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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/15/005 – Prywatyzacja PKP Energetyka SA2 

Jednostka przepro-
wadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy 1. Adam Kazimierczuk, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 96609 z dnia 
4 września 2015 r.  

2. Jerzy Skalski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 96610 z dnia 
4 września 2015 r. 

3. Grażyna Cirko, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 96611 z dnia 
8 września 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-6] 

Jednostka  
kontrolowana 

Polskie Koleje Państwowe SA, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa3 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jakub Karnowski, Prezes Zarządu4 PKP SA do dnia 10 grudnia 2015 r. Od dnia 
14 grudnia 2015 r. obowiązki Prezesa Zarządu PKP SA sprawuje Mirosław Pawłowski. 

 [Dowód: akta kontroli str. 58-60] 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W przebiegu prywatyzacji PKP Energetyka SA Najwyższa Izba Kontroli nie stwier-
dziła naruszeń prawa. W kwestii decyzji o sprzedaży akcji Spółki decydujące zna-
czenie dla legalności transakcji miał kształt przepisu art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 
8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”5 (dalej ustawa o PKP), który zabrania 
wprawdzie zbywania mienia wchodzącego w skład linii kolejowej o państwowym 
znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa, lecz nie sta-
wia przeszkód do sprzedaży całości akcji podmiotu, którego własnością jest mienie 
wchodzące w skład takich linii. Przebieg procedury prywatyzacyjnej był zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami6, a transakcja sprzedaży Spółki uzy-
skała stosowną akceptację Komisji Europejskiej. Zarząd PKP SA dochował należytej 
staranności w działaniach zmierzających  do uzyskania rzetelnej wyceny wartości 

                                                      
2 Dalej: PKP Energetyka lub Spółka. 
3 Dalej: PKP SA. PKP SA powstała 1 stycznia 2001 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 

Państwowe (PKP). PKP podzielone zostało na kilka mniejszych spółek tworzących Grupę PKP. Jedynym akcjonariuszem 
PKP SA jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego ds. transportu.  

4 Prezes Zarządu PKP SA powołany uchwałą Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) PKP SA z 29 czerwca 
2012 r. w sprawie powołania Zarządu PKP SA V kadencji oraz uchwałą Nr 4 ZWZ Spółki PKP SA z 27 kwietnia 2015 r. 
w sprawie powołania Zarządu Spółki VI kadencji. 

5 Dz.U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.  
6 Proces prywatyzacji PKP Energetyka przeprowadzono na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o PKP, ustawy z 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, dalej: ustawa o kip (Dz.U. z 2015 r. poz 747 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów 
z 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa , dalej: rozporządzenie ws. zbywania 
akcji SP (Dz.U. Nr 114 poz. 664) oraz przy zastosowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2011 r. w sprawie ana-
liz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 663). 

Ocena ogólna 
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spółki i ustalenia ceny zbycia akcji. Wartość tę NIK ocenia jako godziwą. W zapro-
szeniu do negocjacji zostały spełnione ustalone kryteria wyboru nabywcy, w tym 
kryteria pozacenowe Stosowne regulacje prawne zabezpieczają realizację przez 
sprywatyzowaną Spółkę wyznaczonych jej zadań obronnych.Postanowienia  
umów zawartych z nabywcą akcji mają natomiast na celu zapewnienie gwa-
rancji interesów spółek Grupy PKP w zakresie dostaw energii elektrycznej dla 
trakcji kolejowych o państwowym znaczeniu. Gwarancja ta ma jednak tylko 
czteroletni okres.  

Istnieje też potencjalne ryzyko, że ewentualny kolejny właściciel Spółki (obec-
ny jest inwestorem finansowym, który może nie być zainteresowany dalszym 
utrzymywaniem akcji po osiągnieciu założonej stopy zwrotu z inwestycji), mo-
że być podmiotem niepożądanym z punktu widzenia polskiego rynku przewo-
zów kolejowych. Kolejne ryzyko wynikające z faktu, że aktualny właściciel PKP 
Energetyka SA jest inwestorem finansowym, polega na potencjalnym braku 
zainteresowania długoterminowym, jakościowym rozwojem oferty produkto-
wej Spółki, co może spowodować, że oferta ta w określonym momencie za-
cznie rozmijać się z potrzebami innych spółek grupy PKP SA7. 

Ocena celowości sprzedaży Spółki uwzględnia z jednej strony zgodność tej decyzji 
ze strategicznymi planami restrukturyzacji spółek Grupy PKP i Planem prywatyzacji 
spółek z udziałem PKP SA na lata 2015-2020, z drugiej zaś kontekst wynikający 
z negatywnej oceny całokształtu funkcjonowania Grupy PKP SA, wyrażonej przez 
NIK po przeprowadzeniu w tym zakresie odrębnej kontroli8. W tym kontekście tylko 
sprzedaż akcji PKP Energetyka SA, podmiotu uzyskującego w latach 2012-2014 
dobre wyniki ekonomiczne, umożliwiała relatywnie szybkie pozyskanie znaczącej  
kwoty, niezbędnej dla dokapitalizowania PKP Intercity SA. Podmiot ten – jak wynika 
z ustaleń przywołanej kontroli NIK – dokonał niecelowego i niegospodarnego zaku-
pu pociągów Pendolino9 i co najmniej od 2010 r. ponosi straty z całokształtu działal-
ności, m. in. wskutek wzrostu kosztów finansowych związanych z obsługą kredytów i 
wyemitowanych obligacji, przeznaczając pozyskane środki na sfinansowanie bardzo 
szerokiego programu modernizacji i zakupu nowoczesnego taboru. Strata netto PKP 
Intercity SA w 2014 r. wyniosła 54,2 mln zł. Należy przy tym podkreślić, że zasadni-
czym kryterium sprzedaży akcji Spółki była maksymalizacja ceny, bez zakładanej w 
programach prywatyzacji preferencji dla inwestora branżowego, który w oczywisty 
sposób miałby większe możliwości wprowadzenia do działalności operacyjnej Spółki 
nowych rozwiązań typu know-how.  

