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Pan
Henryk Sikora
Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej 
NSZZ Solidarność

Pan 
Janusz Stefańczyk
Przewodniczący Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników 
Automatyki i Telekomunikacji PKP

Szanowni Panowie Przewodniczący,

w odpowiedzi na przekazaną do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 
12 października 2022 r. petycję w sprawie spółki PKP Telkol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(PKP Telkol/Spółka), przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Pozwolę sobie zaznaczyć fakt, który niewątpliwie jest znany Panom Przewodniczącym, 
że Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, nie jest wspólnikiem 
spółki PKP Telkol i nie ma bezpośredniego wpływu na proces zbycia udziałów Spółki. Jedynym 
właścicielem udziałów PKP Telkol jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie 
(PKP S.A.). W związku z powyższym, Ministerstwo Aktywów Państwowych pozyskuje informacje 
na temat sytuacji PKP Telkol i monitoruje proces zbywania jej udziałów tylko za pośrednictwem 
Zarządu PKP S.A. Jednocześnie należy też wspomnieć, że prawa z akcji Skarbu Państwa w spółce 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która przystąpiła do nabycia udziałów PKP Telkol, wykonuje 
Minister Infrastruktury.

Działając w wyżej określonych uwarunkowaniach prawnych, uprzejmie informuję, 
że spółki PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (PKP PLK) prowadzą 
procedurę zbycia, należących do PKP S.A., udziałów w PKP Telkol na rzecz PKP PLK, na podstawie 
zawartego w dniu 16 kwietnia 2021 r. porozumienia w sprawie zasad współpracy w toku badania 
PKP Telkol oraz wyceny udziałów („Porozumienie”). PKP S.A. potwierdza, że w celu dochowania 
należytej staranności i zachowania zgodności z powszechnie obowiązującym prawem 
Porozumienie przewiduje m.in. wykonanie badania due diligence oraz wyceny Spółki. 
W kontekście planowanego przejęcia Spółki przez PKP PLK i formułowanego w petycji zarzutu, 
dotyczącego braku po stronie PKP S.A. woli zawarcia tzw. listu intencyjnego, PKP S.A 
poinformowała, że zgodnie z treścią przedmiotowego Porozumienia, traktuje jako wiążącą intencję 
nabycia wszystkich udziałów PKP Telkol przez PKP PLK, zawartą w preambule tego Porozumienia, 
o czym poinformowała PKP PLK pisemnie. W opinii PKP S.A., taka deklaracja woli jest wystarczająca, 
również na potrzeby wytworzenia odpowiedniej dokumentacji, związanej ze zgłoszeniem do UOKiK 
zamiaru koncentracji. Wobec powyższego, PKP S.A. oczekuje od PKP PLK kontunuowania 
działań w ramach procesu nabycia udziałów Spółki. 

Z informacji przekazanych przez PKP S.A. wynika także, że w dniu 12 października 2022 r. 
PKP PLK złożyła PKP S.A. ofertę nabycia udziałów Spółki, na którą PKP S.A. odpowiedziała, składając 
swoją kontrofertę. Obecnie PKP S.A. oczekuje na wiążącą odpowiedź ze strony PKP PLK.



Odnosząc się do poruszonego w petycji problemu rozliczenia pożyczki, PKP S.A. 
poinformowała, że PKP Telkol, w okresie od października 2019 r. o marca 2020 r., w związku 
z pogarszaniem się sytuacji finansowej oraz wobec ryzyka utraty płynności finansowej, zostały 
udzielone przez PKP S.A. pożyczki, w łącznej wysokości ok. 56 mln zł, w tym przekazano do Spółki 
środki na wypłatę świadczeń, przewidzianych przez obowiązujący w Spółce Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. PKP S.A. podkreśla, że zgodnie z zawartymi z PKP S.A. umowami, Spółka 
zobowiązana jest do spłaty zadłużenia według uzgodnionych harmonogramów. Jednocześnie 
PKP S.A. zwraca uwagę, że w przypadku, gdyby PKP S.A. odstąpiła od żądania spłaty pożyczek, 
przedmiotowe pożyczki mogą zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną oraz działanie 
na szkodę PKP S.A.

PKP S.A. stwierdza również, że prowadzona przez Zarząd Spółki restrukturyzacja, 
na podstawie planu restrukturyzacji, zatwierdzonego przez NZW Spółki z 25 maja 2021 r., 
obejmująca m.in. wygaszenie nierentownej działalności budowlanej, poprawę jakości usług 
utrzymaniowych, poszerzenie oferty usług w zakresie utrzymania i handlu oraz obniżenie kosztów 
ogólnego zarządu, jest niezbędna do odzyskania przez Spółkę rentowności a w konsekwencji, 
długoterminowej zdolności Spółki do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku. Efektem 
wspomnianych działań jest odnotowywana poprawa wyników finansowych, w tym osiągnięcie 
po 9 miesiącach 2022 r. dodatniego wskaźnika EBITDA i zysku netto. Nawiązując do zawartego 
w petycji żądania wstrzymania redukcji zatrudnienia w Spółce, PKP S.A. po raz kolejny 
poinformowała, że Zarząd PKP Telkol nie sygnalizuje problemów związanych z fluktuacją 
pracowników, stwierdzając także, że potwierdzeniem tego faktu są właściwe wskaźniki utrzymania 
poziomu świadczonych usług. Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało także poinformowane, 
że spółka PKP S.A. nie stwierdziła takich działań Zarządu PKP Telkol, które nosiłyby znamiona szykan 
wobec związków zawodowych, o których mowa w złożonej petycji.

Jednocześnie informuję, że w celu wzmocnienia nadzoru nad projektem przeniesienia 
PKP Telkol do grupy PKP PLK, w związku z wykonywaniem praw z akcji w spółce PKP S.A., 
Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do Rady Nadzorczej PKP S.A. o objęcie procesu 
zbycia udziałów PKP Telkol na rzecz PKP PLK S.A. bieżącym monitorowaniem oraz o cykliczne 
przekazywanie do Ministerstwa Aktywów Państwowych informacji na temat aktualnego stanu 
zaawansowania procesu przejęcia Spółki przez PKP PLK, wraz z oceną jego przebiegu, dokonaną 
przez Radę Nadzorczą PKP S.A. 

Z informacji przekazanych przez Radę Nadzorczą PKP S.A. na koniec 2022 roku wynika, 
że szczegółowa informacja Zarządu PKP S.A., dotycząca zbycia udziałów PKP Telkol była 
przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKP S.A. w dniu 29 grudnia 2022 r. Podczas posiedzenia 
Zarząd PKP S.A. poinformował Radę Nadzorczą o aktualnym etapie procesu, tj. oczekiwaniu 
na wiążącą odpowiedź ze strony PKP PLK w sprawie nabycia udziałów Spółki oraz przedstawił 
stanowisko Zarządu w sprawie, do którego Rada Nadzorcza PKP S.A. nie wniosła uwag. 

Z poważaniem
Maciej Małecki
sekretarz stanu
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