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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/018 – Realizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy 1. Renata Patkowska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/66/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 i nr KGP/69/2017 z dnia 28 sierpnia 2017  

2. Piotr Piątkiewicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/68/2017 
z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna1, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Funkcję Prezesa Zarządu PGE SA od dnia 31 marca 2016 r. pełni Henryk 
Baranowski. Poprzednio funkcję Prezesa Zarządu PGE w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r.2 do dnia 30 marca 2016 r. pełnił Marek Woszczyk. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza3, że PGE SA, jako Inwestor odpowiedzialny za 
wykonanie działań określonych w Programie polskiej energetyki jądrowej4 realizował 
pełny zakres tych działań do końca I połowy 2016 r., pomimo istotnych opóźnień 
w realizacji harmonogramu przedstawionego w PPEJ. 

Sygnalizowana od początku 2016 r.5 przez Ministerstwo Energii6 zmiana podejścia 
do koncepcji budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz dokonana we 
wrześniu 2016 r. zmiana Strategii Grupy Kapitałowej PGE7 w zakresie priorytetów 
inwestycyjnych Grupy doprowadziły w konsekwencji do zaniechania przez Inwestora 
realizacji części działań określonych w PPEJ, za wyjątkiem zadań lokalizacyjnych 
i środowiskowych.  

W ocenie NIK, pomimo nieprzedstawienia przez Ministra Energii do końca 2016 r.8 
zaktualizowanego harmonogramu realizacji PPEJ, a także oceny zaproponowanego 
przez Inwestora modelu ekonomiczno–finansowego oraz zapewnienia opłacalności 
Inwestycji i eksploatacji elektrowni jądrowej9, Spółka powinna była dokonać 
formalnego uzgodnienia wstrzymania części działań w zakresie obowiązującego 
programu rządowego z Ministrem Energii. 

                                                      
1  Dalej PGE SA lub Inwestor. 
2  RN powołała Marka Woszczyka na stanowisko Prezesa Zarządu PGE SA w dniu 23 grudnia 2013 r.  
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  Dalej: PPEJ lub Program – przyjęty uchwałą Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. (M.P. poz. 502). 
5  Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Energetyki Jądrowej Departamentu Inwestycji PGE SA z dnia 6 września 2017 r. 
6  Dalej: ME. 
7  Dalej: GK PGE. 
8  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu 

Energetyki Jądrowej za lata 2014-15 (M.P. z dnia 15 lutego 2017 r.). 
9  Dalej: EJ. 

Ocena ogólna 
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Wydatki PGE SA w latach 2014-2017 (I półrocze) związane z realizacją PPEJ 
wyniosły w sumie 145 506,8 tys. zł, z tego kwotę 136 498,9 tys. zł stanowiły wydatki 
finansowe, dotyczące nabycia udziałów PGE EJ1, a kwotę 9 007,9 tys. zł wydatki 
związane z działalnością PGE SA w programie przygotowania budowy elektrowni 
jądrowej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Inwestora w latach 2014 – 2017 (I połowa). 

1.1. Model organizacyjno–zarządczy dla budowy elektrowni jądrowej. 

PGE SA została wskazana w uchwale nr 4/2009 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 
2009 r. do realizacji działań związanych z przygotowaniem, budową i eksploatacją 
pierwszej w Polsce EJ. 

W PPEJ, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 r., PGE SA 
określona została mianem organizatora inwestycji w zakresie budowy pierwszych 
elektrowni jądrowych w Polsce, natomiast spółki zależne PGE SA przedstawiane 
były jako podmioty prowadzące działania operatorskie w pierwszych elektrowniach 
jądrowych. 

W celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem i budową pierwszej EJ 
w Polsce powołana została przez PGE SA m.in. spółka PGE EJ1 sp. z o.o.10 
W Spółce 49% udziałów objęła PGE SA, a 51% udziałów objęła PGE EJ SA. 
Została ona zarejestrowana w KRS w dniu 27 stycznia 2010 r. W wyniku połączenia 
ze spółką PGE EJ SA, spółka PGE SA uzyskała 100% udział w spółce PGE EJ1. 

Podstawowym przedmiotem działalności PGE EJ1 było przygotowanie i budowa 
pierwszej EJ w Polsce11. PGE EJ1 jako spółka celowa powołana została do 
realizacji wszelkich działań w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej 
i formalno-prawnej, związanych z przygotowaniem i budową EJ oraz jej późniejszą 
eksploatacją. Docelowo założono, że PGE EJ1, jako operator EJ będzie ubiegała 
się o zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki12 na budowę EJ, 
a następnie o zezwolenie Prezesa PAA na jej eksploatację. 