Zasadniczym ograniczeniem możliwości pozyskania przez PKP SA środków nie-
zbędnych na dokapitalizowanie PKP Intercity SA był fakt, że  większość pozostałych 
spółek Grupy PKP nie została w pełni wyposażona w składniki mienia niezbędne do 
prowadzenia działalności (niekiedy pomimo upływu kilkunastu lat od czasu ich utwo-
rzenia). Stan ten utrudniał przeprowadzenie prywatyzacji, w tym zwłaszcza spółek 
niepowiązanych z zasadniczą działanością PKP SA, tj. z prowadzeniem ruchu kole-
jowego. Nieuregulowanie spraw majątkowych ograniczało bowiem zainteresowanie 
tymi spółkami ze strony potencjalnych inwestorów. Niezadowalajacy był także sto-
pień zagospodarowania na cele komercyjne nieruchomości zbędnych dla działalno-
ści w zakresie transportu kolejowego. 

.  

                                                      
7 Spełnienie się tego ryzyka jest ograniczone m.in. zasadami wynagradzania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych ( PKP 

Energetyka SA jest takim operatorem), zgodnie z którymi, zysk OSD jest bezpośrednio uzależniony od tzw. Wartości Regu-
lacyjnej Aktywów , której wysokość jest pochodna wartości zrealizowanych inwestycji. 

8 Kontrola P/13/083, KIN-4101-08/2013, Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP. 
9 Szacunkowe łączne koszty tej inwestycji (zakup pociągów, zaplecza technicznego, obsługi kredytów,gwarancji itp.) wyniosą 

ok. 2,8 mld zł. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Proces prywatyzacji 

1.1. Informacje o Spółce 

PKP Energetyka SA utworzona została w dniu 2 lutego 2009 r. w drodze przeksza-
tałcenia dotyczchczasowej spółki PKP Energetyka Sp. z o.o. w spółkę akcyjną10. 
Spółka  została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 
2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym11 jako podmiot, dla której organem organizującym i nadzorującym wyko-
nywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw trans-
portu.  
Zakres działalności Spółki w ramach Grupy PKP obejmował cztery segmenty: dys-
trybucji energii elektrycznej (jedyny operator systemu dystrybucyjnego, posiadający 
na terenie całego kraju własną sieć położona wzdłuż zelektryfikowanych części linii 
kolejowych PKP PLK), obrotu energią elektryczną (sprzedaż energii m.in. na potrze-
by zasilania sieci trakcyjnej PKP), świadczenia usług elektroenergetycznych (przede 
wszystkim utrzymanie i modernizacja kolejowej sieci trakcyjnej i stosownych urzą-
dzeń elektroenergetycznych) oraz  sprzedaży paliw (m.in. dostawy paliwa dla szy-
nowych pojazdów spalinowych).   
W latach 2012-2014 Spólka osiągała relatywnie dobre podstawowe wskaźniki eko-
nomiczne. Przychody ogółem wzrosły w tym okresie z 3,28 mld zł do 4,37 mld zł, tj. 
o 34%. Na tendencję rozwojową Spółki wskazuje wzrost sumy bilansowej z 1,83 mld 
zł do 2,82 mld zł, tj. o  54,5%. Rentowność Spółki w tym okresie zawierała się w 
przedziale od 3,8% do 5,0%, przy poziomie zysku netto – odpowiednio 65,6 mln zł, 
90,0 mln zł i 59,4 mln zł. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2014 wyniosło 
7 192 etaty i było niższe niż  w  2013 r. (7 286)  oraz 2012 r. (7 381).  
Spółka, do 2015, tj. do czasu prywatyzacji., wchodziła w skład Grupy PKP, w której 
podmiotem dominującym jest PKP SA12. W ramach ładu korporacyjnego PKP SA 
sprawuje m.in. funkcję nadzoru właścicielskiego oraz koordynatora działań innych 
spółek Grupy. Do kompetencji PKP SA należą także sprawy ewentualnej prywaty-
zacji niektórych podmiotów Grupy. W okresie objętym kontrolą, w Grupie PKP obo-
wiązywała początkowo Strategia prywatyzacji spółek z udziałem PKP SA13. W 2012 
r. dokument ten został częściowo zmieniony wskutek przyjęcia Aktualizacji harmo-
nogramu i koncepcji prywatyzacji Spółek Grupy PKP14. W Aktualizacji, w związku z 
zawieszeniem we wrześniu 2011 r. prac związanych z przygotowaniem PKP Ener-
getyka SA do prywatyzacji giełdowej, zaplanowano zbycie 100% jej akcji w trybie 
negocjacji ogłoszonych na podstawie publicznego zaproszenia, inwestorowi bran-
żowemu lub finansowemu. 
W kwietniu 2015 r. w Grupie PKP przyjęty został natomiast Plan prywatyzacji spółek 
z udziałem PKP SA na lata 2015-202015, w którym także przewidziano  sprzedaż 
                                                      
10 PKP Energetyka Sp. Z o.o. została utworzona na podstawie art. 19 ustawy o PKP i wyposażona w składniki materialne 

i niematerialne jednostki organizacyjnej PKP – Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej, wniesione do Spółki przez PKP w for-
mie aportu 

11  Dz. U. z 2015 r. poz. 951, a poprzednio w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571). Wykaz ten obejmuje również 
podmioty prywatne. 

12 Organizacja i sposób działania PKP SA zostały określone w Regulaminie organizacyjnym spółki „Polskie Koleje Państwowe 
Spółka Akcyjna” przyjętym uchwałą Nr 959 Zarządu PKP SA z 10 grudnia 2012 r. ze zm.  

13 Uchwała Nr 211 Zarządu PKP SA z dnia 23 marca 2009 r. 
14 Uchwałą Nr 855 Zarządu PKP SA z dnia 18 października 2012 r. 
15 Uchwała Nr 173 Zarządu PKP SA z dnia 25 marca 2015 r. i uchwała Nr 1105/184/VI Rady Nadzorczej PKP S.A. z dnia 

27 kwietnia 2015 r. 
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całości akcji PKP Energetyka w trybie zaproszenia do negocjacji podjętych na pod-
stawie publicznego zaproszenia. Plan przewidywał równoległe prowadzenie działań 
zabezpieczających interesy Spółki oraz jej kontrahentów, poprzez weryfikację oraz 
przedłużenie okresów obowiązywania łączących ich umów. 

