program Profesjonalizacji 

Nadzoru (PPN), który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sformułowanym w wytycznych OECD – 

Paostwo powinno działad jako świadomy (dysponujący wystarczającymi informacjami) i aktywny 

właściciel, zapewniając wykonywanie funkcji nadzoru nad przedsiębiorstwem publicznym  

w przejrzysty sposób, tzn. z przyjęciem odpowiedzialności za podejmowane działania, a także  

z wymaganym profesjonalizmem oraz efektywnością.  

Program Profesjonalizacji Nadzoru spójnie i precyzyjnie określa oczekiwania Ministra Skarbu Paostwa 

oraz standardy, jakimi powinni kierowad się członkowie rad nadzorczych reprezentujący Skarb 

Paostwa. Program zakłada usprawnienie regularnego dwustronnego przepływu informacji o ryzykach 

i istotnych zdarzeniach wpływających na działalnośd spółek pomiędzy Ministerstwem Skarbu Paostwa 

a radami nadzorczymi. Program będzie sukcesywnie rozwijany. Dotychczas, jako wstęp do Programu, 

opracowano dwa dokumenty:  

 Dobre Praktyki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn  

w organach spółek, które mają na celu równomierne wykorzystanie potencjału całej 

populacji w interesie przedsiębiorców, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Paostwa, 

 Dobre Praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeo, w przypadku 

zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem 

Skarbu Paostwa. Opracowanie to uszczegóławia zagadnienia objęte, ale niedoprecyzowane 

przepisami tzw. ustawy kominowej. 
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2.2 Polityka dywidendowa 

Uwzględniając długofalowe cele samych spółek i potrzeby budżetu paostwa, szczególnie ważne jest 

wypracowanie klarownych rozwiązao w zakresie polityki dywidendowej. Polityka ta wobec spółek  

z udziałem Skarbu Paostwa jest elastyczna i charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdej 

spółki, uwzględniającym sytuację rynkową, pozycję w branży, potrzeby inwestycyjne, źródła zysku 

operacyjnego czy stabilną strukturę bilansu. Sprzyja ona również stabilizacji akcjonariatu spółek. 

Prowadzona jest w taki sposób, aby zapewnid podmiotom nadzorowanym przez Ministra Skarbu 

Paostwa bezpieczny rozwój i budowę ich wartości w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie, 

realizując prawo właściciela do zysku, współfinansowad potrzeby budżetowe paostwa.  

Opisane powyżej reguły uzyskają formę dokumentu ustalającego zasady prowadzenia polityki 

dywidendowej, który powstanie m.in. w oparciu o wyniki analizy regulacji funkcjonujących już  

w spółkach, dotychczasową praktykę Ministerstwa oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowych 

kwestii. 

3. Podmioty o strategicznym  znaczeniu dla gospodarki państwa oraz 

podmioty o istotnym znaczeniu, znajdujące się w nadzorze Ministra Skarbu 

Państwa 

Głównym zadaniem Rządu jest prowadzenie polityki we wszystkich sferach życia gospodarczego  

i społecznego kraju. Możliwośd oddziaływania koncentruje się w dwóch obszarach: 

 oddziaływanie władcze (sfera imperium), 

 oddziaływanie właścicielskie (sfera dominium). 

W ramach oddziaływania właścicielskiego paostwo (Rząd) dokonuje oceny, które ze składników 

majątku Skarbu Paostwa są niezbędne do prowadzenia efektywnej polityki w zakresie m.in.: 

wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz zapewnienia bezpieczeostwa paostwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeostwa energetycznego. Należy podkreślid, że ocena ta 

powinna byd dokonana w możliwie długiej perspektywie czasowej, niemniej jednak  

z uwzględnieniem konieczności elastycznego i skutecznego reagowania na potrzeby gospodarczo-

społeczne. 

W nadzorze Ministra Skarbu Paostwa oraz innych ministrów znajdują się podmioty, które wymagają 

aktywnego zarządzania potencjałem rozwojowym i inwestycyjnym w celu:  

 budowania wartości dla akcjonariuszy,  

 stymulowania procesu tworzenia silnej gospodarki kraju, opartej w istotnej części na 

rodzimym przemyśle,  

 współtworzenia bezpieczeostwa ekonomicznego paostwa. 

Celowe byłoby zatem, zgodnie z zapisami strategii „Sprawne Paostwo 2020”, wyodrębnienie m.in.. 

spośród powyższej grupy, podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki paostwa oraz 

wprowadzenie szczególnych regulacji pozwalających na stosowanie w pełni rynkowych 

mechanizmów efektywnego zarządzania tymi podmiotami. Listę podmiotów o strategicznym 

znaczeniu dla gospodarki paostwa zawiera załącznik Nr 1. 

Wśród podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki paostwa znajdują się te, które mogą 

odgrywad rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji polskiej gospodarki. Proces 
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reindustrializacji – dostrzeżony przez Parlament Europejski 2  – jest kierunkiem, który może 

doprowadzid do powstania nowych rynków, m.in. dla nowych i innowacyjnych produktów i usług, do 

pojawienia się nowych modeli biznesowych, kreatywnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw, a także 

do stworzenia nowych miejsc pracy. To przemysł odpowiada w większości za tworzenie wartości 

dodanej w gospodarce, gdyż każde miejsce pracy w przemyśle tworzy dwa dodatkowe miejsca pracy 

w sektorze usług. 

Minister Skarbu Paostwa nadzoruje również podmioty o istotnym znaczeniu, których funkcjonowanie 

oraz możliwości przekształceo własnościowych określone są przez poszczególne strategie, przepisy 

prawa czy decyzje kierunkowe, w tym dotyczące infrastruktury krytycznej (załącznik Nr 2). 

4. Budowanie wartości podmiotów Skarbu Państwa 

Oczekiwane efekty realizacji długofalowych celów paostwa w sferze gospodarczej to: wzrost 

gospodarczy, zapewnienie bezpieczeostwa oraz wsparcie polskiej myśli i marki. W związku z tym, 

Minister Skarbu Paostwa za jeden z głównych obszarów działao uznał realizację priorytetu 

inteligentnego rozwoju, służącego budowie gospodarki opartej na wiedzy oraz reindustrializacji 

polskiej gospodarki w oparciu o silną pozycję kluczowych podmiotów Skarbu Paostwa. Ich rola oraz 

forma prawna będą uwzględniały potrzeby w zakresie wsparcia polityk paostwa oraz jego 

najważniejszych zadao. Priorytetowo traktowane będzie również efektywne wykorzystanie majątku 

podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paostwa oraz kreowanie nowych miejsc pracy. 

Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, Minister Skarbu Paostwa będzie kontynuował działania 

prowadzące do zwiększania stabilności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie atrakcyjności 

centrum kapitałowego, jakim w regionie jest GPW, a także stworzenie podmiotom, których jest 

akcjonariuszem, warunków do międzynarodowego rozwoju i ekspansji.  

