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Henryk Kowalczyk - członek Rady
Ministrów, zastępujący Ministra
Skarbu Państwa

Henryk Kowalczyk, Minister

Kompetencje
1. Ministra Skarbu Państwa, na podstawie wskazania Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r., zastępuje Minister
– Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
2. Minister określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace
następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
●

Gabinetu Politycznego;

●

Biura Komunikacji Społecznej;

●

Biura Ministra, z zastrzeżeniem zadań z zakresu współpracy
europejskiej w obszarze pomocy publicznej i działań z zakresu
współpracy międzynarodowej;

1. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw
Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281).
2. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:
1. powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;
2. w branżach: ubezpieczenia, instytucje rynku finansowego i
kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji
leków, przemysł naftowy:
a. podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów
sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu
Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz
innych umów związanych z obciążeniem akcji/
udziałów spółek,
b. wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa związanych z:
●

zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
części,

●

wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego
zorganizowanej części,

●

ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego
zorganizowanej części,

●

łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem
Skarbu Państwa,

●

ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub
udziałów.

1. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
Ministra Skarbu Państwa, dokumenty kierowane do Ministra
powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie
Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie
z podziałem na nadzorowane podmioty.
2. Minister Skarbu Państwa nadzoruje realizację zadań na rzecz

bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:
1. związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz
bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez
przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla
obronności i bezpieczeństwa państwa;
2. wynikających z ustawy o niektórych umowach
kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami
dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
3. wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do
Agencji Mienia Wojskowego.
3. Minister Skarbu Państwa nadzoruje następujące podmioty:
●

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Warszawa

●

GRUPA AZOTY S.A., Tarnów

●

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL”
S.A., Grzybów

●

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Puławy

●

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., Police

●

KGHM „Polska Miedź” S.A., Lubin

●

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A., Chorzów

Życiorys zawodowy
Urodzony 15 lipca 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII,
VIII kadencji.
W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 1979 - 1990 pracował, jako nauczyciel
matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie.
Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990 - 1998 i 1999 2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował
stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002
zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji
Wyborczej Solidarność).
W latach 1980 - 1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od
1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego
Gminy Winnica. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej
(wiceprezes zarządu diecezjalnego w latach 1999 – 2003) oraz

Ruchu Światło-Życie.
W latach 1992 - 2003 należał do Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego.
Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.
Żonaty, czwórka dzieci, sześcioro wnucząt.
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