[Dowód: akta kontroli str. 9-15, 57-113, 247] 

1.2. Analizy przedprywatyzacyjne 

Przygotowanie do sprzedaży giełdowej 
 

W latach 2010–2011 PKP SA, dzialając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
3 lutego 2010 r., udzielonego przez ówczesnego Ministra Infrastruktury przeprowa-
dziła działania przygotowawcze do procesu prywatyzacji Spółki w drodze pierwszej 
oferty publicznej (IPO)16. Proces ten realizowany był  we współpracy z konsorcjum 
doradców17, które wykonało analizy prywatyzacyjne obejmujące m.in. analizę sytua-
cji prawnej majątku PKP Energetyka, ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przed-
siębiorstwa, analizę i ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań 
ochrony środowiska i ochrony zabytków, oszacowanie wartości Spółki oraz wykona-
nie strategii prywatyzacji Spółki i prospektu emisyjnego Spółki. Koszt wykonania 
tych opracowań wyniósł 1 662,8 tys. zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9-15, 57-138] 
Wartość Spółki, wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., oszacowana metodą zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych18 oraz metodą porównań rynkowych ze spół-
kami giełdowym, określona została w przedziale  od 735 do 937 mln zł. W Strategii 
Prywatyzacji19 założono zbycie pakietu 25-35% akcji Spółki.  
W związku z niestabilnością na rynkach finansowych oraz złymi wskaźnikami ma-
kroekonomicznymi i prognozami finansowymi Spółki w okresie przygotowań do IPO, 
doradca prywatyzacyjny rekomendował zawieszenie prac nad tym projektem na 
etapie prospektu emisyjnego, co zostało zaakceptowane przez Zarząd PKP SA we 
wrześniu 2011 r.20. 
Według wyjaśnień Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP21 
(dalej: Dyrektor Zarządzający) złożonych w toku kontroli NIK, przeprowadzenie ofer-
ty publicznej akcji Spółki nie było optymalną formułą prywatyzacji ponieważ istniało 
wysokie ryzyko nieosiągnięcia atrakcyjnej ceny sprzedaży, co przełożyłoby się na 
niesatysfakcjonujące wpływy PKP SA (szacunkowo ok. 250 mln zł), uniemożliwiają-
ce realizację zaplanowanych spłat zadłużenia i finansowania inwestycji. Ponadto, ze 
względu na rozdrobniony akcjonariat po sprzedaży giełdowej, nie byłoby nowego, 
silnego właściciela zapewniającego finansowanie nowych inwestycji i przekazanie 
know-how.  
 

Planowana sprzedaż bezpośrednia 
 

W 2013 r., na zlecenie PKP SA, firma doradcza (dalej :Doradca) wykonała22 pogłę-
bioną analizę projektu prywatyzacyjnego Spółki,  której efektem było przyjęcie Stra-
tegii Prywatyzacji Spółki PKP Energetyka23 (dalej: Strategia). Przewidziano w niej 

                                                      
16 IPO – ang. initial public offering.  
17 Na podstawie umowy z dnia 18 czerwca 2010 r.  
18 DCF-Discounted Cash Flow 
19 „Strategię prywatyzacji spółek z udziałem PKP SA” przyjęta uchwałą Nr 211 Zarządu PKP SA z 23 marca 2009 r. Została 

ona  zmieniona dokumentem pt. „Aktualizacja harmonogramu i koncepcji prywatyzacji Spółek Grupy PKP” (przyjętym 
Uchwałą Nr 855 Zarządu PKP SA z 18 października tej 2012 r.). W Aktualizacji, w związku z zawieszeniem we wrześniu 
2011 r. prac związanych z przygotowaniem Spółki do IPO, zaplanowano zbycie 100% akcji PKP Energetyka w trybie nego-
cjacji ogłoszonych na podstawie publicznego zaproszenia, inwestorowi branżowemu lub finansowemu. 

20 Protokół nr 73 z posiedzenia Zarządu PKP SA z 5 i 6 września 2011 r. 
21 Pismo z dnia 23 września 2015 r.  
22 Umowa z dnia 20 listopada 2013 r., na kwotę 295 tys. zł netto. 
23 Uchwała nr 739 Zarzadu PKP SA z 20 grudnia 2013 r. 
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bezpośrednią sprzedaż 100% akcji Spółki bez wcześniejszego wydzielenia do od-
rębnych podmiotów jej kluczowych aktywów (m.in. majątku dystrybucyjnego) lub 
działalności usługowej np. w zakresie utrzymania sieci trakcyjnej. Doradca argumen-
tował, że sprzedaż bezpośrednia jest modelem optymalnym z punku widzenia 
wszystkich kryteriów istotnych dla procesu prywatyzacji. Według Doradcy  bezpie-
czeństwo dostaw energii (ciągłość i niezawodność) jest gwarantowane uregulowa-
niami ustawy Prawo energetyczne oraz poddane nadzorowi Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki. Zdaniem Doradcy istnieje też gwarancja realizacji inwestycji strate-
gicznych w istniejącym porządku prawnym, bez względu na strukturę właścicielską 
Spółki. Ponadto argumentami przemawiającymi za rekomendowanym modelem 
były: brak konieczności  zmian w modelu biznesowym Grupy, synergia pomiędzy 
segmentami działalności oraz największa akceptacja takiego scenariusza ze strony 
społecznej. Istotne znaczenie miała także możliwość uzyskania premii za uzyskanie 
pełnej kontroli nad Spółką. 

Inna firma, w ramach świadczonych usług doradztwa technicznego w procesie przy-
gotowania transakcji zbycia akcji Spółki, wykonała24 audyt stanu infrastruktury dys-
trybucyjnej PKP Energetyka i systemów zarządzania oraz udzielała zainteresowa-
nym informacji w tym zakresie. Koszt realizacji zadań wyniósł 163,5 tys. zł. 
Według wyjasnień Dyrektora Zarządzającego25, model prywatyzacji bezpośredniej 
całości akcji Spółki był faktycznie optymalny z punktu widzenia założonych kryte-
riów, istotnych dla procesu prywatyzacji. Decydując się na przeprowadzenie nego-
cjacji na podstawie publicznego zaproszenia, zamiast sprzedaży akcji poprzez gieł-
dę, PKP SA uwzględniła korzyści z tym związane, to jest m.in. osiągnięcie atrakcyj-
nej wyceny oraz wejście do Spółki inwestora z silną pozycją finansową. Potencjał 
finansowy nabywcy stwarzał możliwość przyszłego finansowania inwestycji, transfe-
ru know-how oraz wdrożenia zaawansowanych systemów tzw. Business Inteligence.  
Ponadto, pozyskanie znacznych środków pieniężnych pozwoliłoby na spłatę histo-
rycznego zadłużenia PKP SA i umożliwiłoby przeznaczenie części środków na nie-
zbędne inwestycje w Grupie PKP, zgodnie z zapisami ustawy o PKP.  
Powyższe argumenty znalazły swoje potwierdzenie w opinii doradcy finansowego26, 
który stwierdził, że formuła sprzedaży bezpośredniej spełnia najważniejsze cele 
jakie PKP SA stawia przed procesem prywatyzacji PKP Energetyka (maksymaliza-
cja ceny, zbycie 100% akcji, kontrola nad wyborem inwestora, termin zakończenia 
procesu prywatyzacji). 
Na wniosek Zarządu PKP SA, minister właściwy do spraw transportu udzielił pełno-
mocnictwa27 PKP SA do samodzielnego podejmowania decyzji i realizacji czynności 
niezbędnych do zbycia 100% akcji PKP Energetyka, z warunkiem uzyskania zgody 
Walnego Zgromadzenia PKP SA na tę sprzedaż. 

