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Interpelacja nr 10904

Interpelacja w sprawie realizacji planu naprawczego Huty Pokój

Szanowny Panie Premierze,

W ostatnim czasie otrzymuję liczne zapytania dotyczące przebiegu procesu restrukturyzacji
Grupy Kapitałowej Huty Pokój z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz właściwego nadzoru nad tym
procesem przez organy właścicielskie. Ponadto, zgłaszane są obawy związane z utrzymaniem
miejsc pracy w spółkach powyższej grupy kapitałowej, zwłaszcza w kontekście
niezdementowanej ciągle informacji o likwidacji kopalń na terenie Rudy Śląskiej.

Przedmiotową grupę kapitałową tworzą przede wszystkim Huta Pokój S.A. (jako spółka 
dominująca) oraz Huta Pokój Profile Sp. z o.o. i Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. (jako spółki 
zależne). Huta 
Pokój S.A. jest spółką zależną pośrednio – poprzez Węglokoks S.A. i Hutę Łabędy S.A. (które 
łącznie dysponują ponad 51% akcji) – od Skarbu Państwa. Nadzór nad Węglokoks S.A. i Hutą 
Łabędy S.A. sprawuje Minister Aktywów Państwowych.

W spółkach Grupy Kapitałowej Huty Pokój zatrudnionych jest ok. 850 pracowników, 
pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Spółki te prowadzą działalność w zakresie: 
produkcji i sprzedaży profili zimnogiętych i kształtowników gorącowalcowanych (Huta Pokój 
Profile Sp. z o.o., planowane przychody ponad 300 mln zł), produkcji i sprzedaży konstrukcji 
stalowych (mosty, zbiorniki i inne obiekty inżynieryjne) i kształtowników spawanych (Huta Pokój 
Konstrukcje Sp. z o.o. planowane przychody ponad 60 mln zł) oraz dystrybucji i sprzedaży 
energii elektrycznej, gazu i wody, wynajmu nieruchomości oraz usług na rzecz spółek 
zależnych (Huta Pokój S.A., planowane przychody ponad 40 mln zł).

Grupa Kapitałowa Huty Pokój z różnych przyczyn od kilku lat boryka się z trudnościami 
finansowymi, które skutkowały wzrostem zadłużenia wobec Węglokoks S.A., a w czerwcu 2019 
roku doprowadziły do częściowej utraty płynności finansowej. Aktualnie zadłużenie wobec 
Węglokoks S.A. łącznie z odsetkami za opóźnienie wynosi ok. 190 mln zł, a wobec PKO Banku 
Polskiego S.A. ok. 51 mln zł.

Równocześnie rozpoczęto proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Huty Pokój.

W dniu 19 września 2019 roku, w obecności Pana Adama Gawędy ówczesnego Wiceministra 
Energii, podpisano Porozumienie restrukturyzacyjne oraz Porozumienie ramowe ze stroną 
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społeczną (Związkami Zawodowymi działającymi w Grupie Kapitałowej Huty Pokój), w których 
ustalono, że zbycie udziałów przysługujących Hucie Pokój S.A. w Hucie Pokój Profile Sp. z o.o. 
na rzecz Węglokoks S.A. powinno nastąpić do dnia 23 grudnia 2019 r.

Następnie w dniu 6 grudnia 2019 r., w obecności Pani Anny Margis ówczesnej 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Węglokoks S.A., podpisano Porozumienie szczegółowe 
określające cenę za udziały 
w Hucie Pokój Profile Sp. z o.o. i sposób jej zapłaty oraz Aneks do Porozumienia ramowego ze 
stroną społeczną, w którym m.in. Zarząd Węglokoks S.A. do czasu pełnego objęcia udziałów w 
Hucie Pokój Profile Sp. z o.o. i Hucie Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. zobowiązał się do 
zapewnienia ich działalności produkcyjnej (w tym zwłaszcza dostępu do wsadu do produkcji), 
zobowiązał się do podjęcia wszystkich działań mających na celu realizację zawartych 
kontraktów przez Hutę Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. oraz zobowiązał się do podjęcia wszystkich 
działań w zakresie przejęcia udziałów w Hucie Pokój Profile 
Sp. z o.o. do dnia 29 lutego 2020 roku.

Ze względu na brak zgody Rady Nadzorczej Węglokoks S.A. realizacja Porozumienia 
szczegółowego z dnia 6 grudnia 2019 roku nie nastąpiła (chociaż przy podpisywaniu tego 
porozumienia obecna była Przewodnicząca Rady Nadzorczej), a w dniu 9 czerwca 2020 r. 
zostało zawarte również przez 
PKO Bank Polski S.A. Porozumienie o woli współpracy, będące kolejnym dokumentem w 
procesie restrukturyzacji. Porozumienie stanowi podstawę do zawarcia umowy 
restrukturyzacyjnej, która może kompleksowo uregulować kwestię spłaty zadłużenia Huty Pokój 
S.A. Z otrzymanych informacji wynika, że proces uzgodnień powinien się w najbliższym czasie 
zakończyć.

Ze względu na liczne interwencje strony społecznej Huty Pokój a także ze względu na troskę o 
zachowanie miejsc pracy zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości maksymalnego 
przyśpieszenia działań. Każdy dzień zwłoki powoduje kolejne straty, brak stabilności, niepokoje 
oraz poczucie zawodu na złożone deklaracje i obietnice wśród załogi.

Uwzględniając powyższe proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych 
sprawowany jest nadzór nad przebiegiem powyższego procesu restrukturyzacyjnego?
Czy w ramach nadzoru Ministerstwo Aktywów Państwowych posiada wiedzę co do 
terminu nabycia przez Węglokoks S.A. udziałów w Hucie Pokój Profile Sp. z o.o.?
Czy w ramach nadzoru Ministerstwo Aktywów Państwowych posiada wiedzę co do 
terminu nabycia przez Węglokoks S.A. udziałów w Hucie Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.?
Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych dysponuje jakimikolwiek dokumentami 
określającymi strategię dla przemysłu stalowego, ewentualnie strategię dla hutniczych 
spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks, w szczególności Huty Pokój Profile Sp. z o.o. i Huty 
Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. po ich przejęciu przez Węglokoks S.A.?
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