W latach 2014-2015 działania na rzecz zwiększania wartości spółek z udziałem Skarbu Paostwa będą 

odbywad się w szczególności poprzez:  

 konsekwentne budowanie i stosowanie ładu korporacyjnego rozumianego jako zasady  

i normy przyjęte dla zarządzania daną organizacją, w ramach nadzoru właścicielskiego, 

 analizę i optymalizację struktur organizacyjnych spółek i grup kapitałowych, 

 podejmowanie decyzji umożliwiających spółkom pozyskiwanie kapitału dla rozwoju i wzrostu 

konkurencyjności, w tym, wspieranie polityk inwestycyjnych oraz inicjowanie i promowanie 

współpracy spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym, 

 optymalne wykorzystanie majątku poprzez realizację wspólnych przedsięwzięd. 

4.1 Polityka inwestycyjna Skarbu Państwa 

Funkcjonowanie Polski w systemie globalnej gospodarki wymaga stworzenia warunków  

do zapewnienia podmiotom kluczowym z punktu widzenia paostwa, odpowiedniej pozycji na rynku 

międzynarodowym. Skuteczne działanie na rzecz wzrostu wartości aktywów Skarbu Paostwa 

przyczynia się do rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.  

Zmianie uległa filozofia dysponowania akcjami Skarbu Paostwa. Główny akcent kładziony jest obecnie 

na zagospodarowanie nadwyżkowego potencjału paostwowych aktywów, a budowaniu ich wartości 

sprzyja m.in. realizacja Programu „Inwestycje Polskie”. Jest on zorientowany na długoterminowe 

                                                           
2  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu 
konkurencyjności i trwałego rozwoju. 
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finansowanie inwestycji rozwojowych o istotnym znaczeniu dla strategicznych interesów paostwa. 

Należą do nich projekty infrastrukturalne w obszarze energetycznym i gazowym, zagospodarowanie 

złóż węglowodorowych, infrastruktury transportowej, przemysłowej, telekomunikacyjnej  

i samorządowej.  

Program „Inwestycje Polskie” oparty jest na dwóch filarach finansujących przedsięwzięcia 

inwestycyjne – Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 

(PIR) Środki finansowe umożliwiające inwestowanie w spółki celowe oraz zwiększające akcję 

kredytową i gwarancyjną związaną z finansowaniem projektów, będą pochodzid z dokapitalizowania 

PIR oraz BGK, akcjami spółek: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKO BP S.A., PZU SA, w których 

Skarb Paostwa zachowa władztwo korporacyjne. Ostateczna wielkośd pakietów akcji ww. spółek, 

która zostanie wniesiona do PIR będzie uzależniona od potrzeb finansowych, związanych  

z zaangażowaniem w realizację projektów inwestycyjnych. Rada Ministrów wyraziła zgodę na 

wniesienie pakietów akcji ograniczając jedynie ich maksymalny poziom, zatem Minister Skarbu 

Paostwa ma możliwośd zbycia ich części i uzyskania przychodów z prywatyzacji dla Skarbu Paostwa. 

Dokapitalizowanie BGK umożliwi uzyskanie efektu mnożnikowego, dzięki któremu podwyższone 

wspomnianymi środkami kapitały banku pozwolą na 7-krotne zwiększenie akcji kredytowej  

i gwarancyjnej związanej z potrzebami długoterminowego finansowania tego rodzaju inwestycji. 

Polityka inwestycyjna spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. opiera się na czterech zasadach: 

 dążenie do rozwoju gospodarczego kraju, czyli inwestowanie w projekty, które przyczynią się  

do wzrostu polskiego PKB, utworzą nowe miejsca pracy oraz zapewnią wzrost efektywności, 

 inwestowanie na zasadach rynkowych, czyli zaangażowanie w projekty, których oczekiwana 

stopa zwrotu jest adekwatna do ryzyka i oczekiwao rynkowych, 

 aktywizacja kapitału prywatnego do inwestycji infrastrukturalnych, 

 rozpowszechnianie dobrych praktyk biznesowych. 

Analiza otoczenia rynkowego wskazuje na koniecznośd skuteczniejszego wykorzystania środków  

z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) i przeniesienia punktu ciężkości ze wsparcia 

działao restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw (głównie spółek będących własnością Skarbu Paostwa 

lub spółek, w których Skarb Paostwa ma pozycję dominującą) na rzecz inwestycji prorozwojowych,  

w tym przedsięwzięd o charakterze innowacyjnym, realizowanych również przez średnie i duże 

przedsiębiorstwa prywatne, które nie mogą skorzystad ze standardowej oferty rynku finansowego. 

Celem wsparcia jest zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców i umożliwienie im 

realizacji inwestycji, również tych o charakterze innowacyjnym.  

Istotną rolę w procesie wsparcia polskich przedsiębiorców odgrywa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  

(ARP). W ramach środków pochodzących z FRP Agencja udziela pomocy publicznej oraz wsparcia 

niestanowiącego pomocy publicznej. ARP kładzie nacisk na wsparcie rozwoju i modernizacji polskich 

przedsiębiorstw, tak aby mogły one skutecznie konkurowad na rynkach globalnych. Promowane są 

głównie działania prorozwojowe i innowacyjne. 

4.2 Współpraca inwestycyjna pomiędzy spółkami Skarbu Państwa 

Efektywne wykorzystywanie majątku, a tym samym wzrost wartości aktywów zakłada również 

współpracę inwestycyjną pomiędzy spółkami Skarbu Paostwa. Minister Skarbu Paostwa wspiera 

działania nadzorowanych podmiotów w zakresie wspólnego działania przy tworzeniu i realizacji 

istotnych projektów inwestycyjnych. Przykładem może byd uzgodniony i parafowany projekt umowy 

pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A.  



 12
 

i Enea S.A. w sprawie nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni 

jądrowej – PGE EJ1 Sp. z o.o. Wspólne działanie i zapewnienie finansowania projektów przez ich 

uczestników pozwala na uzyskanie efektu synergii i znacznie zwiększa szanse powodzenia nowego 

przedsięwzięcia.  

Aby zmaksymalizowad potencjał aktywów posiadanych przez spółki Skarbu Paostwa, w latach  

2014-2015, Ministerstwo Skarbu Paostwa zamierza monitorowad spójnośd celów i zakresów 

prowadzonych projektów strategicznych.  

4.3 Polityka innowacyjna spółek Skarbu Państwa oraz współpraca ze środowiskiem 

naukowo-badawczym 

Celem strategicznym polityki ekonomiczno-społecznej paostwa jest również wykorzystanie 

potencjału tkwiącego w spółkach z udziałem Skarbu Paostwa poprzez wzrost innowacyjności 

rozumianej jako zapotrzebowanie i zdolnośd przedsiębiorców do komercjalizacji wiedzy oraz 

wyników badao ze świata nauki, jak również prowadzenie własnych badao polepszających  

i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązao i koncepcji. Innowacje w gospodarce 

prowadzą do tworzenia nowych produktów, ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym 

samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.  