  

[Dowód: akta kontroli str. 128-134, 196-300] 

Według wyjaśnień Dyrektora Zarządzającego28, prywatyzacja PKP Energetyka była 
prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o PKP oraz ustawy o kip. Wprawdzie 
odrębne ekspertyzy w przedmiocie legalności sprzedaży spółki PKP Energetyka nie 
były przez PKP SA zlecane, lecz zarówno Strategia prywatyzacji spółki 

                                                      
24 Na podstawie umowy z PKP SA z 7 stycznia 2015 r. w lutym 2015 r. firma sporządziła m.in. Raport z wykonania audytu 

infrastruktury dystrybucyjnej PKP Energetyka SA i systemów zarządzania infrastrukturą dystrybucyjną.  
25 Pismo z 23 września 2015 r.  
26 Opinia z dnia 7 listopada 2014 r.  
27 Wniosek Zarządu PKP SA z dnia 18 listopada 2014 r. Pełnomocnictwo z dnia 12 grudnia 2014 r. Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju.  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o PKP, należące do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych akcje lub 
udziały spółek, o których mowa w art. 14 i art. 19 tej ustawy, zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP SA na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu.  

28 Pismo z dnia 15 września 2015 r. znak:UNP: 2015-0483024.  
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PKP Energetyka, jak i  raport z przeglądu prawnego przygotowany przez kancelarię 
prawną29 nie zawierały negatywnych opinii w tym zakresie.  

[Dowód: akta kontroli str. 27, 40-43, 58-113] 

Według kolejnych wyjaśnień30 Dyrektora Zarządzającego, przystępując w roku 2013 
do określenia strategii prywatyzacji PKP Energetyka zlecono firmie zewnętrznej (…) 
analizę kwestii bezpieczeństwa energetycznego dla Spółek Grupy PKP i PLK, 
w kontekście ciągłości i jakości dostaw oraz rynkowości cen, z uwzględnieniem ak-
tualnego stanu posiadania przez PKP Energetyka zasobów lub ich alokacji (warian-
towo). Analizie takiej poddano także obszar działalności PKP Energetyka w zakresie 
budowy oraz utrzymania sieci i urządzeń trakcyjnych. We wnioskach z tej analizy 
wskazano na regulacje prawne służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz możliwość zapewnienia (odpowiednich warunków – przyp. NIK) w dwu-
stronnych umowach, w szczególności w wieloletniej umowie z PLK na utrzymanie 
infrastruktury.  
.  

[dowód: akta kontroli str. 7-19, 978, 1443-1455]  

W 2015 r. firma doradcza wykonała31 (we współpracy z doradcą prawnym) m.in. 
memorandum informacyjne oraz dokonała oszacowania wartości Spółki dwiema 
metodami zwyczajowo stosowanymi w prywatyzacjach spółek kapitałowych, tj. 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodą porównawczą 
(mnożnikową). Oszacowanie zawierało wycenę Sum Of The Parts (SOTP) oraz 
wycenę skonsolidowaną. Według wyceny SOTP wartość PKP Energetyka określona 
została na poziomie 1,628 mld zł. W wycenie skonsolidowanej wartość ta została 
określona metodą DCF w przedziale 1,677 - 2,027 mld zł, zaś według metody 
mnożników rynkowych - w przedziale 0,989 - 1,017 mld zł. Stąd w pierwszej wyce-
nie (z marca 2015 r.) wartość PKP Energetyka określona została jako zawierająca 
się w przedziale 1,311 -1,677 mld zł, co przekładało się na wartość kapitałów wła-
snych w przedziale 0,783 -1,149 mld zł. 
W wyniku aktualizacji wycen, dokonanej w czerwcu 2015 r. w oparciu o identyczne 
jak poprzednio założenia i z zastosowaniem tych samych metod, wartość Spółki 
określono w przedziale 1,380 - 1,634 mld zł, co przekładało się na wartość kapitałów 
własnych na poziomie 0,848 -1,101 mld zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9-15, 1443-1450] 

1.3. Proces sprzedaży 

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia wszystkich 84 488 532 akcji w kapitale 
zakładowym spółki PKP Energetyka, o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej 
wartości nominalnej 844 885 320 zł  opublikowane zostało w dniu 30 grudnia 2014 r. 
w dzienniku Rzeczpospolita oraz na stronie internetowej PKP SA. W  wyznaczonym 
terminie32 wpłynęło 14 odpowiedzi od inwestorów. Zawarte w nich niezobowiązujące 
deklaracje co do oszacowanej przez inwestorów wartości Spółki (w zależności od 
metody wyceny) zawierały się w przedziale od 400 mln zł do 1 478 mln zł (wg tzw. 

                                                      
29 Kancelaria ta, w ramach świadczonych usług wykonała opracowania oraz realizowała działania m.in. w zakresie identyfikacji 

potencjalnych ograniczeń prawnych i ryzyk transakcji sprzedaży oraz oszacowania wartości PKP Energetyka, doradztwa 
prawnego związanego z ogłoszeniem zaproszenia do negocjacji, oceny złożonych wstępnych i ostatecznych ofert nabycia 
akcji pod względem formalnym, badania Spółki przez inwestorów (weryfikacja informacji zawartych w data room), przygoto-
wania projektu i wsparcia w negocjowaniu umowy . Koszty obsługi transakcji i analiz wyniosły 1 658,7 tys. zł. 

