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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/017 – Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

[Kontroler/Kontrolerzy] Krzysztof Prus, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/42/2017 z dnia 12 
maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Energii1,  

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa (od dnia 6 czerwca 2017 r.) 

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 
5 czerwca 2017 r.),  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii (od dnia 1 grudnia 2015 r.) 

Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów (od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 
30 listopada 2015 r.) 

Wcześniej funkcję Ministra Rozwoju, właściwego do spraw energii, pełnił Mateusz 
Morawiecki (od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 27 listopada 2015 r.) 

Wcześniej funkcję Ministra Gospodarki, właściwego do spraw energii, pełnił Janusz 
Piechociński (od 6 grudnia 2012 r. do 16 listopada 2015 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 3-8) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Minister Energii działał w granicach i z poszanowaniem prawa, zapewniając 
realizację nadzoru właścicielskiego w celu osiągania przez spółki korzystnych 
wyników finansowych i zapewnienia przychodów budżetu państwa  
oraz realizacji interesu publicznego. 

Minister Energii określił i realizował przyjęte zasady polityki właścicielskiej, 
zapewniające ochronę interesu Skarbu Państwa3 oraz sformułował oczekiwania 
wobec sposobu realizacji kompetencji przez organy nadzorowanych spółek. Minister 
Energii monitorował sytuację nadzorowanych spółek oraz stopień realizacji 
przyjętych strategii. Minister określił także i stosował w praktyce, przyjęte zasady 

                                                      
1  Dalej także: Ministerstwo lub ME. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
3  Dalej także: SP. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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polityki dywidendowej, dążąc do zapewnienia ochrony interesu Skarbu Państwa.  
Z tytułu posiadanych akcji/udziałów w spółkach nadzorowanych przez ME wartość 
zrealizowanych dochodów SP z tytułu dywidendy za 2015 r. wyniosła 
1 356 260,1 tys. zł4, a wartość dywidend należnych SP za 2016 r. wyniosła 
1 445 506,1 tys. zł. 

W okresie sprawowania nadzoru przez Ministra Energii, nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania przez Ministerstwo Energii,  
w odniesieniu do 15 spółek objętych szczegółowym badaniem, naborów  
do zarządów oraz procedur powoływania kandydatów do rad nadzorczych5.  
Nie stwierdzono także przekroczenia  ustawowych limitów poziomu wynagrodzenia 
członków zarządów i rad nadzorczych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru nad spółkami z udziałem SP  
w Ministerstwie Energii 

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. Minister Energii wykonywał prawa 
z akcji/udziałów w 41 spółkach, w tym w 18 jednoosobowych spółkach SP,  
w pięciu spółkach z większościowym udziałem SP oraz w 18 spółkach, w których 
udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekraczał 50%6, w tym  
w sześciu7, w których reprezentant Skarbu Państwa nie zasiadał w radzie 
nadzorczej. 

W okresie od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Minister Energii 
przejął uprawnienia do wykonywania praw z akcji lub udziałów w 45 spółkach,  
w tym: nadzorowanych wcześniej przez Ministra Skarbu Państwa (25 spółek), 
Prezesa Rady Ministrów (17 spółek8), Ministra Rozwoju (jedna spółka)  
oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (dwie spółki9).  

Przed 31 grudnia 2016 r. Minister Energii wykonywał prawa z akcji lub udziałów 28 
spółek na podstawie: wskazań ustawowych – w przypadku 23 spółek10, 
pełnomocnictw Ministra Skarbu Państwa udzielonych Ministrowi Energii – dla 
czterech spółek11 oraz na podstawie umowy zbycia udziałów – w przypadku jednej 

                                                      
4  Dodatkowo w 2016 r. SP otrzymał dywidendę niepieniężną od Węglokoksu SA w postaci jednego udziału spółki Polska 

Grupa Górnicza sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł. 
5  Dalej także: RN. 
6  Udział SP w kapitale zakładowym spółek wynosił między 0,0000029% a 47,45%. 
7  Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. (37,45% SP), Elektrociepłownia Będzin SA (5% SP), Rafineria Nafty „Glimar” 

SA (2,12% SP), Walcownia Metali Niezależnych „Łabędy” SA, (1,53% SP), WZK „Victoria” SA (2,64% SP), Śląsko-
Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. (35,8% SP). 

8  Przedsiębiorstwa górnicze – KW SA, KHW SA, JSW SA, Węglokoks SA, Węglozbyt SA, SRK SA były wcześniej  
w nadzorze Ministra Gospodarki, a następnie Ministra Skarbu Państwa. 

9  Spółka Zarządca Rozliczeń SA była nadzorowana przez PSE SA, natomiast PGG sp. z o.o. przez Węglokoks SA.  
10  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport" sp. z o.o., 

Siarkopol Gdańsk SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Grupa LOTOS SA, LOTOS Petrobaltic SA, Towarzystwo 
Finansowe „Silesia” sp. z o.o., ENEA SA, ENERGA SA, Zespół Elektrowni Wodnych „Niedzica” SA, PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA, Kopalnia Soli "Wieliczka" 
SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA, Węglokoks SA, Kompania Węglowa SA 
- wykreślona z KRS w dniu 29 czerwca 2017 r., Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA, 
Kopalnia Soli „Bochnia” sp. z o.o. oraz Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., która została zlikwidowana z dniu 30 
czerwca 2016 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925). Kompetencje spółki przejął Zarządca Rozliczeń SA od dnia 1 lipca 
2016 r.  

11  JSW KOKS SA, Huta Łabędy SA, PSK Rzeszów sp. z o.o., WZK „Victoria” sp. z o.o. 

Opis stanu 
faktycznego 
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spółki12. Wszystkie spółki, w których uprawnienia z akcji/udziałów wykonywał  
na dzień 31 grudnia 2016 r. Minister Energii13 oraz 1514 spółek objętych nadzorem 
Ministra Energii w 2017 r. zostało wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu 
Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, 
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne15. Ponadto w 2017 r.  
nadzór nad dwiema spółkami16 został przejęty na podstawie przepisów 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa 
wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy 
Rządu lub państwowe osoby prawne17.  

Wartość akcji/udziałów spółek została zaewidencjonowana na kontach księgowych18 
w ME.  

Od czasu powołania z dniem 27 listopada 2015 r. Ministerstwa Energii19,  
do momentu wydania przez Ministra Energii Zarządzenia z dnia 4 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek 
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje 
uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa20 (dalej: 
Zarządzenie Ministra Energii) oraz zatwierdzenia w dniu 14 października 2016 r. 
„Standardów nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 
w których prawa  z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii” (dalej: Standardy 
nadzoru ME),  w Ministerstwie Energii nie obowiązywały szczególne regulacje 
wewnętrzne w zakresie polityki właścicielskiej. W tym okresie Departament Nadzoru 
ME wykonując nadzór właścicielski posiłkował się zasadami nadzoru 
właścicielskiego stosowanymi wcześniej w Ministerstwie Skarbu Państwa  
oraz stosował uregulowania ustawowe.    