Dążenie do zwiększenia nakładów polskich przedsiębiorstw na działalnośd badawczo-rozwojową jest 

integralnie powiązane z realizacją celów określonych przez priorytety zawarte w Strategii Europa 

2020 oraz założeniach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wskazują one 

warunki rozwoju, służącego gospodarce opartej na wiedzy, bardziej konkurencyjnej, skutecznie 

korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz zapewniającej optymalny poziom zatrudnienia. 

Współpraca między nauką a biznesem w celu wykorzystania osiągnięd naukowych w praktyce 

gospodarczej jest szansą na pełne i efektywne wydatkowanie środków z funduszy europejskich, 

wspierających inteligentny rozwój i potencjał innowacyjny, zarówno w postaci nowych technologii jak 

i nowych rozwiązao w zakresie organizacji pracy, zarządzania i usług. 

Korzystanie z potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni wyższych, przy jednoczesnym wsparciu 

działalności naukowej i dydaktycznej, sprzyja nie tylko ośrodkom naukowym i spółkom Skarbu 

Paostwa, ale przyczynia się do wzrostu innowacyjności całego społeczeostwa. Przykładem projektu 

badawczo-rozwojowego realizowanego na szeroką skalę jest Program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy, 

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badao i Rozwoju oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w 2012 r. 

Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych, zintegrowanych przedsięwzięd badawczo-

rozwojowych, obejmujących opracowanie rozwiązao prowadzących do komercjalizacji innowacyjnych 

technologii związanych z poszukiwaniami i wydobyciem gazu z łupków. Wszyscy przemysłowi 

partnerzy zaangażowani w dany projekt, finansując jedynie częśd środków na prowadzenie badao, 

będą mieli pełny dostęp do wyników prac i możliwośd zastosowania uzyskanych technologii czy 

metodologii w swojej praktyce eksploatacyjnej.  

Inicjatywy podejmowane przez Ministra Skarbu Paostwa wyznaczają kierunki działao w zakresie 

budowania wartości aktywów Skarbu Paostwa. Dlatego też planowane jest inicjowanie spotkao 

przedstawicieli świata nauki i różnych sektorów gospodarki, w celu poszukiwania innowacyjnych 

technologii o wysokim potencjale wdrożeniowym i ich transferu do biznesu, co powinno mied 

pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych spółek i wzrost ich pozycji na rynku. 
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Priorytetem Ministerstwa Skarbu Paostwa jest zintensyfikowanie współpracy z Agencją Rozwoju 

Przemysłu S.A., w celu wsparcia przedsiębiorców małych i średnich, w rozwoju przedsięwzięd  

o charakterze innowacyjnym. Minister Skarbu Paostwa widząc potencjał rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz ich znaczenie dla gospodarki Paostwa rozważy możliwośd skierowania 

finansowania prowadzonego przez ARP również do tego rodzaju podmiotów. Obecnie Agencja 

udziela wsparcia niebędącego pomocą publiczną jedynie dużym przedsiębiorcom. 
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II. Przekształcenia własnościowe  

W okresie realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011” oraz „Planu prywatyzacji na lata 2012-

2013”, liczba spółek pozostających w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa zmniejszyła się ponad 

dwukrotnie. Wg stanu na dzieo 30 czerwca 2014 r. Skarb Paostwa przestał byd akcjonariuszem w 874 

spółkach, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby spółek z udziałem Skarbu Paostwa  

o 240 podmiotów (w wyniku komercjalizacji i objęcia/przejęcia akcji od innych podmiotów).  

 

Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. Minister Skarbu Paostwa nadzoruje 599 spółek. Wśród nich 40% 

stanowią podmioty czynne (prowadzące działalnośd gospodarczą), a pozostałą częśd – spółki 

znajdujące się w stanie upadłości, likwidacji, nieprowadzące działalności oraz spółki, w których Skarb 

Paostwa posiada jedynie akcje pracownicze.  

Realizacja przekształceo własnościowych ma na celu konsekwentne ograniczanie roli paostwa w tych 

obszarach, w których nie jest konieczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez organy 

administracji publicznej oraz pozwala na uporządkowanie i zoptymalizowanie posiadanych zasobów. 

Efektywne zarządzanie majątkiem Skarbu Paostwa, w tym przekształcenia własnościowe, ma również 

na celu takie rozporządzanie mieniem publicznym, które z jednej strony przyczyni się do wzrostu 

wartości posiadanych aktywów, a z drugiej pozwoli optymalnie tę wartośd wykorzystad, wpływając 

tym samym na równowagę budżetową paostwa.   

Nowe wyzwania, jakie pojawiają się w związku z porządkowaniem zasobów Skarbu Paostwa, 

powodują koniecznośd określenia dla podmiotów pozostających w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa 

optymalnej koncepcji właścicielskiej na najbliższe dwa lata. Zmieniające się czynniki warunkujące 

prowadzenie procesów przemian własnościowych, takie jak sytuacja gospodarczo-społeczna Polski, 
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cele strategiczne paostwa, czy zmiana ilościowa i jakościowa spółek pozostających w nadzorze 

Ministra Skarbu Paostwa, wymagają kompleksowego podejścia do tych procesów. Dotychczasowe 

doświadczenia w realizacji procesów prywatyzacyjnych wskazują, że pozytywne efekty dla spółek 

oraz dla całej gospodarki może przynieśd nie tylko prywatyzacja, ale także inne formy zmian 

właścicielskich. Z tego powodu szeroko rozumiane przekształcenia własnościowe obejmują nie tylko 

zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, komunalizację, umorzenie akcji lub udziałów czy wniesienie 

na podwyższenie kapitału zakładowego, ale także konsolidację, procesy łączenia i podziału spółek,  

a w niektórych sytuacjach likwidację. Obejmują również wszelkie inne rozporządzania majątkiem 

spółek Skarbu Paostwa lub jego częścią, który nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, a może zostad efektywnie wykorzystany w innych podmiotach 

gospodarczych. Przekształcenia własnościowe, w zależności od formy, mają za zadanie zapewnid 

dopływ kapitału lub know-how od inwestora, przekazad samorządom wpływ na podmioty 

gospodarcze istotne dla lokalnej społeczności, wesprzed procesy synergii w spółkach lub 

zoptymalizowad majątek i jego wykorzystanie w podmiotach w nadzorze Skarbu Paostwa. 

Wykaz podmiotów, które mogą zostad poddane przekształceniom własnościowym, prezentuje 

załącznik Nr 3 (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.). 

1. Prywatyzacja 

Prywatyzacja spółek Skarbu Paostwa nadal będzie odgrywad ważną rolę w procesach przekształceo 

własnościowych ze względu na możliwości, jakie daje spółkom pozyskanie inwestora. Dostęp  

do nowych źródeł finansowania i nowoczesnych technologii oraz zmiana jakości zarządzania, 

zwiększa szanse prywatyzowanych podmiotów na podniesienie ich konkurencyjności, zapewnienie 

stabilności działania oraz rozwoju w perspektywie długoterminowej.  