30 Pismo z 11 września 2015 r. znak: UNP:2015-0483024. 
31 Umowa z dnia 6 listopada 2014 r. na świadczenie usług doradztwa finansowego przy sprzedaży akcji Spółki. Pierwsza 

wycena z marca 2015 r., aktualizacja z 8 czerwca 2015 r.Wg stanu na dzień 30 sierpnia 2015 r. wynagrodzenie doradcy 
wyniosło 9 602 tys. zł. 

32 Do 4 marca 2015 r.  
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Equity Value – kapitały własne) oraz od 820 mln zł do 1 947 mln zł (wg Enterprise 
Value – wartość całej firmy).  
Do dalszego etapu prywatyzacji zakwalifikowano siedmiu inwestorów, z których  
trzech złożyło następnie wiążące oferty i propozycje warunków umowy.  
Powołany przez Zarząd PKP SA Zespół ds. negocjacji w procesie prywatyzacji PKP 
Energetyka SA33 dopuścił do kolejnego etapu (negocjacje warunków umowy sprze-
daży akcji oraz uzupełniające badania Spółki34) dwie firmy, tj. Energa SA i Caryville 
Investments Sp. z o.o.35 Po dokonaniu analizy i uwzględnieniu dodatkowych wyja-
śnień Zespół ds. negocjacji rekomendował przyznanie wyłączności w negocjacjach 
warunków umowy sprzedaży akcji PKP Energetyka firmie Caryville Investments.  
Wskazanie tej firmy umotywowane zostało przez Zespół przewidywaną maksymali-
zacją wpływów, pewnością zamknięcia transakcji do końca III kwartału 2015 r., po-
zyskaniem stabilnego i wiarygodnego inwestora. Zespół uwzględnił też ryzyka poza-
transakcyjne, tj. takie które związane są z odpowiedzialnością PKP SA jako sprze-
dawcy oraz ryzyka związane z pozostałymi postanowieniami umowy o przeniesienie 
akcji – m.in. lista ewentualnych roszczeń odszkodowawczych i limity odpowiedzial-
ności a także szybkość i pewność zamknięcia transakcji, w tym uzyskanie zgody 
Komisji Europejskiej na koncentrację przedsiębiorstw.  
W trakcie negocjacji, poza ustaleniem łącznej ceny za akcje w wysokości 
1 410 mln zł, określono szczegółowo również pozacenowe elementy umowy36 mają-
ce wpływ na wybór oferty, w tym m.in. zakres obowiązków stron transakcji oraz inne 
zobowiązania (w tym inwestycyjne), związane m.in. z zamknięciem transakcji w 
trzecim kwartale 2015 r., ograniczeniem ryzyka opóźnień (np. wskutek nieuzyskania 
właściwych zezwoleń regulacyjnych czy finansowania) oraz gwarancje ze strony 
podmiotów powiązanych z nabywcą,  co do sfinalizowania transakcji. 

W związku z przedstawieniem przez CVC najkorzystniejszych warunków umowy 
kupna akcji PKP Energetyka, Zarząd PKP SA podjął decyzję37 o ich sprzedaży na 
rzecz Caryville Investments za 1 410 mln zł, na warunkach określonych w projekcie 
umowy sprzedaży. W  umowie z dnia 22 lipca 2015 r. ustalono m.in. szczegółowy 
zakres odpowiedzialności PKP SA (np. w zakresie przeterminowanych należności, 
zobowiązań, wyceny kontraktów za zakup zielonych certyfikatów, kar umownych), 
a także wprowadzono zapisy ograniczające uprawnienia nabywcy. Ograniczenia te, 
obowiązujące przez cztery lata, to m.in.: 

• zakaz zbywania i obciążania akcji Spółki (bez uprzedniej zgody PKP SA) 
oraz emisji akcji powodującej utratę kontroli nad Spółką, 

• niedopuszczenie do likwidacji, rozwiązania ani ustania bytu prawnego 
Spółki w  jakikolwiek sposób,  

• zakaz dokonywania podziału Spółki, jej połączenia z podmiotem innym niż 
kupujący oraz innej reorganizacji majątkowej, która mogłaby mieć wpływ na  
zakres dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczenia usług utrzymania 
urządzeń sieci trakcyjnej będących  w zarządzaniu PKP PLK. 

                                                      
33 Uchwała nr 106 Zarządu PKP SA z 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji w procesie prywaty-

zacji PKP Energetyka SA (dalej: Zespół)). 
34 Zarząd PKP SA zatwierdził listę potencjalnych inwestorów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania w procesie 

zbycia akcji Spółki uchwałą nr 347 z 18 czerwca 2015 r., po uzyskaniu rekomendacji firm doradczych.  
35 Dalej: Caryville Investments. Jest to spółka celowa, wskazana przez CVC Capital Partners Limited (CVC), która złożyła 

ofertę wstępną, jako nabywca akcji. W dniu 22 lipca br. CVC złożył oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności, 
tj. zobowiązał się wobec PKP SA do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności z Caryville Investments za wszelkie zobowią-
zania nałożone na firmę w umowie sprzedaży akcji.  

36 Kryteria przedstawione w liście procesowym do inwestorów z 3 lutego 2015 r., dotyczącym procedury sprzedaży akcji. 
37 Uchwała Zarządu z 22 lipca 2015 r. nr 437, podjęta po rozpatrzeniu wniosku Departamentu Prywatyzacji z 21 lipca 2015 r. 

Nr UNP: 2015-0399978, na podstawie zapisów Statutu i Regulaminu Zarządu PKP SA.  
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Nabywca akcji zobowiązał się ponadto do wsparcia programów inwestycyjnych, 
zmierzających do wzmocnienia układu zasilania sieci trakcyjnej w drodze moderni-
zację 69 istniejących obiektów (podstacji trakcyjnych lub kabin sekcyjnych) oraz 
budowę 31 nowych tego rodzaju obiektów. Planowane nakłady inwestycyjne zwią-
zane z tym przedsięwzięciem mają wynieść ponad 1 mld złotych.        

W dniu 10 września 2015 r. Komisja Europejska, działając jako organ antymonopo-
lowy, po rozpatrzeniu stosownego wniosku CVC o wyrażenie zgody na koncentrację 
przedsiębiorstw, podjęła decyzję o niezgłaszaniu sprzeciwu i uznaniu jej za zgodną 
z zasadami rynku wewnętrznego UE oraz Porozumieniem w sprawie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. W ten sposób spełniony został warunek zawieszający 
transakcję, zapisany w umowie sprzedaży akcji.   
 