Najważniejsze cele nadzoru właścicielskiego realizowanego przez Ministra Energii, 
określone w Standardach nadzoru ME wraz z załącznikami21, dotyczące nadzoru 
korporacyjnego i ekonomicznego obejmowały m.in.: 

                                                      
12  Umowa objęcia 1 udziału w spółce Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. zawarta w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy SP  

a Węglokoksem SA.  
13 W związku z wejściem w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dniem  

1 stycznia 2017 r. do czasu wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek,  
w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, 
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, tj. do dnia 3 stycznia 2017 r. prawa  
z akcji należących do SP wykonywał Prezes Rady Ministrów. 

14  Kopalnie Surowców Mineralnych „Kosmin” sp. z o.o., Walcowania Metali Nieżelaznych „Łabędy” SA, Elektrociepłownia 
Będzin SA, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, Centrum Badań  
i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Fabryka Przewodów Energetycznych SA, Fabryka Elementów Złącznych SA, 
Rafineria Nafty "GLIMAR" SA, Regionalny Fundusz Gospodarczy SA, Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury 
Przemysłowej "CHEMAR" SA, HUTMAR SA, KGHM Polska Miedź SA, Instytut Automatyki Systemów 
Energetycznych  sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – wykonywanie praw udziałowych przez ME  
od dnia 16 marca 2017 r., tj.  zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału Spółki.  

15  Dz.U. z 2017 r. poz.10. 
16  Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. oraz Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. 
17  Dz. U. 2017 r. poz. 1164. 
18  Na koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe w korespondencji z kontem 800 Fundusz jednostki. 
19  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. 2015 

poz. 2075). 
20 Ww. zarządzenie zostało zastąpione przez Zarządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r.  

w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec 
których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, które zostało 
zmienione Zarządzeniem Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. 

21  • Wytyczne Ministra Energii dotyczące rocznej sprawozdawczości oraz zasad podziału zysku netto za rok 2016 spółek 
z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii,  

• Wskazówki Ministerstwa Energii dotyczące wykonywania czynności przez radę nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, w której prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister 
Energii,  
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• wzrost efektywności działalności spółek, skuteczności zarządzania  
i profesjonalizacji nadzoru; 

• skuteczne wykonywanie praw właścicielskich dla realizacji polityki gospodarczej 
państwa, szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

• transparentne i etyczne prowadzenie działalności przez spółki.  

Dokumenty te miały charakter kierunkowych wytycznych Ministra Energii, 
dotyczących zasad i sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach,  
w których wykonuje on uprawnienia właścicielskie.  

Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych (dalej: RN) spółek 
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje 
uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, określone 
zostały w Zarządzeniu Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r.22, zmienionym 
Zarządzeniem Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r.  

Szczegółowe rozwiązania w zakresie nadzoru nad spółkami przyjęte w ME 
zawierały m.in. zalecenie stosowania standardów nadzoru właścicielskiego  
w spółkach zależnych wszystkich szczebli, w ramach stosowanego nadzoru 
właścicielskiego w grupach kapitałowych i zacieśnienia kontaktów członków rad 
nadzorczych23 z pracownikami nadzoru, w tym bezzwłocznego zgłaszania informacji 
do pracowników nadzoru w przypadku pogorszenia wskaźników  
ekonomiczno-finansowych. 

Zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzenia Ministra Energii z dnia 4 sierpnia 
2016 r. w stosunku do rozwiązań przyjętych w MSP24 w zakresie wskazywania 
kandydatów na członków rad nadzorczych nadzorowanych spółek25 uwzględniały 
obowiązujące wymogi ustawowe w tym zakresie. 

W okresie od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. Ministra Energii 
zastępował26 Prezes Rady Ministrów. Czynności techniczne i kancelaryjne związane 
z nadzorem właścicielskim wykonywali w tym okresie pracownicy sprawujący nadzór 
w dotychczasowych urzędach27. W okresie od dnia 1 grudnia 2015 r. 28 do dnia 
31 grudnia 2015 r. nadzór właścicielski był sprawowany osobiście przez Ministra 
Energii. Pracownicy zajmujący się nadzorem byli zatrudniani od dnia 
1 stycznia 2016 r. Nadzór nad spółkami w ME był prowadzony przez jedną komórkę 
organizacyjną29, tj. Departament Nadzoru30 (dalej: DKN), podlegającą początkowo 
                                                                                                                                       
• Wskazówki Ministerstwa Energii dotyczące wykonywania czynności przez członków rad nadzorczych – reprezentantów 

Skarbu Państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów 
wykonuje Minister Energii,  

• Wytyczne Ministra Energii dotyczące zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych  
przez Ministra Energii oraz w sprawie wzorów ankiet. 

22  Wcześniej Zarządzenie Ministra Energii z dnia 4 sierpnia 2016 r. 
23  W Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. stałą kontrolę działalności Spółki wykonywał Pełnomocnik 

Wspólnika powołany uchwałą Wspólników. 
24  Zarządzenie nr 27 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie doboru kandydatów na członków rad 

nadzorczych w niektórych podmiotach z udziałem Skarbu Państwa. 
25  M. in. nie wskazano wymogu uwzględnienia, przy ustalaniu składu rady nadzorczej, udziału członków korpusu służby 

cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie i nie wprowadzono zasady wskazania przez Ministra kandydatów na członków 
rady nadzorczej po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, natomiast wprowadzono możliwość wskazania 
kandydata bezpośrednio przez Ministra bez konieczności wnioskowania w tej sprawie przez Sekretarza  
lub Podsekretarza Stanu.  

26  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.). 
27  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. 2015 

r., poz. 2075) w skład Ministerstwa Energii weszły komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy 
z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz pracownicy obsługujący te sprawy. 

28  Tj. dnia powołania na urząd Ministra Energii postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 
r. 

29  Niektóre zadania w zakresie polityki właścicielskiej realizował także Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz, w tym 
m.in. zadania polegające na opracowywaniu we współpracy z właściwymi departamentami projektów założeń i zasad 
polityki właścicielskiej, koordynowaniu czynności związanych z udzielaniem wsparcia członkom organów nadzoru spółek,  
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Sekretarzowi Stanu w ME31  a następnie Ministrowi Energii32. Na koniec 2016 roku 
w DKN zatrudnionych było 35 osób, w tym 16, w ramach Wydziału Nadzoru I  
i Wydziału Nadzoru II,  na stanowiskach związanych z nadzorem. Poszczególni 
pracownicy DKN zajmujący się nadzorem właścicielskim realizowali całość zadań 
związanych z nadzorem na poszczególnymi, przydzielonymi im spółkami.  
Na jednego pracownika zajmującego się czynnościami nadzorczymi przypadało  
od 1 do 5 spółek. Kwalifikacje ww. pracowników były zgodne z wymaganiami 
obowiązującymi na zajmowanych stanowiskach. O przydziale spółek do konkretnych 
wydziałów decydował Dyrektor DKN biorąc pod uwagę rodzaj działalności 
wykonywanej przez spółkę33, natomiast o przydziale spółek konkretnym 
pracownikom w ramach wydziałów decydowali Naczelnicy Wydziału I i II 
w porozumieniu z dyrekcją Departamentu, uwzględniając ich kwalifikacje, 
wiedzę i doświadczenie oraz równomierny podział obowiązków wśród pracowników.  
W latach 2016-2017 DKN nie określał planowanej ilości etatów na koniec roku  
z powodu braku dostatecznych informacji na temat ilości spółek, nad którymi 
docelowo obejmie nadzór Minister Energii. DKN każdorazowo określał dodatkową 
ilość etatów niezbędną do realizacji zadań po uzyskaniu informacji o przejęciu 
kolejnych spółek.  