Należy jednak podkreślid, że wybór optymalnej procedury i terminu zmian własnościowych dla 

poszczególnych spółek będzie odbywał się zgodnie z zasadą elastyczności, pozwalającą  

na dynamiczne i jednocześnie adekwatne reagowanie na zmieniającą się sytuację finansową spółek, 

ich otoczenie mikro- i makroekonomiczne, wymagania rynkowe oraz perspektywy dalszego 

prowadzenia i rozwoju działalności. Procesy przekształceo własnościowych poszczególnych 

podmiotów będą również uwzględniały otoczenie społeczne, m.in. w aspekcie interesu publicznego 

czy potrzeb społeczności lokalnych. Prowadzone będą także poszukiwania alternatywnych rozwiązao 

w zakresie przekształceo własnościowych, które umożliwią porządkowanie struktury zasobów Skarbu 

Paostwa. W przypadku prywatyzacji dużych spółek Skarbu Paostwa preferowanym trybem będzie 

sprzedaż akcji na rynku regulowanym, w tym wykorzystanie możliwości jakie daje debiut giełdowy 

(IPO – Initial Public Offering). 

W niektórych podmiotach do wzrostu przychodów i redukcji kosztów może przyczynid się proces 

ograniczenia funkcjonowania spółki do jej podstawowych działao biznesowych. Dla niemal połowy 

spółek przeznaczonych do przeprowadzenia zmian właścicielskich w okresie najbliższych dwóch lat 

zidentyfikowano przeszkody i bariery mogące utrudniad dokonywanie zmian w strukturze 

właścicielskiej. Do najczęściej występujących barier należy: 

 nieuregulowany stan prawny nieruchomości będących w posiadaniu spółek, 

 trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów, 

 zbędny majątek, 

 nieatrakcyjna branża, w której działa spółka,  

 niska rentownośd, 
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 roszczenia reprywatyzacyjne, 

 wymagana zgoda innych akcjonariuszy na zbycia akcji lub udziałów Skarbu Paostwa, 

 posiadanie pakietu mniejszościowego przez Skarb Paostwa. 

Przeszkody, które pojawiają się w trakcie prowadzenia procesów przekształceo własnościowych, 

wymagają większych nakładów pracy, generują dodatkowe koszty i opóźniają zakooczenie procesu. 

Skutecznośd realizacji przekształceo własnościowych zależy również od zainteresowania 

potencjalnych inwestorów, a w szczególności możliwości pozyskania przez nich środków 

finansowych, co wpływa na warunki cenowe oferowane przy zakupie akcji lub udziałów Skarbu 

Paostwa.  

W związku z powyższym, w celu zminimalizowania wpływu barier uniemożliwiających 

przeprowadzenie procesu przekształceo własnościowych w Ministerstwie Skarbu Paostwa, 

powoływane są wewnątrzresortowe „zespoły problemowe” w stosunku do wybranych spółek  

lub grup spółek. Ich zadaniem jest wypracowanie efektywnej koncepcji właścicielskiej, poprzez 

łączenie wiedzy eksperckiej specjalistów z kilku dziedzin.  

2. Procesy konsolidacji i łączenia 

Duże możliwości dla przekształcanych spółek, mogą stwarzad również procesy konsolidacji i łączenia 

czy wnoszenia akcji w celu budowania wartości grup kapitałowych, będące jednym ze sposobów 

uzyskania efektu synergii, optymalizacji kosztów, a w konsekwencji wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa. Procesy te mogą byd realizowane m.in. przez Ministra Skarbu Paostwa czy Agencję 

Rozwoju Przemysłu S.A., w obrębie wszystkich podmiotów Skarbu Paostwa. Przykładem takiego 

podejścia jest konsolidacja spółek sektora obronnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 

Dzięki temu procesowi powstaje silna grupa z przychodami sięgającymi 5 mld zł.  

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powinna stad się wiodącym podmiotem, który dzięki zdobytej 

wiedzy i doświadczeniu będzie prowadził procesy restrukturyzacji spółek. Zaangażowanie ARP na 

warunkach komercyjnych, jako niezależnego inwestora, powinno stanowid czynnik stwarzający 

szansę powodzenia prowadzonej restrukturyzacji spółek. Udział Agencji może zostad wykorzystany 

przy realizacji strategii rządowych np. w zakresie rozwoju energetyki. 

3. Zbywanie pakietów akcji pracowniczych 

Ze względu na obecny etap przekształceo własnościowych, wśród spółek nadzorowanych przez 

Ministra Skarbu Paostwa, 115 stanowią podmioty, w których wszystkie akcje lub udziały  

są przeznaczone do objęcia przez uprawnionych pracowników sprywatyzowanych spółek (wg stanu 

na 30 czerwca 2014 r.). Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji spółki te pozostają  

w nadzorze MSP, do czasu zakooczenia ustawowego terminu nieodpłatnego przekazywania akcji 

pracownikom, trwającego 24 miesiące lub zbycia tych akcji, które nie zostały odebrane przez 

uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców (załącznik Nr 4). Jeżeli po upływie ww. terminu 

Skarb Paostwa nadal pozostanie udziałowcem/akcjonariuszem z „resztówkowym” udziałem  

w kapitale zakładowym, będą prowadzone procesy zbycia tego rodzaju pakietów. 
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4. Komunalizacja 

W przypadku spółek, które realizują zadania ważne z punktu widzenia danego regionu, rozpatrywana 

będzie procedura nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 

(komunalizacja). Dzięki nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, której inicjatorem było 

Ministerstwo Skarbu Paostwa, rozszerzy się katalog spółek możliwych do objęcia procesami 

komunalizacji o podmioty, które powstały w trybie innym niż komercjalizacja. 

5. Przekształcenia podmiotów o ograniczonej możliwości zbywania 

W nadzorze Ministra Skarbu Paostwa znajdują się podmioty, wobec których istnieją ograniczenia  

w zbywalności akcji lub udziałów, wynikające z ustaw, strategii rządowych lub statutowych zapisów 

związanych z zachowaniem przez Skarb Paostwa władztwa korporacyjnego. 

Tego rodzaju podmioty będą mogły podlegad przekształceniom własnościowym, jednakże  

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa / decyzji kierunkowych lub ich ewentualnych 

zmian dotyczących formy funkcjonowania czy struktury właścicielskiej. Zasada ta będzie miała 

również zastosowanie do procesów konsolidacji, łączenia czy podziału podmiotów o ograniczonej 

możliwości zbywania. Przekształcenia podmiotów notowanych na GPW będą prowadzone w zakresie 

pozwalającym Ministrowi Skarbu Paostwa na prowadzenie polityki właścicielskiej, z poszanowaniem 

reguł rynkowych.  

6. Procesy restrukturyzacji oraz likwidacji i upadłości 

Wśród spółek Skarbu Paostwa znajdują się również podmioty, które wymagają przeprowadzenia 

restrukturyzacji, rozumianej jako proces systemowych zmian dostosowanych do efektywnej realizacji 

celów przedsiębiorstwa oraz stworzenia warunków do wzrostu jego wartości. Minister Skarbu 

Paostwa będzie aktywnie wspierał działania restrukturyzacyjne i naprawcze poprzez wyznaczanie 

celów oraz podejmowanie decyzji właścicielskich w tym obszarze.  