Komisja Europejska, w odpowiedzi z dnia 4 listopada 2015 r. na interpelację euro-
posła Bogusława Liberadzkiego z dnia 10 września 2015 r. poinformowała, że 
transakcja sprzedaży akcji PKP Energetyka nie budzi obaw naruszenia zasad kon-
kurencji i nie spowoduje zakłóceń w tym zakresie, ponieważ CVC nie prowadzi 
w Polsce działalności na rynku dystrybucji energii elektrycznej lub pokrewnym. Zda-
niem KE, sprzedaż infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej trakcyj-
nej, stanowiącej naturalny monopol, prawdopodobnie nie będzie miała negatywnego 
wpływu na liberalizację rynku kolejowego ze względu na fakt, że główny zarządca 
infrastruktury – spółka PKP PLK – będzie nadal odpowiedzialna za zapewnienie 
dostępu do urządzeń będących własnością PKP Energetyka na niedyskryminują-
cych warunkach dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych oraz zgodnie z zasada-
mi pobierania opłat określonymi w dyrektywie 2012/34/UE38. W związku z powyż-
szym, zdaniem KE, prawodawstwo UE nie przewiduje konieczności przeniesienia 
własności infrastruktury transportowej związanej z energią elektryczną na spółkę 
PKP PLK, natomiast władze polskie mają prawo nałożyć wymóg takiego przeniesie-
nia.  

 [Dowód: akta kontroli 40-53, 504-537, 774-894, 1467, 1542-1545] 
 
Uchwałą39 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP SA 
wyraziło zgodę na sprzedaż akcji Spółki. Według wyjaśnień40 Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju, reprezentującego Skarb Państwa jako jedynego akcjonariusza PKP SA,   
zgoda podjęta została po rozpatrzeniu stosownego wniosku Zarządu PKP SA. De-
cyzja oparta została o informacje zawarte w sporządzonym na potrzeby WZ doku-
mencie Informacja w sprawie prywatyzacji PKP Energetyka  SA41. W uzasadnieniu 
wniosku, Zarząd PKP SA przedstawił stan prawny Spółki i podstawy prawne proce-
su prywatyzacji, zrealizowane czynności związane z tym procesem, sposób i przy-
czynę wyboru inwestora, warunki oferty CVC, uzyskane opinie doradcy finansowego  
i doradcy oraz rekomendację do podpisania przedmiotowej umowy sprzedaży akcji 
na wynegocjowanych warunkach. 
Rekomendując zawarcie  tej transakcji Zarząd PKP SA podkreślił, że struktura wła-
ścicielska PKP Energetyka nie będzie wywierać wpływu na realizowane zadania z 
zakresu dystrybucji energii elektrycznej i utrzymanie sieci trakcyjnej realizowane na 
                                                      
38 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) . Dz.Urz.UE z 2012 r. L 343, s. 32. 
39 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej przedstawiona w uchwale nr 1125/187/VI z 30 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania 

wniosku Zarządu PKP SA do Walnego Zgromadzenia PKP SA (WZ) o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż akcji PKP Energetyka oraz uchwała nr 16/2015 z 10 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zaromadzenia 
PKP SA (NWZ) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji PKP Energetyka (Akt notarialny Repertorium A 
nr 11808/2015).   

40 Wyjaśnienia w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. Pismo Podsekretarza Stanu w MIiR Sławomira Żałobki z  dnia 24 
września 2015 r. znak: DTK.II.0810.1.2015.KP.1.  

41 Dokument ten zawierający uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, proceduralne oraz w zakresie bezpieczeństwa, 
a także szczegółowe zapisy umowy z nabywcą akcji PKP Energetyka, stanowił załącznik do protokołu z posiedzenia NWZ 
oraz przekazany został Zarządowi PKP SA. Dokument zwany dalej też: Informacją. 
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rzecz PKP PLK. Zarząd poinformował też, że podpisane zostało porozumienie po-
między inwestorem a związkami zawodowymi w zakresie respektowania postano-
wień Paktu Gwarancji Pracowniczych. 
 
W Informacji w punkcie IV Uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa, zamiesz-
czony został zapis, wskazujący, że usługa dystrybucji energii elektrycznej świadczo-
na jest przez PKP Energetyka jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego 
działalność poddana jest nadzorowi Prezesa URE. Prawo energetyczne zapewnia 
bezpieczeństwo odbiorców energii elektrycznej pod względem nieuzasadnionego 
wzrostu opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej i zapewnienia ciągłości do-
staw, a nienależyte wywiązywanie się ze zobowiązań skutkuje nałożeniem przez 
Prezesa URE kar finansowych, niezależnie od struktury właścicielskiej OSD.      

[Dowód: akta kontroli 140-194, 504-660] 
 

Uzasadnieniem wyboru Caryville Investments do zawarcia umowy sprzedaży akcji 
PKP Energetyka, według przywołanych już wyjaśnień Dyrektora Zarządzającego z 
dnia 11 września 2015 r., były najkorzystniejsze warunki tej umowy, odnoszące się 
w szczególności do ceny oraz wiarygodności i możliwości finansowych podmiotów 
powiązanych z nabywcą, gwarantujących sfinansowanie transakcji.  
Według ww. wyjaśnień Dyrektora Zarządzającego, zapisy w „Strategii prywatyzacji 
spółek z udziałem PKP SA” z 2009 r. oraz Aktualizacji harmonogramu i koncepcji 
prywatyzacji Spółek Grupy PKP z 2012 r. dotyczące sprzedaży akcji PKP Energety-
ka SA w trybie negocjacji, na rzecz inwestora branżowego, były natomiast wyrazem 
oczekiwań, że tego rodzaju inwestor będzie skłonny zaoferować najkorzystniejsze 
warunki umowy sprzedaży akcji..  

[Dowód: akta kontroli str. 7-8, 16-19] 

Departament Prawny MIiR wyraził pogląd42, że transakcja zbycia akcji Spółki była 
dopuszczalna w świetle postanowień art.18 ust. 3 ustawy o PKP w brzmieniu Nie 
podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym zna-
czeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa. Zdaniem Depar-
tamentu istotny jest fakt, że art.18 ust. 3 ustawy o PKP dotyczy zakazu sprzedaży 
„mienia”, podczas gdy przedmiotem planowanej czynności prawnej jest sprzedaż 
akcji PKP Energetyki SA, a więc dokonanie zmiany struktury właścicielskiej tej Spół-
ki. Właścicielem całego mienia PKP Energetyki SA, w tym również mienia wchodzą-
cego w skład linii kolejowych, niezależnie od tego, kto nabędzie akcje tej spółki, 
nadal pozostanie PKP Energetyka SA. Sprzedaż akcji – zdaniem Departamentu -  
nie odnosi bowiem bezpośredniego skutku w prawa majątkowe, których podmiotem 
jest spółka. Spółka, której akcje są zbywane, pozostaje nadal tym samym podmio-
tem praw i obowiązków.   