Dokumenty dotyczące spółek nadzorowanych przez ME odnoszące się do spraw 
zakończonych pozostały w jednostkach sprawujących wcześniej nadzór  
nad spółkami tj., w MR34, w jednoosobowych spółkach SP35 oraz MSP36. Formalne 
protokoły przejęcia dokumentacji sporządzone pomiędzy Ministerstwem Skarbu 
Państwa w likwidacji a Ministerstwem Energii dotyczyły 15 spółek. Dokumentacja 
przejęta przez ME zawierała m.in. kopie wybranych dokumentów istotnych z punktu 
widzenia informacji o 12 spółkach37  oraz dokumentację dotyczącą wybranych spraw 
bieżących. Ponadto część spraw  w toku dotycząca nadzorowanych podmiotów była 
przekazywana  m. in. przez Ministra Skarbu Państwa przy oddzielnych pismach.  

(dowód: akta kontroli str. 9-395, 406-473, 484-511, 674-714, 716-719, 743-761, 840-
859, 1119-1120) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

                                                                                                                                       
w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Energii, w ramach współpracy  
z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach, pozyskiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących 
sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Energii w celach 
analitycznych i informacyjnych oraz opracowywaniu okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-
finansowej jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych, we współpracy z innymi departamentami, 
w szczególności Departamentem Nadzoru.  

30  Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r.; Do 29 grudnia 2016 r. istniał pod nazwą 
Departament Kontroli i Nadzoru. 

31  Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Energii z dnia 10 lutego 2016 w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa 
Energii. 

32  Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa 
Energii. 

33  Spółki, których działalność nie odpowiadała wprost działalności danego sektora, zostały podzielone w sposób umowny 
przez Dyrektora Departamentu. 

34  W odniesieniu do spółki Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej SA.  
35 W PSE SA dla Zarządcy Rozliczeń SA, w Węglokoks SA dla PGG sp. z o.o. oraz KHW SA  

dla Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. 
36  W przypadku pozostałych  spółek objętych nadzorem Ministra Energii za wyjątkiem spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp.  

z o.o.,  w przypadku której po komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki 
Siarkopol  w Tarnobrzegu i powstaniu spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dniem 1 maja 2017 r. do momentu 
przekazania nadzoru nad Spółką Ministrowi Energii tj. 12 czerwca 2017 r. w KPRM nie zostały wytworzone żadne 
dokumenty dotyczące Spółki. 

37 Kopie (o ile były w posiadaniu MSP): statutu/umowy spółki, karty informacyjnej o spółce (wydruk  
z bazy ZSI), sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, przesłanego do MSP sprawozdania zbieżnego  
ze sprawozdaniem za III kw. 2016 r.  

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

 

2. Wyznaczanie celów organom spółek i egzekwowanie 
ich wykonania  

Oczekiwania Ministra Energii wobec sposobu realizacji kompetencji przez organy 
nadzorowanych spółek zostały określone w Standardach nadzoru właścicielskiego 
ME wraz z załącznikami. Realizowane przez Ministra Energii działania właścicielskie 
oraz oczekiwania w odniesieniu do wybranych spółek38 w zakresie zaangażowania 
kapitałowego SP zostały ujęte w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 
2030 r. W 2016 r. ME podjęło prace nad stworzeniem Programu dla sektora 
górnictwa węgla kamiennego na lata 2016 – 203039. Po uzyskaniu akceptacji 
Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników40, a następnie 
Kierownictwa Ministerstwa Energii41, projekt został przekazany42 do konsultacji 
wewnątrzresortowych, a następnie skierowany43 do konsultacji międzyresortowych.  

W badanym okresie Minister Energii formułował swoje oczekiwania wobec organów 
spółek nadzorowanych w wystąpieniach pisemnych kierowanych do spółek44. 
Informacje, zapytania i zalecenia z zakresu nadzoru właścicielskiego  
były przekazywane również drogą mailową i w trybie roboczym oraz podczas 
indywidualnych spotkań organów spółek z Ministrem oraz DKN. Bieżący kontakt 
z członkami organów spółek utrzymywany był przez pracowników nadzorujących 
poszczególne podmioty. W ramach prowadzonej polityki właścicielskiej 
zorganizowano spotkanie45 Kierownictwa Ministerstwa z przewodniczącymi RN46, 
dwa spotkania dla pracowników ME będących w składach RN nadzorowanych 
spółek47 i warsztaty dla członków rad nadzorczych, przedstawicieli SP w spółkach 
nadzorowanych przez Ministra Energii z wybranych sektorów48. W celu wzmocnienia 
nadzoru właścicielskiego w spółkach nadzorowanych przez Ministra Energii,  w celu 
zapewnienia obustronnego przepływu informacji pomiędzy Ministerstwem Energii  
a reprezentantami Skarbu Państwa w nadzorowanych spółkach, została 
uruchomiona49 tzw. „skrzynka kontaktowa dla rad nadzorczych”.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami50, Minister Energii 
jako akcjonariusz/wspólnik spółek z udziałem Skarbu Państwa został zobowiązany 
do wyznaczenia zarządom ogólnych celów zarządczych oraz celów dodatkowych, 

                                                      
38  Tauron SA, PGE SA, PKN Orlen SA, Lotos SA. 
39  Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego 

sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy  i innowacjach, który pozwoli na efektywne 
wykorzystanie kapitału dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności 
gospodarki narodowej. 

40  W dniu 26 czerwca 2017 r. 
41  W dniu 29 czerwca 2017 r.  
42  Pismem z dnia 21 lipca 2017 r. 
43  Pismem z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
44  Pisma z dnia 19.10.2016r. oraz z dnia 24.02.2017r. w zakresie  kwalifikacji członków Rad Nadzorczych, pismo z dnia 

10.01.2017r. w zakresie działalności sponsoringowej,  pismo z dnia z dnia 18.01.2017r. w zakresie ograniczenia kosztów 
usług doradczych, pismo z dnia 29.05.2017 r.  w sprawie realizacji  obowiązków wynikających z umów o świadczenie 
usług zarzadzania, pismo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie kosztów związanych z obsługą rad nadzorczych. 

