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Pan 
prof. Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: III.7044.61.2022.JP, dotyczące naruszenia 

praw pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej ENERGA w związku z wprowadzeniem 

z dniem 18 czerwca 2022 r. decyzją Zarządu ENERGA S.A. „Zasad wyboru i funkcjonowania 

Rzeczników ds. Etyki w Grupie ENERGA”, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisem art. 9b 

ustawy o działach administracji rządowej dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące 

gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych 

przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony jego interesów, co w konsekwencji 

oznacza, że Minister Aktywów Państwowych reprezentuje Skarb Państwa w wyżej określonym 

zakresie. 

Uprzejmie informuję, że w kwietniu 2020 r. Skarb Państwa zbył w wezwaniu giełdowym wszystkie 

posiadane akcje spółki ENERGA S.A. na rzecz PKN ORLEN S.A. W związku z powyższym kontrolę nad 

ENRGA S.A. oraz jej Grupą Kapitałową sprawuje obecnie PKN ORLEN S.A.  

Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z akcji należących do Skarbu Państwa 

w spółce PKN ORLEN S.A. realizuje uprawniania 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 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 Spółki, także w zakresie kształtowania 

wewnętrznych relacji  pracowniczych w Grupie Kapitałowej ENERGA.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny, uprzejmie informuję, że Minister Aktywów 

Państwowych, reprezentujący Skarbu Państwa jako akcjonariusza PKN ORLEN S.A. nie ma 

uprawnień do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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