[Dowód: akta kontroli str. 7-8, 16-19, 140-194] 

 

1.4. Rozliczenie przychodów z prywatyzacji  

Za zbycie 100% akcji PKP Energetyka, PKP SA otrzymała w dniu 25 września 2015 
r. od Caryville Investmments zapłatę za akcje w kwocie 1 177 464 065,29 zł,  kwotę 
207 787 776,23 zł wpłaty na rachunek Fundusz Własnosci Pracowniczej - FWP43 

                                                      
42 Notatka Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 5 sierpnia 2015 r., skierowana do Podsekretarza 

Stanu, dotyczącą zastrzezeń prawnych co do możliwości przeprowadzenia prywatyzacji w kontekście art.18 ustawy o PKP. 
43 Zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. ustawy na rachunek FWP (do uczestnictwa w którym uprawnienie nabyły osoby zatrudnione 

w byłym przedsiębiorstwie państwowym PKP w chwili jego komercjalizacji w 2001 r.) przekazywanych jest 15% środków 
finansowych pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP SA. Zgodnie z punktem 
6.2.4 (ii) umowy z 22 lipca 2015 r., środki te zostały pomniejszone o 15% kwoty depozytu (15% od kwoty 24 748 158,48 zł, 
tj. 3 712 223,77 zł).  
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oraz 24 748 158,48 zł na tzw. rachunek rozliczeń warunkowych44. Łączna kwota 
płatności wyniosła 1 410 000 tys. zł, co było zgodne z umową z dnia 22 lipca 2015 r. 
zawartą pomiędzy PKP SA a Caryville Investments.  

[Dowód: akta kontroli str. 896-934, 1443-1450] 

Część z otrzymanych ze sprzedaży akcji PKP Energetyka środków w kwocie 
1 000 000 tys. zł, PKP SA przeznaczyła na pokrycie wkładem pieniężnym emisji 
przez PKP Intercity SA nowych akcji, podwyższających kapitał zakładowy 
w równoważnej kwocie45, z przeznaczeniem na rozwój PKP Intercity SA, co było  
zgodne z art. 20d ust. 2 pkt 5 ustawy o PKP. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1494-1528] 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Pozostałe elementy procesu 

2.1. Infrastruktura krytyczna 

PKP Energetyka posiada46 infrastrukturę elektroenergetyczną spełniającą kryteria 
infrastruktury krytycznej, określone w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym47. Nie jest to jednak  infrastruktura ujawniona w jednolitym wykazie 
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrstruktury krytycznej z 
podziałem na systemy, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ww. ustawy.  
W związku z powyższym, przepisy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r.  
o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz 
ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw 
gazowych48 umożliwiające Ministrowi Skarbu Państwa wyrażenie sprzeciwu wobec 
podjętych przez zarząd uchwały lub czynności prawnych w zakresie rozporządzenia 
składnikami mienia, które stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, 
ciągłości działnia oraz integralności infrastruktury krytycznej, nie znajdują zastoso-
wania do PKP Energetyka.  

[Dowód: akta kontroli str. 51-53, 1449] 

                                                      
44 Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Zarządzającego z 21 października 2015 r., przekazana na rachunek rozliczeń warunko-

wych kwota depozytu wynikająca z przeterminowanych powyżej 30 dni należności z tytułu dostaw i usług od spółki PKP 
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP PR) (wg stanu na 23 września 2015 r. w kwocie 10 059 109,01 zł) oraz należności 
objętych Porozumieniem w przedmiocie rozłożenia na raty należności z 12 grudnia 2014 r. (porozumienie pomiędzy PKP 
Energetyka a PKP PR, wg stanu na 23 września 2015 r. pozostało do spłaty 14 689 049,47 zł) kwota depozytu po rozlicze-
niu spłaty należności przysługujących PKP Energetyka, zostanie przekazana odpowiednio na rachunek w BGK i rachunek 
FWP. 

45 Zgoda Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6 października 2015 r. (pismo znak: DTK.II.0111.1.69.2015.KP.1) wydana na 
podstawie art. 20d ust. 3 ustawy o PKP na podwyższenie kapitału zakładowego PKP Intercity SA o kwotę 1 mld zł oraz 
uchwała nr 22/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP SA z 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na rozporządzenie aktywami PKP SA oraz określenia wkładu pieniężnego planowanego do wniesienia do spółki PKP Interci-
ty SA. Przelew środków w kwocie 1 mld zł na rzecz PKP Intercity  zrealizowany został 27 października 2015 r. 

46 Wyjaśnienia Dyrektora Zarzadzającego PKP - pismo z dnia 16 września 2015 r. znak: UNP: 2015-0483024 i z dnia 21 
października 2015 r. znak: 2015-0563455.  

47Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. 
48 Dz. U. Nr. 65, poz. 404. 
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2.2. Zadania obronne 

PKP Energetyka jest adresatem decyzji administracyjnej49 nakładającej na Spółkę 
obowiązek realizacji zadania na rzecz obronności państwa. Jest też  stroną stosow-
nej umowy zawartej w tym zakresie z ministrem właściwym ds. transportu. Sprzedaż 
akcji PKP Energetyka nie wpłynie na ważność powyższych zobowiązań. Umowa 
z PKP Energetyka zawarta została na czas nieoznaczony. Dopóki decyzja admini-
stracyjna pozostaje w mocy na Spółce spoczywa publicznoprawny obowiązek za-
warcia takiej umowy. Stąd ewentualne (teoretyczne) wypowiedzenie umowy przez 
PKP Energetyka nie zwolni Spółki od obowiązku realizacji zadań na rzecz obronno-
ści. 