Zmiany te mogą odnosid się do przekształcenia formy organizacyjnej, konsolidacji podmiotów, 

podziału przedsiębiorstwa, systemów decyzyjnych zarządzania, zasobów ludzkich czy zbycia zbędnych 

dla prowadzonej działalności aktywów, np. nieruchomości. 

Główne cele realizacji procesów restrukturyzacji spółek Skarbu Paostwa to: 

 zwiększenie stopnia wykorzystania majątku, 

 wzrost rentowności, 

 poprawa konkurencyjności,  

 zapewnienie płynności finansowej, 

 poprawa wyniku finansowego. 

Znaczna liczba spółek Skarbu Paostwa będących w stanie likwidacji, upadłości i nieprowadzących 

działalności powoduje, iż dużą rolę w ramach planowanych procesów zmian właścicielskich, będą 

odgrywad działania zmierzające do zakooczenia ich działalności i zaspokojenia wierzycieli. 

Ministerstwo Skarbu Paostwa zamierza kontynuowad pomoc publiczną, mającą na celu ratowanie  

i restrukturyzację przedsiębiorstw, które znalazły się w bardzo trudniej sytuacji ekonomiczno-

finansowej. Obecnie w ramach „Polityki Nowej Szansy” Ministerstwo Skarbu Paostwa bierze udział  

w tworzeniu programu pomocowego, który w sposób kompleksowy będzie normował zasady 

udzielania pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program po notyfikacji Komisji 
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Europejskiej umożliwi podejmowanie decyzji w sprawie przyznania pomocy na ratowanie  

i restrukturyzację z FRP dla małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie krajowym, co znacznie 

przyspieszy wypłatę środków dla przedsiębiorców. Przy pracach nad programem wezmą udział 

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Paostwa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Kształtowanie optymalnej struktury majątku Skarbu Paostwa jest związane ze zmianami 

własnościowymi i stanowi integralny element polityki właścicielskiej paostwa, która w Ministerstwie 

Skarbu Paostwa prowadzona będzie w oparciu o dokumenty operacyjne. Racjonalnie prowadzone 

procesy przekształceo własnościowych będą skutecznym narzędziem do efektywnego zarządzania 

aktywami Skarbu Paostwa w okresie najbliższych dwóch lat. 

 



załącznik Nr 1

Lp. Nazwa podmiotu

Minister 

wykonujący prawa 

z akcji 

Uzasadnienie

1 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. MSP

Spółka jest jednym z głównych instrumentów paostwa 

wspierających działania na rzecz dostosowania polskiej 

gospodarki do funkcjonowania w warunkach gospodarki 

rynkowej; ujęta na liście spółek o szczególnym znaczeniu dla 

gospodarki paostwa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

22.10.2010 r.)

2 Bank Gospodarstwa Krajowego MSP

Bank pełni rolę instrumentu polityki paostwa i wykonuje zadania 

zlecone przez Rząd na podstawie ustawy o Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Jego ustrój i sposób przekształcenia regulują przepisy 

ustawy prawo bankowe, zaś przepisy ustawy o komercjalizacji i 

prywatyzacji nie mają w tym przypadku zastosowania.

3 Grupa Azoty S.A. MSP

W wyniku konsolidacji sektora chemicznego powstała Grupa, 

która jest jednym z liderów europejskiego rynku nawozów. 

Podmiot o strategicznym znaczeniu dla gospodarki paostwa, w 

którym Minister Skarbu Paostwa zachowa władztwo 

korporacyjne.

4 Grupa LOTOS S.A. MSP

Spółka objęta "Polityką Rządu RP dla przemysłu naftowego w 

Polsce", zgodnie z którą Skarb Paostwa co najmniej pozostanie 

większościowym akcjonariuszem Spółki. 

5 KGHM Polska Miedź S.A. MSP
Spółka posiada strategiczne zasoby oraz realizuje kluczowe 

inwestycje.

6
PGE Polska Grupa Energetyczna 

S.A.
MSP

Zgodnie z zapisami dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 

2030 roku", Skarb Paostwa zachowa większościowy pakiet w 

spółce. W ramach realizacji Programu "Inwestycje Polskie", 

możliwe wniesienie do 7,89% akcji lub pozyskanie przychodów z 

prywatyzacji.

7 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. MSP

W wyniku trwającego procesu konsolidacji, spółka stanie się 

docelowo podmiotem dominującym grupy kapitałowej, w której 

zostaną skoncentrowane spółki sektora obronnego z 

bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Paostwa.

8
Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych S.A.

MSW (pełnomoc-

nictwo)

Spółka o szczególnym znaczeniu dla gospodarki paostwa 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w sprawie 

określenia przedsiębiorstw paostwowych oraz jednoosobowych 

spółek Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa) oraz o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.10.2010 r.).

9
Polski Koncern Naftowy ORLEN 

S.A.
MSP

Zapisy "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" przewidują 

utrzymanie udziałów Skarbu Paostwa na co najmniej 

dotychczasowym  poziomie.

 Lista podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki paostwa w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(według stanu na 30.06.2014 r.)



Lp. Nazwa podmiotu

Minister 

wykonujący prawa 

z akcji 

Uzasadnienie

10
Polskie Górnictwo Naftowe                                                   

i Gazownictwo S.A.
MSP

Spółka o strategicznym, znaczeniu na podstawie zapisów 

"Polityki energetycznej Polski do 2030 roku". Jednym ze 

szczegółowych celów "Polityki..." jest zabezpieczanie interesów 

Skarbu Paostwa w kluczowych spółkach sektora gazowego. 

Spółka o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.10.2010 r.).

11
Polskie Inwestycje Rozwojowe 

S.A.
MSP

Spółka powstała w ramach Programu "Inwestycje Polskie". 

Celem Programu jest zapewnienie finansowania 

długoterminowych i rentownych projektów na terytorium Polski.

12 Polskie Radio S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

13
Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski S.A.
MSP

Spółka o strategicznym znaczeniu, w której Skarb Paostwa 

zachowa władztwo korporacyjne (uchwała Rady Ministrów z dnia 

07.04.2011 r. nr 43/2011, zapisy statutowe). W ramach realizacji 

Programu "Inwestycje Polskie" możliwe wniesienie do 6,36% 

akcji lub pozyskanie przychodów z prywatyzacji.

14
Powszechny Zakład Ubezpieczeo 

S.A.
MSP

Spółka o strategicznym znaczeniu, w której Skarb Paostwa 

zachowa władztwo korporacyjne (zapisy statutowe). W ramach 

realizacji Programu "Inwestycje Polskie" możliwe wniesienie do 

10,10% akcji lub pozyskanie przychodów z prywatyzacji.

15

Przedsiębiorstwo Eksploatacji 

Rurociągów Naftowych 

PRZYJAŹO S.A.

MSP

Zapisy "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" przewidują 

utrzymanie udziałów Skarbu Paostwa na co najmniej 

dotychczasowym  poziomie. Spółka ujęta na liście spółek o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki paostwa (rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia 

przedsiębiorstw paostwowych oraz jednoosobowych spółek 

Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa).