45  W dniu 30 listopada 2016 r. 
46  Z wyłączeniem spółek z udziałem SP poniżej 10% ora CZW Węglozbyt SA. 
47  W dniach 1 marca 2017 r. i 25 kwietnia 2017 r. 
48  W dniach 22-23 marca 2017 r. 
49  Zgoda na utworzenie skrzynki kontaktowej została wyrażona przez Podsekretarza Stanu ME w dniu 29 lipca 2016 r.  
50  Dz. U. z 2016 r. poz. 1202.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

warunkujących możliwość otrzymania przez nich części zmiennej wynagrodzenia. 
Cele te zostały sformułowane w uchwałach WZ/ZW, które odbyły się we wszystkich 
nadzorowanych przez Ministra Energii spółkach, w których posiadał on udział 
w kapitale zakładowym umożliwiający zwołanie Zgromadzenia lub umieszczenie 
stosownego punktu w porządku obrad Zgromadzenia51.  
Weryfikacja realizacji wydanych rekomendacji przez poszczególne podmioty 
następowała za pomocą monitoringu odpowiedzi i stanowisk przekazywanych przez 
organy nadzorowanych spółek. W badanym okresie ME nie posiadało formalnego 
rejestru ani systemu monitorowania wykonywania zaleceń przez spółki.  
ME weryfikowało realizację przez spółki obowiązków wynikających z ustawy  
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  
oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym kierując wystąpienia  
do nadzorowanych spółek, a także analizowało wpływ wprowadzenia niektórych 
postanowień ustawy o zasadach zarządzania do statutów spółek publicznych 
nadzorowanych przez ME. 

Od momentu przejęcia nadzoru Minister Energii podejmował działania w zakresie 
strategicznych decyzji związanych z funkcjonowaniem spółek poprzez wykonywanie 
praw korporacyjnych na WZ/ZW52.  

Wskazówki i standardy dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju odnoszące się 
do organów spółek, w których Skarb Państwa w sposób bezpośredni lub pośredni 
sprawuje władztwo korporacyjne, w tym w spółkach będących w nadzorze Ministra 
Energii, zostały określone w przygotowanym przez MSP53 dokumencie pn. „Dobre 
praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu”. Minister Energii  
w piśmie54 do rad nadzorczych niektórych nadzorowanych spółek55 zwrócił się  
o szczególny nadzór nad prowadzoną przez spółki działalnością sponsoringową, 
zwłaszcza pod kątem jej wpływu na wartość spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 37-191, 474-483, 512-673, 714, 828-839, 926-1025) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

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

 

                                                      
51  Zasady wynagrodzenia zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami nie zostały 

wprowadzone w trzech spółkach z mniejszościowym udziałem SP nadzorowanych przez ME tj.: Kopalni Surowców 
Mineralnych „KOSMIN” sp. z o.o. – uchwała ZW w sprawie wynagrodzenia dla członków RN spółki została przyjęta w dniu 
29 czerwca 2017 r., natomiast uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Zarządu nie uzyskała wymaganej 
większości głosów, Walcowni Metali Niezależnych „Łabędy” SA – wniosek ME z dnia 29 maja 2017 r. dotyczący 
wprowadzenia do porządku obrad ZWZ punktów dotyczących wprowadzenia zasad wynagradzania nie został 
uwzględniony oraz Rafinerii Nafty „Glimar” SA – w dniu 11 listopada 2016 r. MSP przekazało pismo z wnioskiem  
o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego WZ i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz wprowadzenia 
zasad wynagradzania. 

52 M.in. uchwała NWZ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa KW SA  
na rzecz PGG sp. z o.o., uchwała NWZ Węglokoks SA z dnia 25 kwietnia 2016 r. określająca sposób wykonywania prawa 
głosu z udziałów na ZW PGG sp. z o.o. m.in. w sprawach zawarcia z KW SA umowy sprzedaży przedsiębiorstwa  
na rzecz PGG sp. z o.o. i wyrażenia zgody na objęcie przez Węglokoks SA nowo utworzonych udziałów  
w podwyższonym kapitale PGG sp. z . o.o., trzy uchwały PGG SA podjęte na NZW w dniu 3 listopada 2016 r., 1 lutego 
2017 r. i 3 kwietna 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PGG sp. z o.o. 

53  Opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 20 września 2016 r.  
54  Z dnia10 stycznia 2017 r. 
55  Z sektora energetycznego, surowcowego, ropy i gazu oraz TF „Silesia” sp. z o.o. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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3. Polityka dywidendowa wobec spółek 

W okresie przed przyjęciem Wytycznych Ministra Energii, realizując nadzór  
nad spółkami w zakresie polityki dywidendowej, ME posiłkowało się56 Zasadami 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, przyjętymi 
Zarządzeniem nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r.57 

W Wytycznych Ministra Energii dotyczących rocznej sprawozdawczości oraz zasad 
podziału zysku netto za rok 2016 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których 
prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii58 określając zasady stosowane 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących podziału zysku za rok obrotowy w spółkach, 
przyjęto indywidualne podejście do sytuacji poszczególnych spółek, wskazując 
jednocześnie, że wysokość dywidendy powinna być, co do zasady, nie wyższa  
niż 50 % zysku netto spółki za rok obrotowy. 

W procesie decyzyjnym dotyczącym podziału zysku netto nadzorowanych spółek  
za 2016 r. ME uwzględniało m.in.: stan kapitałów i sytuację finansową spółek, 
konieczność pokrycia nierozliczonej straty z lat ubiegłych, plany inwestycyjne  
oraz  poziom zadłużenia spółki.  

Łączny wynik netto spółek, w których prawa z akcji/udziałów wykonywał  
na dzień 30 czerwca 2017 r. Minister Energii59 wzrósł z -6 121 693,0 tys. zł w 2015 r. 
do 8 324 915,3 tys. zł w 2016 r. Dochody z tytułu dywidendy ustalono w planie 
finansowym dochodów budżetu Ministra Energii na 2016 r. po zmianach w części 47 
- Energia  w wysokości 1 356 607,9 tys. zł, natomiast w planie finansowym 
dochodów budżetu Ministra Energii na 2017 r. w części 47 w wysokości 1 000 000 
tys. zł. Wartość zrealizowanych dochodów SP w 2016 r. z tytułu dywidendy 
z akcji/udziałów w spółkach nadzorowanych przez ME wyniosła 1 356 260,1 tys. 
zł60. Łączna wartość dywidend należnych Skarbowi Państwa  
z tytułu posiadanych akcji/udziałów za 2016 r. w spółkach nadzorowanych61 przez 
ME wyniosła 1 445 506,1 tys. zł. 

W spółkach nadzorowanych przez ME wartość zatwierdzonych  
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie62 lub Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników63 dywidend za 2016 r. nie przekraczała 50% zysku netto spółek  
za wyjątkiem uchwał podjętych przez ZWZ KGHM Polska Miedź SA64, ZWZ 
Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” SA65 oraz ZZW Przedsiębiorstwa 
Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” sp. z o.o.66, w których SP posiadał udziały 
mniejszościowe. 

