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 Jako Prezydent Miasta miałem prawo zasiadać w Radzie Nadzorczej PZU Życie S.A. Nie doszło 

do złamania prawa polskiego, a stawiane mi zarzuty mają wyłącznie charakter polityczny. Nie 

naruszyłem jakichkolwiek przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

 Warunkiem objęcia stanowiska w spółce prawa handlowego jest dokonanie zgłoszenia takiej 

osoby przez Skarb Państwa, inną osobę prawną oraz przez spółki, w których udział Skarbu Państwa 

przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. 

 W związku z tym, że spółka PZU S.A. w chwili zgłaszania mnie i powołania na członka rady 

nadzorczej do spółki PZU Życie S.A. posiadała 100% udziału w tej spółce, a Skarb Państwa dysponował 

siłą głosu na Walnym Zgromadzeniu PZU S.A. ponad 50%. Zostały spełnione formalne wymogi w tym 

zakresie. 

 Ponadto Minister Skarbu Państwa rekomendował mnie do zgłoszenia jako członka rady 

nadzorczej PZU Życie S.A. Zarządowi PZU S.A. Konsekwencją tego było podjęcie przez Zarząd PZU 

S.A. uchwały w grudniu 2013 r. (342/45/2013), w której udzielono pełnomocnikowi spółki instrukcji w 

przedmiocie zgłaszania mojej kandydatury i głosowania za powołaniem mnie do Rady Nadzorczej PZU 

Życie S.A. od 1.01.2014 r. Powołanie zostało dokonane na mocy uchwały Nadzwyczajnej Walnego 

Zgromadzenia w dniu 18.12.2013 r. 

 Jako były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa posiadałem nie tylko niezbędną 

wiedzę, ale przede wszystkim dawałem rękojmię należytej dbałości o interesy Skarbu Państwa (spółek, 

w których Skarb Państwa posiada dominującą pozycję). Zajmowałem się w przeszłości jako członek 

kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa m.in. strategicznym dla Polski zadaniem odzyskania 

kontroli przez Skarb Państwa nad PZU SA poprzez zakończenie kilkuletniego sportu z Eureko B.V. – w 

okresie gdy pełniłem funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawą przejęcia 

kontroli nad PZU SA zajmowało się bowiem bezpośrednio kierownictwo Ministerstwa Skarbu Państwa, 

(którego byłem członkiem jako Podsekretarz Stanu). Potwierdzają to stosowne protokoły ustaleń 

kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa z tego okresu. 

 Kandydując na członka Rady Nadzorczej PZU Życie SA dochowałem najwyższej staranności 

oraz zasięgałem informacji i konsultacji prawnych. Posiadam opinie prawne, sporządzone przez 

wybitnych specjalistów i autorytety w dziedzinie prawa, które jednoznacznie wskazują, iż nie doszło do 

naruszenia przepisów ustawy w związku z moim członkostwem w Radzie Nadzorczej PZU Życie SA. 

Kierowałem się poszanowaniem prawa oraz obowiązkiem dbałości o strategiczne interesy Skarbu 

Państwa, do czego jako funkcjonariusz publiczny, w tym były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Skarbu Państwa, jestem szczególnie zobowiązany i do czego zostałem rekomendowany. W poczuciu 

takiej odpowiedzialności podjąłem się tego zadania. Kierując się tym obowiązkiem oraz 

poszanowaniem przepisów prawa, zachowując należytą staranność, wypełniałem to zadanie w imieniu 

Ministra Skarbu Państwa, a tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iż odbyło się 

to z naruszeniem przepisów prawa. 
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