16

Przedsiębiorstwo Przeładunku 

Paliw Płynnych "NAFTOPORT" 

Sp. z o.o.

MSP

Spółka znajduje się w wykazie przedsiębiorców o szczegółnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym (rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 04.10.2010 r.). Skarb Paostwa posiada w spółce 

1 udział, który stanowi 1,28% w kapitale zakładowym, dzięki 

czemu sprawuję kontrolę operacyjną nad spółką, mającą 

strategiczne znaczenie dla bezpieczeostwa energetycznego 

kraju. Decyzja Ministra Skarbu Paostwa o konieczności 

zachowania władztwa korporacyjnego.

17 TAURON Polska Energia S.A. MSP

Zgodnie z zapisami dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 

2030 roku", Skarb Paostwa zachowa kontrolny pakiet akcji na 

poziomie pozwalającym zachowad władztwo korporacyjne.

18 Telewizja Polska S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

19 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. MSP
Spółka realizuje monopol paostwa w zakresie wynikającym z 

przepisów ustawy o grach hazardowych. 



Lp. Nazwa podmiotu

Minister 

wykonujący prawa 

z akcji 

Uzasadnienie

20
Zarząd Morskich Portów Szczecin 

i Świnoujście S.A.
MSP

Ustawa o portach i przystaniach morskich (art. 13) zakłada, iż 

Skarb Paostwa zachowa co najmniej 51% sumy głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółek, które zarządzają portami o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki paostwa.

21
Zarząd Morskiego Portu Gdaosk 

S.A.
MSP

Ustawa o portach i przystaniach morskich (art. 13) zakłada, iż 

Skarb Paostwa zachowa co najmniej 51% sumy głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółek, które zarządzają portami o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki paostwa.

22
Zarząd Morskiego Portu Gdynia 

S.A.
MSP

Ustawa o portach i przystaniach morskich (art. 13) zakłada, iż 

Skarb Paostwa zachowa co najmniej 51% sumy głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółek, które zarządzają portami o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki paostwa.



załącznik Nr 2

Lp. Nazwa podmiotu

Minister 

wykonujący 

prawa z 

akcji 

Uzasadnienie

1
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej
MSP

Przedsiębiorstwo paostwowe nie podlega komercjalizacji zgodnie 

z art. 21a ust. 2 ustawy o lasach. Podmiot ujęty na liście 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w sprawie 

określenia przedsiębiorstw paostwowych oraz jednoosobowych 

spółek Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa.

2
Centralna Stacja Ratownictwa 

Górniczego S.A.
MSP

Podmiot ratownictwa górniczego (rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia 

przedsiębiorstw paostwowych oraz jednoosobowych spółek 

Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa).

3

Centrum Badao i Dozoru 

Górnictwa Podziemnego Sp.                                                                                                                                                    

z o.o.

MSP

Jednostka rzeczoznawcza ds. ruchu zakładu górniczego 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w sprawie 

określenia przedsiębiorstw paostwowych oraz jednoosobowych 

spółek Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa).

4
Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.
MSP

Spółka o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiego rynku 

kapitałowego.

5 Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. MSP

Zachowanie cennego zabytku, wpisanego na listę światowego 

dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez zabezpieczanie 

zabytkowych wyrobisk i wyrobisk funkcyjnych, likwidację 

wyrobisk niezabytkowych i ochronę powierzchni. 

6 Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. MSP

Zachowanie cennego zabytku, wpisanego na listę światowego 

dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez zabezpieczanie 

zabytkowych wyrobisk i wyrobisk funkcyjnych, likwidację 

wyrobisk niezabytkowych i ochronę powierzchni. 

7
Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A.
MSP

Spółka mająca wpływ na utrzymanie stabilności oraz dalszego 

rozwoju rynku kapitałowego. W 2013 r. zostały przeprowadzone 

konsultacje z interesariuszami i akcjonariuszami Spółki odnośnie 

docelowej struktury akcjonariatu oraz ścieżki przeprowadzenia 

ewentualnego procesu prywatyzacji. 

8
Polska Agencja Informacji                                                          

i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
MSP

Wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja wizerunku Polski 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w sprawie 

określenia przedsiębiorstw paostwowych oraz jednoosobowych 

spółek Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa).

9 Polska Agencja Prasowa S.A. MSP
Przepisy ustawy z dnia 31.07.1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej 

zezwalają na zbycie pakietu akcji do 49%.

 Lista podmiotów o istotnym znaczeniu w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

w tym spółki objęte szczególnymi strategiami i przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(według stanu na 30.06.2014 r.)
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10 Polski Rejestr Statków S.A. MSP

Użytecznośd publiczna na podstawie ustawy o Polskim Rejestrze 

Statków, oraz spółka o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

paostwa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.10.2010 r. w 

sprawie określenia przedsiębiorstw paostwowych oraz 

jednoosobowych spółek Skarbu Paostwa o szczególnym 

znaczeniu dla gospodarki paostwa).

11
Polskie Centrum Badao                                                                            

i Certyfikacji S.A.
MSP

Jest jedyną polską jednostką certyfikującą uprawnioną do 

wydawania międzynarodowych certyfikatów.

12 Polskie Radio RDC S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

13 Polskie Radio Rzeszów S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

14 Polskie Radio Szczecin S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

15
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

S.A.
MSP

Zabezpieczenie narodowych dóbr kultury. Decyzją Rady 

Ministrów  z dnia 18.10.2005 r. dokonano zmiany celu 

komercjalizacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego na cel inny 

niż prywatyzacja tj. w celu zabezpieczenia ochrony narodowych 

dóbr kultury.

16 Radio Białystok S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

17 Radio Gdaosk S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

18 Radio Katowice S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

19 Radio Kielce S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

20 Radio Koszalin S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

21 Radio Kraków S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

22 Radio Lublin S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

23 Radio Łódź S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

24 Radio Merkury S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

25 Radio Olsztyn S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

26 Radio Opole S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

27 Radio Pomorza i Kujaw S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

28 Radio Wrocław S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).

29 Radio Zachód S.A. MSP
Media - jednostka publicznej radiofonii i telewizji (ustawa o 

radiofonii i telewizji).
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30
Specjalistyczne Centrum 

Medyczne S.A.

MZ 

(pełnomoc- 

nictwo)

Pełnomocnictwo Ministra Skarbu Paostwa do wykonywania praw 

z akcji przekazane Ministrowi Zdrowia. 

