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Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

 Na podstawie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP wnosimy o zwołanie 

nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Infrastruktury w sprawie sprzedaży akcji PKP 

Cargo.  

Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły sprzedaż ok. 7.627.650 akcji PKP Cargo 

w drodze tzw. przyspieszonego budowania księgi popytu. Sprzedawane akcje 

odpowiadają blisko 1/3 posiadanego przez PKP S.A. pakietu. Po sprzedaży tej ilości 

akcji, w rękach PKP S.A. pozostanie 33,01% udziałów w PKP Cargo. 

Według stanu na dzień 31 marca 2014 r., grupa PKP posiada 22.411.844 akcji 

PKP Cargo, które dają grupie 50,04 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Cargo. 

 28 kwietnia br. wygasło ograniczenie zbywalności akcji PKP Cargo, do 

którego w ramach oferty publicznej zobowiązał się główny akcjonariusz spółki, grupa 

PKP. Po upływie tego terminu podjęto decyzje o sprzedaży 17 % procent akcji.  

Od samego początku brak było uzasadnienia ekonomicznego tego sposobu 

prywatyzacji. Brakuje go także dla obecnego etapu. 

Czy pozbawienie państwa polskiego kontroli nad drugą co do wielkości spółką 

przewozu towarów w Europie nie pozbawi rządu i parlamentu dostępu do informacji o 

funkcjonowaniu tej spółki? 

Rządy państw europejskich stosują zabezpieczenia przed przejęciem kontroli 

nad spółkami o znaczeniu strategicznym dla państwa. Jakie mechanizmy kontroli 



istnieją  nad spółką PKP Cargo S.A zabezpieczające przed przejęciami przez 

konkurencję? 

Zdaniem wielu specjalistów  od rynku kapitałowego jednorazowa sprzedaż 

dużego pakietu akcji PKP Cargo S.A. wpłynęła na obniżenie ich wartości o wiele 

milionów złotych.  Kto podjął decyzję o takiej wielkości pakietu akcji do sprzedaży i 

jaka była analiza ekonomiczna  poprzedzająca tę decyzję? 

Jaką strategię w zaistniałej sytuacji ma spółka PKP Cargo S.A. a jaką rząd i 

PKP S.A? Dlaczego rząd dopuszcza do utraty kontroli nad rynkiem przewozów 

towarowych i umieścił spółki na liście podmiotów strategicznych? 

 

W związku z powyższym na posiedzenie Komisji w celu odpowiedzi na pytania 

zadane przez posłów podczas wnioskowanego posiedzenia komisji pragniemy zaprosić 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju Panią Elżbietę Bieńkowską, Ministra Skarbu 

Państwa Pana Włodzimierza Karpińskiego oraz Prezesa Zarządu PKP S.A Pana 

Jakuba Karnowskiego. 

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy  Pana posła Kazimierza 

Smolińskiego. 

 

 


