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Pan
Wojciech Saługa
Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Pośle,

w nawiązaniu do interwencji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie inwestycji budowy Szybu Grzegorz 

w Jaworznie, prowadzonej przez TAURON Wydobycie S.A., uprzejmie przekazuję następujące 

wyjaśnienia.

Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, 

które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz statutach spółek. Natomiast ich 

realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji w danej spółce. W przypadku spółek 

publicznych dodatkowo wykonywanie praw z akcji odbywa się w oparciu o przepisy ustaw z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. 2020 poz. 89 ze zm.) oraz o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 623 ze zm.). Emitenci papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego 

samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Dlatego też informacje 

o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź 

finansową emitentów i ich Grup Kapitałowych lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub 

wartość notowanych instrumentów finansowych przekazywane są przez te spółki do publicznej 

wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów umieszczanych na stronie internetowej spółki. 

Niezależnie od powyższego, uprzejmie wyjaśniam, że Ministerstwo Aktywów Państwowych 

wystąpiło do Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (dalej: „TAURON”) oraz Zarządu Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. (dalej: „JSW”) z prośbą o odniesienie się do przedmiotowej kwestii. 

Z przedstawionych informacji wynika, że prace związane z inwestycją budowy Szybu Grzegorz 

w TAURON Wydobycie S.A. (dalej „Zamawiający”) prowadzone są na podstawie umowy o generalne 

wykonawstwo inwestycji pn.: „Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu I 

budowy Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla TAURON Wydobycie S.A.” 

(dalej: „Umowa”) przez Konsorcjum Firm tj. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (dalej: „Lider 

Konsorcjum Wykonawcy”) oraz PEMUG Sp. z o.o. zwanych łącznie „Wykonawcą”. Prace zostały 

wstrzymane przez Wykonawcę w lutym 2020 r. Decyzja o wstrzymaniu prac podjęta została przez 

Wykonawcę. Poprzedzona była przedłożeniem w grudniu 2019 i w styczniu 2020 r. raportów 
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sygnalizujących przypuszczalną zmianę warunków hydrogeologicznych w rejonie szybu, w następstwie 

której, w ocenie Wykonawcy, zachodzi konieczność zmiany konstrukcji obudowy szybu. 

Od tego czasu Wykonawca i Zamawiający oraz zaangażowane przez obie strony grupy 

ekspertów z zakresu hydrogeologii, prac górniczych oraz projektowania, prowadzą rozmowy mające 

na celu wypracowanie najbardziej optymalnego sposobu dalszego prowadzenia inwestycji i ukończenia 

drążenia Szybu Grzegorz, w sposób zgodny z zasadami sztuki górniczej, prawem oraz bezpieczny. 

Wykonawca i Zamawiający, ze wsparciem JSW i TAURON, na spotkaniu w obecności 

Przedstawicieli Rządu RP uzgodnili, że spór zostanie rozwiązany przy zaangażowaniu mediatora. Jako 

mediatora wskazano Prokuratorię Generalną. Strony ustaliły pełną współpracę umożliwiającą ponowne 

uruchomienie drążenia Szybu Grzegorz nie później niż do czerwca 2021 r. i w efekcie ukończenie 

tak ważnej, nie tylko dla Zamawiającego, ale i całego regionu, inwestycji. 

Niezależnie od przedłożonych powyżej wyjaśnień informuję, że Skarb Państwa,  

reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, jako akcjonariusz spółek energetycznych, nie 

ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną przez 

te podmioty, a także podmioty im zależne. Należy wskazać, ze żaden przepis prawa nie daje uprawnień 

Ministrowi Aktywów Państwowych (podobnie jak każdemu innemu akcjonariuszowi) do wkraczania 

w zakres spraw leżących w wyłącznej gestii zarządów tych spółek. Oznacza to, że nie posiada 

on prawnych możliwości ingerowania w decyzje podejmowane przez poszczególne zarządy spółek.
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Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Artur Soboń
sekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
558788.1621610.1364190


		2021-02-05T08:28:15+0000
	Artur Soboń