31
Uzdrowisko Krynica - Żegiestów 

S.A.
MSP

Rozporządzenie Ministra Skarbu Paostwa z dnia 29.11.2012 r. w 

sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu 

Paostwa, które nie będą podlegad prywatyzacji.
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Lp. Nazwa spółki Siedziba

1 Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. Warszawa

2 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała

3 Agroma Kutno Sp. z o.o. Kutno

4 ARELAN S.A. Łódź

5 Beskidzki Hurt Towarowy S.A. Bielsko-Biała

6 BINGO CENTRUM Sp. z o.o. Katowice

7 BIS-SUKCES Sp. z o.o. Lublin

8 Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. Bydgoszcz

9 C.Hartwig Gdynia S.A. Gdynia

10 CALFROST Sp. z o.o. Kalisz

11 Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A. Warszawa

12 Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. Kielce

13 Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o. Pułtusk

14
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID 

Sp. z o.o.
Warszawa

15 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. Katowice

16 Centrum Handlowe Wschód S.A. Warszawa

17 Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. Kielce

18 Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdaosk

19 Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. Warszawa

20 Chłodnia Białystok S.A. Białystok

21 Chłodnia Szczecioska Sp. z o.o. Szczecin

22 Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. Chrzanów

23 Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. Wrocław

24 Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. Wrocław

25 Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o. Skierniewice

Lista podmiotów w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa, które mogą zostad poddane przekształceniom 

własnościowymi (według stanu na 30.06.2014 r.)
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26 DRAGMOR Sp. z o.o. Kraków

27 Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice

28 EADS PZL "Warszawa-Okęcie" S.A. Warszawa

29 EHN S.A. Studzienice

30 ELEKTRIM - MEGADEX S.A. Warszawa

31 Elektrociepłownia Będzin S.A. Będzin

32 ELEKTROMONTAŻ - POZNAO S.A. Poznao

33 Elektromontaż Gdaosk S.A. Gdaosk

34 Elektrownia Chorzów S.A. Chorzów

35 ENEA S.A. Poznao

36 ENERGA S.A. Gdaosk

37 EUROLOT S.A. Warszawa

38 Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Siemianowice 

Śląskie

39 Fabryka Maszyn Introligatorskich "INTROMA" Sp. z o.o. Łódź

40 Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. Bydgoszcz

41 Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin

42 Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON - BIAL" S.A. Białystok

43 Fabryka Samochodów Osobowych S.A. Warszawa

44 Fabryka Szlifierek "FAS Głowno" Sp. z o.o. Głowno

45 Federal-Mogul BIMET S.A. Gdaosk

46 FP SPOMAX S.A.
Ostrów 

Wielkopolski

47 Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Zabrze

48 H.CEGIELSKI-POZNAO S.A. Poznao

49 HOLAGRA Sp. z o.o. Leszno

50 Hotele Olsztyn Sp. z o.o. Olsztyn

51 Huta Pokój S.A. Ruda Śląska

52 HUTMAR S.A. Częstochowa



Lp. Nazwa spółki Siedziba

53 INOFAMA S.A. Inowrocław

54 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. Wrocław

55 INWESTSTAR S.A. Starachowice

56 JSW KOKS S.A. Zabrze

57 KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. Kraków

58 Kombinat Budowlany Kołobrzeg Sp. z o.o. Bezpraw

59 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. Wilków

60 Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o.o.
Bielany 

Wrocławskie

61 Kopalnie Surowców Skalnych S.A. Złotoryja

62 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruo

63 LOGOTEC ENGINEERING S.A. Mysłowice

64 Lotnisko Łask Sp. z o.o. Łódź

65 LS Airport Services S.A. Warszawa

66 Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Elizówka

67 Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Bogdanka

68 LUBINEX Sp. z o.o. Lubin

69 Lubuskie Fabryki Mebli S.A. Świebodzin

70 Małopolski Rynek Hurtowy SA Tarnów

71 Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. Krasne

72 Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. Łowicz

73 Meprozet Kościan S.A. Kościan

74 METRON-NIGA Sp. z o.o. Kraków

75 METRON-TERM Sp. z o.o. Toruo

76 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno

77 Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. Warszawa

78 Międzynarodowe Targi Poznaoskie Sp. z o.o. Poznao

79 Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. Szczecin
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80 Nadwiślaoska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze

81 Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeo Gastronomicznych "SPOMASZ" - Nakło Sp. z o.o. Nakło nad Notecią

82 OPTEX S.A. Opoczno

83 Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Warszawa

84 Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o. Piastów

85 PKS Mrągowo Sp. z o.o. Mrągowo

86 POLBUS-PKS Sp. z o.o. Wrocław

87 POLMO GNIEZNO Sp. z o.o. Gniezno

88 Pol-Mot Holding S.A. Warszawa

89 Polska Żegluga Bałtycka S.A. Kołobrzeg

90 Polska Żegluga Morska Szczecin

91 Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa

92 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa

93 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Warszawa

94 Polskie Linie Oceaniczne S.A. Gdynia

95 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Warszawa

96 Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni Gdynia

97 Polskie Tatry S.A. Zakopane

98 Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Gdaosk

99 Przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Szczawnica" S.A. Szczawnica

100 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. Szczecin

101 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. Kraków

102 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Warszawa

103 Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. Szczecin

104 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Dębica

105 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o. Rzeszów

106 Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA" Sp. z o.o. Świerklaniec



Lp. Nazwa spółki Siedziba

107 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Puławach Sp. z o.o. Puławy

108 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A. Warszawa

109 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A. Częstochowa

110 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Wołów

111 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Przemyśl

112 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. Gniezno

113 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubliocu Sp. z o.o. Lubliniec

114 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
Ostrowiec 

Świętokrzyski

115 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
Ostrów 

Wielkopolski

116 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. Zielona Góra

117 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. Szczecin

118 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o. Zalesie

119 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Nida" Sp. z o.o. Warszawa

120 Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. Trzemeszno

121 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. Katowice

122 Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. Gdaosk

123 Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A. Warszawa

124 Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. Łódź

125 Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne  MOBILER Sp. z o.o. Piła

126 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. Koziegłowy

127 Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A. Warszawa

128 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o. Warszawa

129 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. Białystok

130 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław

131 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Kobyłka

132 Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A. Strzyżów

133 RAPZ Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
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134 Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Częstochowa

135 REGNON S.A. Katowice

136 Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "GIEŁDA HURTOWA" S.A. Legnica

137 Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda  Elbląska" S.A. Elbląg

138 Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom

139 SKLEJKA ORZECHOWO S.A. Orzechowo

140 SPOMASZ Bełżyce S.A. Bełżyce

141 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. Bydgoszcz

142 Stilna S.A. Bytom

143 Stocznia Gdynia S.A. Gdynia

144 Stocznia Remontowa NAUTA S.A. Gdynia

145 STRADOM S.A. Częstochowa

146 Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o. Warszawa

147 Studio Filmów Rysunkowych Sp. z o.o. Bielsko-Biała

148 Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o. Warszawa

149 SUPON USŁUGI Sp. z o.o. Białystok

150 Tarchomioskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. Warszawa

151 Termoizolacja Centrum Sp. z o.o. Zabrze

152 TEXTILIMPEX Sp. z o.o. Łódź

153 Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAŁA GÓRA Sp. z o.o.
Tomaszów 

Mazowiecki

154 Toruoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruo

155 Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Katowice

156 Uzdrowisko Rabka S.A. Rabka-Zdrój

157 Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A. Gliwice

158 Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. Wałbrzych

159 WARS S.A. Warszawa

160 Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa
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161 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze

162 Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A. Warszawa

163 Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. Warszawa

164 Waryoski S.A. Grupa Holdingowa Warszawa

165 WELUX S.A Katowice

166 Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. Poznao

167
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z 

o.o.
Tulce

168 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Katowice

169 Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o. Łódź

170 Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. Warszawa

171 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A. Krosno

172 Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Warszawa

173
Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO - AGD" Sp. 

z o.o.