Dla bardziej precyzyjnego określenia podziału ról, odpowiedzialności i nadzoru nad 
realizacją zadań pomiędzy PGE SA i PGE EJ1 Zarząd PGE SA w dniu 24 marca 
2014 r. przyjął13 model organizacyjno–zarządczy dla Projektu w ramach GK PGE. 
Określał on, że bezpośrednio pod Kierownikiem Projektu (Prezes Zarządu 
PGE EJ1) funkcjonować miały zespoły projektowe, za które odpowiedzialność miało 
wziąć PGE SA (obszar inwestycji kapitałowej, finansowania oraz obszar modelu 
biznesowego, obrotu energią) oraz PGE EJ1 (obszar: technologia i wykonawstwo, 
licencjonowanie, lokalizacja i środowisko, zarządzanie Projektem i integracja, 
zagadnienia prawne, nadzór nad procesem zakupowym). Ponadto w modelu 
zdefiniowano role i odpowiedzialność głównych uczestników Projektu, w tym 
Decydenta (organ podejmujący decyzję o realizacji, wstrzymaniu lub zaprzestaniu 
realizacji projektu ― rolę tę pełnił Zarząd PGE SA), Sponsora Projektu (osoba 
odpowiedzialna m.in. za realizację Projektu, rozstrzygająca problemy krytyczne ― 

                                                      
10  Początkowo do realizacji zadań w projekcie jądrowym powołane zostały dwie spółki: PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE 

EJ1 sp. z o.o. – dalej PGE EJ1 lub Spółka. Rolą PGE EJ SA było zapewnienie działań informacyjnych, budowa kadr 
i współpraca z administracją. Zadania spółki zostały przejęte przez PGE SA (2013 r.) poprzez włączenie spółki w struktury 
PGE SA i powołanie Departamentu Energetyki Jądrowej, którego rola została poszerzona o nadzór operacyjny nad 
spółką i koordynację zadań w ramach PGE SA w obszarze jądrowym. 

11  Dalej: Projekt. 
12  Dalej: PAA. 
13  Uchwała nr 93/13/2014. 
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rolę tę pełnił Wiceprezes Zarządu PGE SA) oraz Komitetu Sterującego14. Celem 
działania KS było zapewnienie wsparcia dla Sponsora Projektu dla realizacji działań 
strategicznych GK PGE, zabezpieczenie przed ewentualnymi działaniami 
kolizyjnymi oraz przepływ informacji wewnątrz Grupy. 

W związku m.in. z wejściem w fazę bezpośredniego przygotowania do 
Postępowania Zintegrowanego15 Zarząd PGE SA w dniu 3 listopada 2015 r. podjął 
uchwalę w sprawie zmiany modelu organizacyjno–zarządczego. Kluczowym 
elementem zaktualizowanego modelu była zmiana koncepcji realizacji prac poprzez 
nowo zdefiniowane projekty, które miały mieć m.in. ściśle określone produkty, 
harmonogram oraz zasoby realizacyjne16. Od 2015 r. model ten nie był formalnie 
zmieniany uchwałami Zarządu PGE SA. 

W ramach GK PGE funkcjonowały dwie jednostki zaangażowane w realizację 
Projektu. Jednostką koordynującą z ramienia PGE SA był Departament Inwestycji 
i wchodzący w jego skład Wydział Energetyki17, natomiast jednostką odpowiedzialną 
za realizację bieżących działań projektowych pozostała PGE EJ1. 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. PGE SA zbyła na rzecz TAURON Polska Energia SA, 
ENEA SA oraz KGHM Polska Miedź SA18 łącznie 30% udziałów w PGE EJ1 (każdy 
z partnerów nabył po 10% udziałów). […]19. 

W umowie wspólników zawartej w dniu 3 września 2014 r. przyjęto m.in., że: 

― łączne zobowiązania PGE SA i Krajowych Partnerów Biznesowych do 
finansowania Projektu wyniosą 1,0 mld zł (do zakończenia PZ); strony 
zobowiązały się również wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, 
sfinansować działania przypadające na I etap rozwoju (lata 2014 – 2016). 

― PGE SA będzie pełniła rolę lidera Projektu, a PGE EJ 1 ma w przyszłości pełnić 
rolę operatora elektrowni. 