[Dowód: akta kontroli str. 7-8, 16-19] 

 
 

2.3. Opinie o prywatyzacji (ze strony Komisji Sejmowej, posłów 
i postępowanie Prokuratury Apelacyjnej) 

Minister Infrastruktury i Rozwoju w odpowiedzi na interpelację poselską50, poinfor-
mował, że w związku z tym, że PKP Energetyka nie znajduje się w wykazie przed-
siębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
o szczególnym, strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa51, nie zwracał się 
do Rady Ministrów o zgodę na sprzedaż 100% akcji Spółki.  
Ponadto, w ww. odpowiedzi Minister wyjaśnił, że mając na uwadze ujęcie PKP 
Energetyka w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia ws. wykazu 
przedsiębiorców, zmiana struktury własnościowej nie ma znaczenia dla dalszego 
funkcjonowania i wypełniania przez Spółkę roli podmiotu o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym. Minister Infrastruktury i Rozwoju poinformował też w odpo-
wiedzi, że Minister Skarbu Państwa nie zajmował stanowiska w przedmiocie zbycia 
akcji Spółki, z uwagi na prowadzenie procesu sprzedaży przez właściciela 
tj. PKP SA oraz że  Minister Gospodarki  stoi na stanowisku, że spełnianie obowiąz-
ków wynikających z pełnienia przez PKP Energetyka roli operatora systemu dystry-
bucyjnego, nie jest uzależnione od formy własności tego podmiotu. 
 O okolicznościach tych Minister Infrastruktury i Rozwoju informował również Sej-
mową Komisję Infrastruktury. W przekazanej Komisji  odpowiedzi Ministra na dezy-
derat52 nr 12 z dnia 26 maja 2015 r. skierowany do Prezesa Rady Ministrów, zawar-
ta została informacja,ł że Minister Skarbu Państwa w ramach posiadanych upraw-
nień nie zajmował stanowiska w przedmiocie zbycia PKP Energetyka oraz że proces 
prywatyzacji Spółki prowadzony był przez jej właściciela, tj. PKP SA, który zgodnie z 
zapisami art. 32 ustawy o kip zlecił doradcom zewnętrznym sporządzenie analiz w 
zakresie oszacowania wartości Spółki dwoma metodami i ustalenie sytuacji prawnej 
jej majątku. Z uwagi na istotne znaczenie PKP Energetyka dla funkcjonowania rynku 
transportu kolejowego, analizie i ocenie poddano również modele przeprowadzenia 
transakcji prywatyzacji Spółki, m.in. w oparciu o kryterium bezpieczeństwa energe-
tycznego przedsiębiorców kolejowych oraz realizacji inwestycji strategicznych. Na 

                                                      
49 Wyjaśnienia Dyrektora Zarządzającego PKP - pismo z 11 września 2015 r. znak: UNP 2015-0483024. 
50 Pismo z 16 września 2015 r., znak: DTK.II.054.57.2015.PS.4, skierowane do Marszałka Sejmu RP w związku z  interpelacją 

nr 34071 z 3 sierpnia 2015 r. posła J. Polaczka w sprawie uzyskania szczegółowych wyjaśnień dotyczących stanowiska 
Rady Ministrów wobec procedury sprzedaży spółki PKP Energetyka SA należącej do Skarbu Państwa. 

51 Zgodnie z przepisami art. 1a ust. 1 ustawy o kip, Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia przedsiębiorstwa pań-
stwowe i spółki SP o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, a prywatyzacja tych podmiotów wymaga zgody Rady 
Ministrów.  

52 Pismo z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do Marszałka Sejmu RP z 1 lipca 2015 r. (znak: DTK.II.003.1.4. 2015.PS.7) 
w odpowiedzi na dezyderat nr 12 Komisji Infrastruktury do Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2015 r. w sprawie procesu 
prywatyzacji PKP Energetyka SA, znak: DTK.II.003.1.4.2015.PS.7. 
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podstawie tych analiz i rekomendacji doradców, Zarząd PKP SA podjął decyzję o 
przeprowadzeniu  prywatyzacji na podstawie modelu sprzedaży bezpośredniej.  

[Dowód: akta kontroli: 1001-1018, 1456-1485] 

W protokole z posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP SA z 10 
sierpnia 2015 r., w załączniku pt. Informacja w sprawie prywatyzacji PKP Energety-
ka, zawarta została informacja, że minister właściwy ds. transportu zwrócił się z 
prośbą o opinię do innych organów administracji publicznej w sprawie prywatyzacji, 
mając na uwadze interesy strategiczne, gospodarcze i obronne państwa polskiego. 
W trybie jawnym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło opinię, że Cen-
tralne Biuro Śledcze nie prowadzi żadnych działań ani postępowań w tej sprawie, 
Biuro Służby Kryminalnej KG Policji nie stwierdziło naruszeń prawa mających wpływ 
na proces prywatyzacji, Ministerstwo Gospodarki nie wniosło zastrzeżeń, a Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji nie przedstawiło stanowiska, informując, że sprawa 
nie należy do kompetencji resortu.  Także opinie Ministerstwa Obrony Narodowej i 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – jak poinformował Minister Infrastruktury -  
nie stały na przeszkodzie przeprowadzeniu transakcji sprzedaży akcji Spółki.  
Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, po rozpatrzeniu złożonego w dniu 21 lipca 
2015 r. przez dwóch posłów53  zawiadomienia o możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez osoby odpowiedzialne za prywatyzację PKP Energetyka poprzez działa-
nie na niekorzyść interesu Skarbu Państwa, wydała w dniu 22 wrzesnia 2015 r. po-
stanowienie54 o odmowie wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabro-
nionego oraz z uwagi na fakt, że żadne z rozpatrywanych przez Prokuraturę oko-
liczności nie wskazują na możliwość sprowadzenia bezpośredniego wyrządzenia 
znacznej szkody majątkowej w mieniu Skarbu Państwa i PKP SA poprzez nadużycie 
udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez osoby zobowiązane do 
zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa oraz spółki PKP SA 
w związku z tą prywatyzacją. 
Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa55 w dniu 28 października 2015 r., 
wydała też Prokuratura Okręgowa w Warszawie.  

[Dowód: akta kontroli: 140-194, 670-684, 1529-1541] 
 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Wobeczakończonego już procesu prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła 
od sformułowania wniosków pokontrolnych. 

 

                                                      
53 W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość  zawiadomienie złożyli posłowie K. Tchórzewski i M. Błaszczak. 
54 Sygn. akt Ap VI Ds. 59/15. 
55 Postanowienie z sygn. akt VI Ds. 798/15. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

Warszawa, 10 maja 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 Dyrektor 
/-/ Sławomir Grzelak 

 
 
 
 

 

  
  

  

  

 
 

  

 
 
 
 

 