Skarżysko-

Kamienna

174 Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. Krasnystaw

175 Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o. Łódź

176 Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec

177 Zakłady Chemiczne "JELCHEM" S.A. Jelenia Góra

178 Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. Rudniki

179 Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu S.A. Zębiec

180 Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. Łódź

181 Zakłady Mechaniczne Urządzeo Górniczych "DEZAM" Sp. z o.o. Dzierżoniów

182 Zakłady Mięsne "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A. Ławy

183 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. Oleśnica

184 Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A. Łódź

185 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o. Piła

186 Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. Łódź

187 Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Lublin
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188 Zakłady Urządzeo Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. Kielce

189 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Niedzica

190 Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. Zielona Góra

Lista stanowi jedynie wykaz wybranych podmiotów z udziałem Skarbu Paostwa. Obecnośd podmiotu                          

na powyższej liście nie jest tożsama z oferowaniem akcji do zbycia na podstawie art. 33 ustawy o komercjalizacji i 

prywatyzacji.



załącznik Nr 4

Lp. Nazwa spółki Siedziba

1 ACS Group S.A. Łódź

2 AGPOL S.A. Warszawa

3 Agroma Kielce Sp. z o.o. Kielce

4 ARCHIMEDES S.A. Wrocław

5 ARMAK Sp. z o.o. Sosnowiec

6 Arriva Sp. z o.o. Toruo

7 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa

8 Białostockie Zakłady Graficzne S.A. Białystok

9 Bielskie Zakłady Obuwia "Befado" Sp. z o.o. Bielsko-Biała

10 BRECO Sp. z o.o. Bielsko-Biała

11 BSP S.A. Łódź

12 BUDEXPO Sp. z o.o. Warszawa

13 Bumar Elektronika S.A. Warszawa

14 Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. Białe Błota

15 Cefarm Białystok S.A. Białystok

16 CEFARM-RZESZÓW S.A. Rzeszów

17 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. Katowice

18 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o. Pruszków

19 DALMOR S.A. Gdynia

20 Destylernia POLMOS w Krakowie S.A. Kraków

21 Elektrocarbon Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

22 Emilia Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa

23 Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A. Łódź

24 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A. Kraśnik

25 Fabryka Maszyn "BUMAR-KOSZALIN" S.A. Koszalin

Lista spółek w nadzorze Ministra Skarbu Paostwa jedynie z akcjami/udziałami pracowniczymi                                                                                                            

(według stanu na 30.06.2014 r.)
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26 Fabryka Wentylatorów "OWENT" Sp. z o.o. Olkusz

27 Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o. Katowice

28 Fortum Bytom S.A. Bytom

29 Fortum Zabrze S.A. Zabrze

30 FS HOLDING S.A. Lublin

31 Gamrat S.A. Jasło

32 Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach S.A. Gliwice

33 Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów "GROWAG" Sp. z o.o. Zdrój

34 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" S.A. Grzybów

35 Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. Miasteczko Śląskie

36 HUTA ŁABĘDY S.A. Gliwice

37 Infinity Park Sp. z o.o. Warszawa

38 Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa

39 INTRACO S.A. Warszawa

40 KOFAMA Koźle S.A. Kędzierzyn Koźle

41 KOLSTER Sp. z o.o. Olsztyn

42 Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. Kooskie

43 Kopalnia i Prażalnia Dolomitu "ŻELATOWA" S.A. Chrzanów

44 Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. Kłodawa

45 Leszczyoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno

46 LOTOS PETROBALTIC  S.A. Gdaosk

47 Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych "Lumel" S.A. Zielona Góra

48 Łambinowicka Fabryka Maszyn "Celpa" S.A. Łambinowice

49 Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. Łódź

50 Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o. Gdaosk

51 NITROERG S.A. Bieruo

52 OBR S.A. Płock
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53 Odlewnia Metali "BAWOROWO" S.A. Leśna

54 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Warszawa

55 OPAKOMET S.A. Kraków

56 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Opole

57 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Gdynia

58
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z 

o.o.
Poznao

59
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych  Sp. z 

o.o.
Czarna Woda

60
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeo Mechanicznych "OBRUM" Sp. z 

o.o.
Gliwice

61 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Turek

62 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Kleczew

63 PCC Consumer Products Czechowice S.A. Czechowice-Dziedzice

64 PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Wrocław

65 PKS Sp. z o.o. Kozienice

66 Przedsiębiorstwo  Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A. Siedlce

67 Przedsiębiorstwo Badao Geofizycznych Sp. z o.o. Warszawa

68 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdaosk S.A. Sopot

69 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Jastrzębie Zdrój

70 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój

71 Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski

72 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. Brusy

73 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A. Bartoszyce

74 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. Dębica

75 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. Garwolin

76 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A. Katowice

77 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. Ostróda

78
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim 

Sp. z o.o.
Piotrków Trybunalski

79 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczytnie Sp. z o.o. Szczytno
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80
Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi 

POLMOZBYT JELCZ S.A.
Jelcz Laskowice

81 Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. z o.o. Węgrów

82 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HORN Sp. z o.o. Kielce

83 REMA S.A. Reszel

84 SIARKOPOL Gdaosk S.A. Gdaosk

85 SKLEJKA - PISZ PAGED S.A. Pisz

86 SMARTBUD Sp. z o.o. Białystok

87 Stomil-Poznao S.A. Poznao

88 Szczecioskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. Stargard Szczecioski

89 TARPOM S.A. Tarnowiec

90 UML Development Sp. z o.o. Katowice

91 UNICON Sp. z o.o. Białogard

92 Uzdrowisko Cieplice Sp.z o.o. - Grupa PGU Jelenia Góra

93 Uzdrowisko Iwonicz S.A. Iwonicz Zdrój

94 Uzdrowisko Kamieo Pomorski S.A. Kamieo Pomorski

95 Uzdrowisko Konstancin-Zdrój  S.A. Konstancin-Jeziorna

96 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. Świeradów Zdrój

97 Uzdrowisko Wysowa S.A. Wysowa-Zdrój

98 Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz

99 Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A. Wałbrzych

100 WARMIA S.A. Kętrzyn

101 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. Katowice

102 Wytwórnia Filtrów "PZL-Sędziszów" S.A. Sędziszów Małopolski

103 ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. Zabrze

104 Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Ostróda

105 Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. Brzozów

106 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. Białystok
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107 ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A. Chorzów

108 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. Bukowno

109 Zakłady Maszynowe "HAMECH" Sp. z o.o. Hajnówka

110 Zakłady Mechaniczne "CHEMITEX" Sp. z o.o. Sieradz

111 Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. Tarnów

112 Zakłady Mechaniczne Urządzeo Wiertniczych Sp. z o.o. Sosnowiec

113 Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. Łódź

114 Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo" S.A. Brodnica

115 Żurawie BPRZ Sp. z o.o. Białystok