                                                      
56  Uwzględniając ogólne zasady podziału zysku, sytuację ekonomiczno–finansową spółek, stopień realizacji strategii  

oraz programów inwestycyjnych, a także poziom zadłużenia spółek. 
57  Zmienione Zarządzeniem nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 24 Ministra Skarbu 

Państwa z dnia 24 czerwca 2013 r. 
58  Stanowiących załącznik nr 1 do Standardów nadzoru właścicielskiego ME. 
59  Bez uwzględnienia wyników finansowych ŚDSM sp. z o.o. i Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. nadzorowanych przez ME  

od dnia 20 czerwca 2017 r. 
60  Dodatkowo w 2016 r. SP otrzymał dywidendę niepieniężną od Węglokoksu SA w postaci jednego udziału spółki Polska 

Grupa Górnicza sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł. 
61  Na dzień 30 czerwca 2017 r. 
62  Dalej także: ZWZ. 
63  Dalej także: ZZW. 
64  W dniu 21 czerwca 2017 ZWZ KGHM Polska Miedź SA podjęło uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty netto  

za 2016 r.  w wysokości 4 084 550 199,31 zł oraz wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 tys. zł z zysków netto SA  
z lat ubiegłych. Wartość dywidendy rekomendowanej przez Skarb Państwa i zatwierdzonej przez WZ odpowiadała 
wartości dywidendy zaproponowanej przez Zarząd. 

65  ZWZ podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2016 na poziomie 58% zysku netto. 
66  ZZW podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2016 na poziomie 100% zysku netto. 
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Wartość dywidendy rekomendowanej przez Skarb Państwa i zatwierdzonej przez 
WZ/ZW była wyższa od kwoty dywidendy zaproponowanej przez Zarząd  
w przypadku Przedsiębiorstwa Paliw Płynnych „Naftoport” sp. z o.o. – za 2015 r.67  
i 2016 r.68, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.  
– za 2015 r.69, oraz Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.  
– za 2016 r.70, natomiast w przypadku PGE SA – za 2015 r.71 oraz Tauron Polska 
Energia SA – za 2015 r.72 wartość dywidendy rekomendowanej przez Skarb 
Państwa i zatwierdzonej przez WZ/ZW dywidendy była niższa od kwoty dywidendy 
zaproponowanej przez Zarząd.  

W dniu 25 listopada 2016 r. zarejestrowana została zmiana wysokości kapitału 
zakładowego PGE SA oraz zmiana Statutu Spółki73, dokonane na podstawie uchwał 
nr 4 i 5 NWZ z dnia 5 września 2016 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego PGE SA z kwoty 18.697.608.290 zł do kwoty 
19.165.048.497,25 zł tj. o kwotę 467.440.207,25 zł74 poprzez zwiększenie wartości 
nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 10,25 zł. W związku z podniesieniem 
kapitału zakładowego spółka  została zobowiązana do zapłaty podatku 
w wysokości 109 646,5 tys. zł75 . 

 (dowód: akta kontroli str. 56-72, 396-405, 828-839, 884-924, 1066-1083) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

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

 

4. Monitorowanie sytuacji spółek 

Do momentu przyjęcia własnych rozwiązań przez Ministra Energii,  
tj. do dnia 14 października 2016 r., podmioty nadzorowane przez Ministra Energii 
przekazywały informacje finansowe zgodnie z wytycznymi opracowanymi  
przez Ministra Skarbu Państwa. 

                                                      
67  Zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 13 565,4 tys. zł natomiast wartość dywidendy rekomendowanej przez SP  

i faktycznie wypłaconej udziałowcom wyniosła 27 130,8 tys. zł. Decyzje w sprawie wypłaty dywidendy zapadały głosami 
dominującego udziałowca tj. PERN Przyjaźń. 

68  Mając na uwadze stabilną sytuację finansową Spółki oraz wysoki poziom płynności bieżącej, Departament Nadzoru 
poparł stanowisko Rady Nadzorczej rekomendując przeznaczenie 100% zysku netto za 2016 r. na wypłatę dywidendy dla 
Wspólników. Wartość dywidendy rekomendowanej przez SP i zatwierdzonej przez ZW wyniosła 22 790,3 tys. zł wobec 
dywidendy zaproponowanej przez Zarząd w wysokości 17 160,0 tys. zł. 

69  Decyzja podjęta na podstawie sytuacji finansowej Spółki oraz planów dywidendowych SP. 
70  Zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 223,3 tys. zł. Uwzględniając wysoki poziom kapitału zapasowego oraz 

płynności Spółki Departament Nadzoru zaproponował wypłatę dywidendy na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 700 tys. zł. 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółki oraz rekomendacją Departamentu Nadzoru, ZZW podjęło uchwałę  
o wypłacie dywidendy na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 500 tys. zł. 

71 Zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 1 720 180,0 tys. zł. Z uwagi m.in. na znaczące potrzeby inwestycyjne, 
pogorszenie wyników i rosnące zadłużenie netto wartość dywidendy rekomendowanej przez SP i faktycznie wypłaconej 
wyniosła 467 440,2 tys. zł.  

72  Zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 175 254,9 tys. zł. Uwzględniając pogorszenie wyników oraz potrzeby 
inwestycyjne Spółki WZ nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy za 2015 r. 

73  http://www.bankier.pl/wiadomosc/PGE-POLSKA-GRUPA-ENERGETYCZNA-S-A-Rejestracja-podwyzszenia-
kapitaluzakladowego-oraz-zmian-w-Statucie-7486847.html. 

74   ME przygotowało wcześniej projekt uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PGE SA o kwotę 5,7 
mld zł.  

75  http://www.bankier.pl/wiadomosc/PGE-POLSKA-GRUPA-ENERGETYCZNA-S-A-Informacja-dotyczaca-
szacunkunaleznego-podatku-w-zwiazku-z-podniesieniem-kapitalu-spolki-7477025.html. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

Zasady dotyczące przekazywania informacji finansowych zostały określone  
w Wytycznych Ministra Energii dotyczących zasad i sposobu prowadzenia bazy 
informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Energii oraz w sprawie 
wzorów ankiet, stanowiących załącznik nr 4 do Standardów nadzoru ME 
obowiązujących od 14 października 2016 r. 

Do obowiązków sprawozdawczych spółek nadzorowanych przez Ministra Energii 
należało m.in. przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych  
oraz skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych oraz kwartalnych informacji 
o spółce wraz ze sprawozdaniem F01. Organy spółek76 nadzorowanych  
przez Ministerstwo Energii zasadniczo przestrzegały obowiązków 
sprawozdawczych77, natomiast w przypadku braku możliwości wywiązania się  
z określonego obowiązku sprawozdawczego w terminie, zarząd lub RN, pisemnie,  
w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego kontaktowały się z nadzorem 
właścicielskim w celu uprzedzenia o opóźnieniu78. 

Realizacja działań organów nadzorowanych spółek była na bieżąco monitorowana 
poprzez analizę przekazywanych przez organy spółek informacji kwartalnych  
oraz  sprawozdań F01, sprawozdań rocznych oraz informacji publikowanych  
przez spółki giełdowe. Z uwagi na różnorodność sektorów, w których działają 
podmioty będące w nadzorze Ministra Energii, resort stosował indywidualne 
podejście do nadzorowanych spółek, w tym w zakresie stosowanych kryteriów 
oceny wyników oraz stopnia realizacji celów przez spółki. Oceny całokształtu 
działalności poszczególnych spółek w formie udzielenia absolutorium były 
dokonywane podczas ZWZ/ZZW. Rekomendacje dotyczące sposobu głosowania 
były wyrażane przez Ministra Energii w notatkach w sprawie WZ/ZW. 

