
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
www.gov.pl/aktywa-panstwowe

DN II.I.5017.89.2022
IK: 757708

Warszawa, 11 października 2022 r.

Pan
Henryk Sikora
Przewodniczący 
Sekcji Zawodowej 
Infrastruktury Kolejowej 
NSZZ Solidarność

Szanowny Panie Przewodniczący,

nawiązując do pisma Pana Przewodniczącego, w sprawie zorganizowanej na 12 października 

2022 r. pikiety Krajowej Sekcji Kolejarzy Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność 

przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych, której celem ma być wyrażenie sprzeciwu wobec 

zwolnieniom pracowników PKP Telkol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKP Telkol/Spółka) 

i przeciągającym się procedurom przejęcia Spółki przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 

w Warszawie (PKP PLK), przekazuję poniższe informacje. 

Skarb Państwa nie jest wspólnikiem spółki PKP Telkol. 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 może pozyskiwać informacje na temat sytuacji 

PKP Telkol tylko od PKP S.A.

Z informacji przekazanych w dniu 7 października br. przez Polskie Koleje Państwowe S.A. 

wynika, że na podstawie zawartego pomiędzy PKP S.A. a PKP PLK Porozumienia w sprawie zasad 

współpracy w toku badania PKP Telkol oraz wyceny udziałów, PKP PLK zleciła doradcy zewnętrznemu 

przeprowadzenie badania due diligence oraz wycenę Spółki. 

PKP S.A. poinformowała, że na obecnym etapie, oczekuje na przekazanie przez PKP PLK 

ostatecznych wyników badania due diligence i wyceny Spółki oraz złożenia przez PKP PLK oferty 

nabycia 100% udziałów PKP Telkol. Jak tłumaczy PKP S.A., otrzymanie od PKP PLK wskazanych 

dokumentów, stanowi warunek niezbędny do kontynuowania procesu zbycia udziałów PKP Telkol. 

Należy podkreślić, że przejęcie Spółki przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymaga nadto 

uzyskania zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Prezes 

UOKiK jest zobowiązany do weryfikacji, czy planowana koncentracja nie ograniczy istotnie konkurencji 

na rynku wewnętrznym, a w szczególności czy w wyniku transakcji przejęcia udziałów PKP Telkol przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca PKP PLK S.A.  

W dniu 10 października br. Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało poinformowane, 

iż Prezes UOKiK, prowadząc ww. postępowanie, wystąpił do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
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z żądaniem uzupełnienia nadesłanego przez spółkę zgłoszenia o zamiarze koncentracji. Prezes UOKiK 

wnioskuje o przedstawienie dodatkowych informacji, które pozwolą ocenić wpływ planowanej transakcji 

na rynek. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została zobligowana do uzupełnienia zgłoszenia poprzez 

określenie m.in. szacunkowego udziału PKP Telkol oraz jej głównych konkurentów w 2021 r. 

w krajowym rynku usług związanych z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz krajowym 

rynku utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz przewoźników kolejowych. Po uzyskaniu 

wnioskowanych informacji Prezes UOKiK podejmie prowadzone postępowanie antymonopolowe.

Ponadto, w przekazanym materiale, PKP S.A. poinformowała, że PKP Telkol realizuje założenia 

przyjęte w planie restrukturyzacji, obejmującym m.in. zamykanie nierentownej działalności budowlanej, 

czego odzwierciedleniem jest sukcesywna poprawa wyników finansowych Spółki, w tym wykazanie 

dodatniego wskaźnika EBIDTA po trzech kwartałach br. 

Mając na uwadze znaczenie spółki PKP Telkol dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, wyrażam 

przekonanie, że prowadzone obecnie działania wobec PKP Telkol przyczynią się do zapewnienia 

Spółce stabilnych warunków dalszego funkcjonowania, a Załodze zagwarantują możliwość pracy 

i rozwoju zawodowego.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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Do wiadomości:
Pan Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury


		2022-10-11T11:55:51+0000
	Maciej Małecki




