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ZARZĄD POLSKIEGO HOLDINGU HOTELOWEGO sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (02-148), ul. Komitetu Obrony Robotników 39G 

(zwany dalej: PHH)   

 

(dotyczy: nabycia ekwiwalentu pieniężnego za udziały Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 

9 (zwana dalej: WPUT), przez pracowników, byłych pracowników i ich spadkobierców) 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2181 ze zm.) (zwana dalej: UoKiNUP) oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych 

zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na 

każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2283), niniejszym informuje uprawnionych pracowników oraz ich spadkobierców, iż:  

 

a) Dnia 27 września 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PHH, na 

którym powzięta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PHH. Nowe 

udziały zostały objęte przez Skarb Państwa m.in. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

należących do Skarbu Państwa udziałów w spółce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo  Usług 

Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-951), al. Korfantego 9 (zwana dalej: 

WPUT). Podwyższenie kapitału zakładowego PHH zostało zarejestrowane w KRS w dniu 12 

listopada 2019 r. W związku z wniesieniem 100% udziałów należących do Skarbu Państwa w 

jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji (WPUT) do innej 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (PHH), uprawnionym pracownikom spółki 

komercjalizowanej oraz ich spadkobiercom, przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego 

nabycia udziałów w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia udziałów, 

wypłacanego przez PHH. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego dla uprawionych pracowników 

powstało z dniem 12 listopada 2019 r. W celu realizacji uprawnienia pracowników Skarb 

Państwa podjął działania zmierzające do obniżenia kapitału zakładowego. W dniu 4 grudnia 

2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PHH, na którym obniżono 

kapitał zakładowy PHH i utworzono kapitał rezerwowy, z którego to zrealizowana zostanie 

wypłata należnego uprawnionym pracownikom ekwiwalentu pieniężnego.   

 

b) została sporządzona lista uprawnionych pracowników do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 

(zwana dalej: Listą); Lista będzie dostępna do wglądu dla uprawnionych pracowników w 

zakresie dotyczącym danego uprawnionego pracownika od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10.00 do 14.00, począwszy od dnia 

20.10.2020 r. do dnia 20.11.2020 r.; Lista będzie dostępna do wglądu w siedzibie WPUT w 

Katowicach przy al. Korfantego 9, w pokoju nr 102; 

 

c) uprawnionymi pracownikami są osoby wymienione w art. 2 pkt 5) UoKiNUP, które do dnia 1 

sierpnia 2007 r. złożyły pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji i zostały wpisane na 

listę uprawnionych pracowników ogłoszoną przez WPUT w dniu 1 września 2007 r.   
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d) uprawniony pracownik po zapoznaniu się z Listą ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie 

okresu zatrudnienia w terminie 14 dni od dnia udostępnienia Listy danemu pracownikowi; 

reklamacje należy złożyć w formie pisemnej osobiście w zamkniętej kopercie w WPUT, w 

pokoju nr 102 lub listem poleconym przesłanym na adres WPUT z dopiskiem „wypłata 

wynagrodzenia uprawnionym pracownikom/spadkobiercom pracowników należnego im  z 

tytułu umorzenia udziałów jako ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.”; o 

zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data wpływu do WPUT (w razie złożenia 

osobiście) lub data stempla pocztowego (w razie przesłania listem poleconym); do reklamacji 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art. 2 pkt 

5 UoKiNUP bądź poświadczające okres zatrudnienia; każda reklamacja będzie rozpatrywana 

przez komisję powołaną przez Zarząd PHH w terminie 14 dni od dnia jej złożenia; w skład 

komisji wchodzić będzie jeden przedstawiciel związków zawodowych działających w WPUT; 

niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji wnoszący zostanie powiadomiony pisemnie o 

sposobie jej rozpatrzenia; rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania 

reklamacyjnego;  

 

e) prawo do otrzymania ekwiwalentu wygasa z upływem 12 listopada 2021 r. 

  

f) warunkiem otrzymania ekwiwalentu przez spadkobiercę jest przedstawienie prawomocnego 

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia 

dziedziczenia sporządzonego przez notariusza; szczegółowe warunki i terminy otrzymania 

ekwiwalentu przez spadkobierców określa art. 38c UoKiNUP.  

 

 

 

 
Rozdzielnik:  

1/ Biuletyn Informacji Publicznej WPUT, www.bip.wput.pl; 

2/ Strona internetowa WPUT www.hotel-katowice.com.pl; 

3/ Tablica ogłoszeń w siedzibie WPUT w Katowicach przy al. Korfantego 9; 

4/ Dziennik Zachodni, 16.10.2020; 

5/ Strona internetowa PHH, www.phh.pl; 

6/ Biuletyn Informacji Publicznej PHH, www.bipphh.pl 

 