Spośród spółek, w których prawa z akcji/udziałów wykonywał Minister Energii79 
ujemne wyniki finansowe za 2015 r. zanotowało 16 spółek, natomiast za 2016 r.  
17 spółek. O działaniach naprawczych podejmowanych przez spółki nadzorowane 
przez ME decydowały zarządy spółek. Działania te podlegały bieżącemu nadzorowi 
RN. W okresie sprawowania nadzoru przez Ministra Energii, uchwały o dalszym 
istnieniu spółki, na wniosek Zarządu, podejmowano w przypadku pięciu spółek80. 
Działania podejmowane przez ME w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej 
spółek obejmowały m.in.: analizę przyczyn pogorszenia wyników finansowych, 
monitoring sytuacji finansowej spółek oraz organizowanie spotkań Kierownictwa 
Ministerstwa z organami spółek dotyczących bieżących spraw wpływających  
na pogorszenie wyniku finansowego a także wykonywanie przez Ministra Energii 
praw korporacyjnych na WZ/ZW. W związku z pismem81 Dyrektora DKN  
z dnia 9 września 2016 r. Zarządy i Rady Nadzorcze spółek sektora górnictwa węgla 
kamiennego nadzorowane przez ME przekazywały co miesiąc, w terminie do 10 
dnia każdego miesiąca, ME informacje na temat odbytych posiedzeń i o podjętych 
uchwałach.  

                                                      
76  Obowiązek sprawozdawczy ciążył w przypadku spółek z większościowym udziałem SP  

i jednoosobowych spółek SP  w zakresie przesyłania informacji kwartalnych na przedstawicielach RN, natomiast 
w spółkach z mniejszościowym udziałem SP na reprezentantach SP w RN. Roczne sprawozdania finansowe były 
przekazywane przez Zarząd. Dokumentacja bilansowa spółek notowanych na GPW była umieszczana na stronach 
internetowych spółek. 

77  Rafineria Nafty Glimar SA, nadzorowana przez ME od dnia 3 stycznia 2017 r., w której SP posiada 2,12% udziałów 
w kapitale zakładowym nie przekazywała sprawozdań finansowych za lata: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. 
W okresie sprawowania nadzoru przez ME Spółka nie przekazywała informacji kwartalnych oraz sprawozdań F-01. 

78  TF „Silesia” sp. z o.o., Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA oraz Kopalnia Soli „Bochnia” sp. z o.o.  
79  Bez uwzględnienia wyników finansowych ŚDSM sp. z o.o. i Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. nadzorowanych przez ME  

od dnia 20 czerwca 2017 r. 
80  Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar SA, KHW SA, PSK Rzeszów sp. z o.o., KW SA, 

Siarkopol Gdańsk SA.  
81  DKN-IV-0960-220/16. 
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Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Nadzoru82, ME nie dysponowało 
dokumentacją dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych NIK po kontroli P/08/051. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, ME nie przeprowadziło kontroli 
wewnętrznej dotyczącej nadzoru właścicielskiego. W zatwierdzonym przez Ministra 
Energii planie audytu na rok 2017 ujęto zadanie pn. „Realizacja zadań wynikających 
z wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach”. 

(dowód: akta kontroli str. 111-166, 352-381, 715--742, 762-772, 822-827, 1093-1118) 

 

ME nie przedstawiło na potrzeby kontroli danych finansowych za 2014 r. 
dotyczących spółek, w których prawa z akcji/udziałów na dzień 30 czerwca 2017 r. 
wykonywał Minister Energii. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Departamentu 
Nadzoru83, ME nie dysponowało dokumentacją w tym zakresie dotyczącą spółek  
z okresu poprzedzającego przejęcie przez Ministra Energii praw z akcji/udziałów. 
ME nie występowało do MSP/Likwidatora MSP w likwidacji o przedstawienie  
lub przekazanie wykazu dokumentów przekazanych do archiwum zakładowego 
MSP i nie posiadało informacji o zasobach archiwum zakładowego MSP. 

(dowód: akta kontroli str. 352-391, 834-860, 1066-1089) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

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

 

5. Powoływanie i odwoływanie osób reprezentujących 
SP w spółkach oraz ocena ich działalności 

Szczegółowym badaniem NIK w zakresie naborów do zarządów oraz procedur 
powoływania kandydatów do RN zostało objętych 15 spółek84. Od momentu 
przejęcia nadzoru przez Ministra Energii do dnia 30 czerwca 2017 r. zmiany objęły 
52 dotychczasowych członków RN i wynikały z wygaśnięcia mandatu na skutek 
upływu kadencji – 25 osób, rezygnacji członków RN – 15 osób, odwołania członka 
RN – 12 osób, w tym 9 osób na wniosek Ministra Energii85 a 3 osoby przez WZ/ZW 
na wniosek innych akcjonariuszy.  

Kandydatów na członków RN reprezentujących SP wskazywał Minister Energii  
na wniosek Sekretarza lub Podsekretarza Stanu albo z własnej inicjatywy86. 

                                                      
82  Pismo z dnia 29 maja 2017 r. 
83  Pismo z dnia 13 września 2017 r. 
84  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Węglokoks SA, Regionalny Fundusz Gospodarczy SA, Towarzystwo 

Finansowe „Silesia” sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Enea SA, Energa SA,  KGHM Polska Miedź SA, 
Grupa Lotos SA, Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” sp. z o.o., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA, 
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. oraz Fabryka Przewodów Energetycznych SA. 

85  Decyzje Akcjonariusza/Wspólnika (SP) reprezentowanego przez Ministra Energii powodowane potrzebą wzmocnienia 
nadzoru właścicielskiego. 

86  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,  
od dnia 1 stycznia 2017 r. konieczne było uzyskanie lub potwierdzenie posiadania przez kandydata na członka RN 
pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych; w tym czasie 
Minister Energii wyrażał zgodę na wskazanie kandydata do RN. 
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W zależności od terminu organizacji  naboru87, stosowane kryteria kwalifikacji do RN 
oraz zasady przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych uwzględniały do dnia 31 
grudnia 2016 r. wymogi i ograniczenia określone w przepisach ustawy  
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji88 i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów  
na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym 
akcjonariuszem89 oraz Zarządzenia z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
doboru kandydatów do składu Rad Nadzorczych spółek handlowych z udziałem 
Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające  
z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa90, a następnie przepisy ustawy  
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym91  
oraz Zarządzenia Ministra Energii  z dnia 1 marca 2017 r.92 Kryteria stosowane  
przy wskazywaniu kandydatów  na członków RN w przeprowadzanych przez ME 
naborach uwzględniały wykształcenie, posiadane uprawnienia do zasiadania 
w radach nadzorczych spółek SP i doświadczenie zawodowe kandydatów, w tym 
m.in. doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru 
właścicielskiego. Każdy reprezentant Skarbu Państwa, przed powołaniem do RN, 
składał oświadczenie potwierdzające, że nie narusza ograniczeń i zakazów 
pełnienia funkcji we władzach spółek  oraz w prowadzeniu działalności 
konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa. Kandydaci na członków RN 
wskazywani przez ME każdorazowo przed ich powołaniem byli weryfikowani przez 
pracownika ME nadzorującego spółkę w zakresie spełniania przez nich wymogów 
dotyczących kandydatów na członków rad nadzorczych ww. spółek na podstawie 
przedłożonych przez nich dokumentów i oświadczeń.  

W okresie od momentu przejęcia nadzoru przez Ministra Energii do dnia 30 czerwca 
2017 r., w wyniku procedur kwalifikacyjnych przeprowadzanych w 11 spółkach 
objętych szczegółowym badaniem, na członków RN powołano w sumie 57 osób,  
w tym uchwałą WZ/ZW – 47 osób93, oświadczeniem Ministra Energii – 7 osób  
oraz na podstawie uprawnień osobistych innych akcjonariuszy/udziałowców – 3 
osoby. 13 osób powołanych do RN znajdowało się na liście pracowników 
Ministerstwa. W przypadku 25 osób ME potwierdziło, że osoby powołane w skład 
RN znajdowały się w bazie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: ZSI).   

W badanym okresie Ministerstwo Energii nie posiadało własnego Zintegrowanego 
Systemu Informacji stanowiącego bazę informacji o nadzorowanych podmiotach. 
Pismem z dnia 5 lutego 2016 r.94 Minister Energii wystąpił do Ministra Skarbu 
Państwa o udostępnienie informatycznych baz danych Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego. W dniu 26 sierpnia 2016 r. zostało zawarte Porozumienie 
pomiędzy MSP a ME w sprawie powierzenia przetwarzania danych na potrzeby 
zdalnego dostępu do Zintegrowanego Systemu Informatycznego  
Ministerstwa Skarbu Państwa, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2016 r., 
umożliwiające upoważnionym pracownikom ME wykorzystanie i aktualizację danych 
dotyczących spółek nadzorowanych przez ME oraz dokonywanie weryfikacji 
uprawnień kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach będących  

                                                      
87  ME nie wskazywało kandydatów na członków RN WZK „Victoria” SA. Ze względu na mniejszościowy udział SP w kapitale 

zakładowym WZK „Victoria” SP nie miał decydującego wpływu na skład RN. 
88  Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 Aktualny tytuł: o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. 

89  Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 ze zm. 
90  Ze względu na mniejszościowy udział SP w kapitale zakładowym spółki SP przy naborach w WZK „Victoria”  

nie obowiązywały Zarządzenia ME w sprawie zasad i wyboru kandydatów wskazywanych przez ME.  
91  Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm. 
92  Zmienione Zarządzeniem Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. 
93  W tym trzy osoby wybrane przez pracowników Spółki. 
94  DKN-073-2/2/165.  
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w gestii Ministra Energii. W związku z przejęciem przez Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów95 praw do systemu ZSI w dniu 13 czerwca 2017 r. podpisane 
zostało Porozumienie w sprawie dostępu Ministerstwa Energii do Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów  
a Ministerstwem Energii. Po przeprowadzeniu przez służby informatyczne ME 
niezbędnych modyfikacji w systemie informatycznym od dnia 30 sierpnia 2017 r. 18 
pracowników ME rozpoczęło korzystanie z ZSI w zakresie przetwarzania danych 
dotyczących spółek objętych nadzorem Ministra Energii.  

Wśród spółek objętych szczegółowym badaniem w przypadku 11 podmiotów96 miały 
zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych97 oraz obowiązujących 
Standardów nadzoru ME w tym zakresie.  

W okresie sprawowania nadzoru przez Ministra Energii w czterech spółkach 
objętych szczegółowym badaniem nie dokonywano zmian członków Zarządu.  
W okresie od momentu przejęcia nadzoru przez Ministra Energii do dnia 30 czerwca 
2017 r., w spółkach objętych szczegółowym badaniem w 2016 r. przeprowadzono 
cztery postępowania kwalifikacyjne na członków zarządu w trzech spółkach,  
w wyniku których powołano 11 członków zarządów, natomiast w 2017 r. dziewięć 
naborów98 w dziewięciu spółkach. W 2017 r. RN powołały 15 członków zarządów  
po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uzyskanego 
wyniku w postępowaniu99 oraz jednego członka zarządu wybranego  
przez pracowników100, natomiast bez przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego101 zostało przez RN powołanych ośmiu członków 
zarządów102.Zmiany w składach zarządów były dokonywane w przypadku 
wygaśnięcia mandatu, odwołania członka zarządu oraz uzupełnienia składu 
zarządu. O doborze członków zarządu ww. spółek decydowały RN103. W przypadku 
kandydatów na członków zarządu, weryfikacji wymogów oraz zakazów dotyczących 
kandydatów dokonywały RN. W tym okresie w spółkach wybranych  
do szczegółowego badania zmiany objęły w sumie 34104 członków zarządów spółek, 
w tym 23 mandaty członków zarządów wygasły w związku z upływem kadencji, 15 
osób złożyło rezygnację, natomiast 7 osób zostało odwołanych uchwałą RN.  

                                                      
95  Od dnia 1 styczna 2017 r. na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające 

ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 r., poz. 2260). 
96  Z uwagi na fakt, że ponad połowa akcji lub udziałów spółek należała do SP.  
97  Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm. 
98  W tym pięć postępowań kwalifikacyjnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu  w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, 
poz. 476 ze zm.) oraz jeden nabór na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników z 30 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1055). 

99  Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  
(wcześniej o komercjalizacji i prywatyzacji).  

100  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1055). 

101 W rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. 2003, Nr 55, poz. 476  
ze zm.). 

102  W 2017 r. bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu zostało przez RN powołanych pięć 
osób do Zarządu PKN Orlen SA (w związku z upływem kadencji)  dwie osoby do Zarządu WZK „Victoria” SA ( w związku 
z rezygnacja poprzedników)  oraz jedna osoba do Zarządu KGHM Polska Miedź SA ( w celu uzupełnienia składu 
zarządu) . Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora DKN z dnia 13 września 2017 r. (pismo IK: 131721) Minister Energii  
nie uczestniczył w procesie wyboru i powołania członków Zarządów spółek PKN Orlen SA, WZK „ Victoria” SA oraz 
KGHM Polska Miedź SA powołanych bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. 2003, poz. 55, nr 476  
ze zm.). 

103  Weryfikacji doświadczenia i kwalifikacji kandydatów na członków zarządu dokonywała RN. 
104  W tym 10 osób w 2016 r. i 24 osoby w 2017 r. 
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Do pełnienia funkcji w Zarządzie ww. spółek zostało w tym czasie 
oddelegowanych105 siedmiu członków RN, spośród których cztery osoby zostały 
następnie powołane w skład Zarządu.  

Rada Nadzorcza ENERGA SA pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. poinformowała 
Departament Nadzoru o naruszeniu przez jednego z członków Zarządu106 przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności  
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne107, będąc w okresie 
sprawowania swojej funkcji jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej w prywatnym 
podmiocie. Ww. członek Zarządu został odwołany ze stanowiska uchwałą Rady 
Nadzorczej w dniu 17 stycznia 2017 r.  

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi108 prezesi i wiceprezesi zarządów 
ośmiu spółek objętych szczegółowym badaniem świadczyli usługi zarządzania  
na podstawie tzw. kontraktów menadżerskich, które nie podlegały ustawowym 
ograniczeniom dotyczącym wysokości wynagrodzenia, natomiast wynagrodzenie 
członków zarządu siedmiu spółek nie przekraczało obowiązującego limitu 
ustawowego. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.  
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami109, 
ME opracowało Zasady ustalania wynagrodzeń członków zarządów i członków rad 
nadzorczych w spółkach, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister 
Energii110, zawierające praktyczne wskazówki dotyczące sposobu kształtowania 
wynagrodzeń w spółkach będących w nadzorze Ministra Energii111. W okresie 
obowiązywania ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wybranych  
do szczegółowego badania spółkach, WZ/ZW określiły zasady wynagradzania 
członków RN i organów zarządzających zgodnie z ww. ustawą oraz upoważniły RN 
do zawarcia z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania. Poziom 
wynagrodzenia członków RN i zarządów nie przekraczał limitów określonych 
w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi spółkami i był ustalany  
na podstawie przesłanek wynikających z ustawy, tj. z uwzględnieniem skali 
działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów  
i wielkości zatrudnienia.  

W spółkach objętych szczegółowym badaniem – w przypadku sześciu zarządów  
nie zostały przyznane nagrody za rok 2015 w oparciu o art. 10 ustawy kominowej. 
Nagrodę roczną/premię wypłacono za rok 2015 w dwóch spółkach112. W przypadku 
pięciu spółek notowanych na GPW informacje o wysokości wynagrodzeń członków 
zarządu za rok 2015 podawane w raportach rocznych nie pozwalały zidentyfikować 
kwot przyznanych nagród/premii. RN Węglokoksu SA nie podjęła uchwały w sprawie 
przyznania nagród/premii za 2015 r. DKN nie posiadał wiedzy na temat nagród 
przyznanych za 2015 r. i 2016 r. przez WZK „Victoria” SA113. DKN nie dysponował 

                                                      
105  Jednorazowo na okres nie przekraczający trzech miesięcy. 
106  Powołany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dniem 4 stycznia 2016 r. 
107  Dz.U. z 2017 r., poz. 1393. 
108  Dz. U. z 2017 r., poz. 1222 dalej: ustawa kominowa. 
109  Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm. 
110  Obowiązują od 14 października 2016 r. 
111 W tym w szczególności dobre praktyki wyznaczania celów zarządczych, wskazówki dotyczące obligatoryjnych  

i fakultatywnych elementów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących wynagradzania członków zarządu oraz rad 
nadzorczych oraz wskazówki dotyczących obligatoryjnych i fakultatywnych elementów uchwał rady nadzorczej 
dotyczących wynagrodzeń członków zarządu. 

112  Naftoport sp. z o.o. i ENEA SA. 
113  Z uwagi na mniejszościowy udział w kapitale zakładowym i brak przedstawiciela SP w RN Spółki. 
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informacjami, z których wynikało, że w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 
czerwca 2017 r. wypłacono nagrody/premie członkom zarządów za rok 2016. 

W badanym okresie w ME nie została przyjęta strategia w zakresie utrzymania  
bądź zbycia akcji/udziałów spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. 
Oświadczeniem z dnia 28 lutego 2017 r., działając na podstawie art. 2 § 2.6. ust. 
2.6.2 Umowy z dnia 28 maja 2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa  
a Zespołem Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA114, Minister Energii przyjął 
złożoną ofertę zakupu co do 89 914 Pozostałych Akcji Kopalni Węgla Brunatnego 
Adamów SA oraz 285 504 Pozostałych Akcji Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, 
rozumianych jako akcji zwykłych imiennych przeznaczonych115  
do nieodpłatnego zbycia na rzecz uprawionych pracowników, które nie zostały 
nabyte przez nich ani przez ich następców prawnych. Z tego tytułu Skarb Państwa 
uzyskał przychód w wysokości 2 078,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 9-55, 167-110, 167-191, 720, 773-821, 840-1092) 

1. W związku z brakiem dostępu pracowników ME do systemu ZSI, 
spowodowanym, w okresie od dnia 4 sierpnia 2016 r.116 do dnia 25 sierpnia 
2016 r.117 brakiem podpisanej umowy z MSP oraz w okresie od dnia 1 stycznia 
2017 r.118 do dnia 30 czerwca 2017 r.119 w związku z brakiem podpisanej umowy 
z  KPRM120 i koniecznością dokonania modyfikacji w systemie informatycznym 
pracownicy DKN nie realizowali obowiązku niezwłocznego odnotowywania zmian 
związanych z powołaniem osób do rady nadzorczej w wykazie osób  
i informatycznej bazie danych, wynikającego z § 6 pkt. 2 Zarządzenia Ministra 
Energii z dnia 4 sierpnia w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów 
wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek 
handlowych z udziałem SP, wobec których Minister Energii wykonuje 
uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Departamentu Nadzoru121 w Departamencie 
prowadzony był wykaz osób, w którym na bieżąco (w całym okresie sprawowania 
nadzoru nad poszczególnymi spółkami) aktualizowane były dane dotyczące 
zmian w składach rad nadzorczych spółek nadzorowanych przez ME.  

(dowód: akta kontroli str. 9-36, 1026-1063) 

 

2. Dokumentacja przedstawiona przez ME w zakresie przeprowadzania naborów 
do zarządów oraz procedur powoływania kandydatów do RN obejmowała 
wyłącznie okres od chwili przejęcia przez ME nadzoru nad spółkami. Zgodnie  

                                                      
114  W związku z art. 108 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 r. poz. 2260), a także Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes 
Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. 2017  poz. 10  
ze zm.). 

115  Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawa  
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników). 

116  Tj. dnia wydania przez Ministra Energii Zarządzenia w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do rad nadzorczych 

spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji 
i udziałów należących do Skarbu Państwa. 

117  W dniu 26 sierpnia 2016 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy MSP a ME w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych na potrzeby zdalnego dostępu do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.  

118  Tj. od dnia przejęcia uprawnień do ZSI przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 r., poz. 2260).  

119  Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora DKN przekazanymi w piśmie z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
120  Porozumienie w sprawie dostępu Ministerstwa Energii do Zintegrowanego Systemu Informatycznego pomiędzy KPRM  

a ME zostało zawarte w dniu 13 czerwca 2017r. 
121  Pismo z dnia 12 sierpnia 2017 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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z wyjaśnieniami Dyrektora Departamentu Nadzoru122, ME nie dysponowało 
dokumentacją dotyczącą spółek objętych szczegółową kontrolą w zakresie 
naborów do zarządów oraz procedur powoływania kandydatów do RN w latach 
2014-2017 (I połowa) z okresu poprzedzającego przejęcie przez Ministra Energii 
praw z akcji. Oznacza to, że ME nie miało możliwości weryfikacji prawidłowości 
sposobu powołania członków organów nadzorowanych spółek przed objęciem 
nadzoru przez ME oraz posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 773-817, 1066-1083) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

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

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia       30   października 2017 r.  

  

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

WOJCIECH KUTYŁA 

 

 

/ - / 

 

........................................................ 

 podpis 

 

                                                      
122  Pismo z dnia 6 września 2017 r. 
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