Zgodnie z umową finansowanie działalności PGE EJ1 na etapie rozwoju odbywać 
się ma jedynie poprzez podwyższenia kapitału zakładowego PGE EJ1, na 
podstawie ramowego harmonogramu finansowania inwestycji, który miał 
obowiązywać od chwili podjęcia przez wspólników uchwały w tej sprawie.  

W dniu 29 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników20 podjęło 
jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu finansowania. Od połowy 
września 2016 r. odbywały się spotkania i uzgodnienia ze spółką i KPB dotyczące 
planu finansowego Spółki, kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, nowego 
harmonogramu finansowania działalności Spółki, a także nowego podejścia do 
realizacji PPEJ.  

                                                      
14  Organ powołany decyzją Sponsora Programu w dniu 23 września 2014 r. Dalej: KS. W skład KS wchodzili przedstawiciele 

PGE SA i PGE EJ1 (m.in. Prezes Zarządu jako kierownik projektu), a od lutego 2017 r. przedstawiciele wszystkich 
wspólników PGE EJ1 (tj. PGE SA i KPB).   

15  Dalej: PZ. Zgodnie z tą koncepcją, w ramach projektu przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, 
przewidywano przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego kluczowe aspekty projektu jądrowego (inwestycja 
kapitałowa, finansowanie dłużne, technologia reaktora, generalne wykonawstwo, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji 
i utrzymania elektrowni jądrowej oraz dostawy paliwa).  

16  Były to następujące projekty: 1) postępowanie zintegrowane, 2) mechanizmy wsparcia i model biznesowy, 3) legislacja 
i relacje z Komisją Europejską, 4) studium wykonalności, 5) pozyskanie decyzji zasadniczej, 6) wybór lokalizacji (w tym 
decyzja lokalizacyjna i środowiskowa), 7) rozwój i zapewnienie gotowości organizacji, 8) planowanie i przygotowanie 
infrastruktury towarzyszącej, 9) wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania i akceptacja społeczna. 

17  Wcześniej w latach 2013 – 2016 funkcję tę sprawował Departament Energetyki Jądrowej PGE SA. 
18  Dalej: TAURON, ENEA oraz KGHM lub Krajowi Partnerzy Biznesowi (KPB). 
19  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 

i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wpływów PGE SA z tytułu zbycia udziałów PGE EJ1. Wyłączenia 
tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

20  Dalej: NZW. 
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[…]21. 
(dowód: akta kontroli str. 7- 9, 12-16, 20, 25-95, 107, 868) 

1.2. Zmiana Strategii GK PGE, zaktualizowanie wytycznych PPEJ. 

W obowiązującej od dnia 9 maja 2014 r. Strategii GK PGE na lata 2014-202022, 
budowa pierwszej polskiej EJ traktowana była jako kluczowa inwestycja obniżająca 
emisyjność portfela wytwórczego GK PGE. Zakładano m.in.: utrzymanie wiodącej 
roli GK PGE w Projekcie, wypracowanie niezbędnego z punktu widzenia 
finansowania Projektu oraz interesu odbiorców systemu wsparcia oraz podjęcie 
decyzji inwestycyjnej i wystąpienie o wydanie decyzji zasadniczej w 2017 r. na 
podstawie opracowanego systemu wsparcia i wyników PZ. 

W aktualizacji Strategii GK PGE z dnia 5 września 2016 r. budowa pierwszej polskiej 
EJ nie została uznana za priorytet inwestycyjny, lecz tylko jako opcja do rozważenia. 
Zakłada się utrzymanie opcji rozwoju elektrowni jądrowej, po wypracowaniu modelu 
gwarantującego efektywność ekonomiczną inwestycji, z finalną decyzją po 2020 r. 

Na pytanie kontrolera zmierzające do ustalenia dlaczego w aktualizacji Strategii GK 
PGE budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej traktowana jest jako opcja do 
rozważenia, chociaż w dniu przyjęcia tego dokumentu obowiązywał PPEJ - Dyrektor 
Departamentu Strategii PGE S.A. wyjaśnił m.in. że dokumenty strategiczne Rządu, 
w tym PPEJ, są wiążące dla organów administracji rządowej. PPEJ potwierdza 
rządowe zaangażowanie w realizację rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 
Powyższy dokument nie jest bezpośrednio wiążący dla spółek prawa handlowego – 
za podejmowanie decyzji przez spółki są odpowiedzialne organy korporacyjne: 
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Wspólników. 

Realizacja inwestycji była uzależniona od wielu czynników zewnętrznych m.in. od 
powstania odpowiedniego systemu wsparcia, a prowadzone przez PGE SA analizy 
ekonomiczno–finansowe jednoznacznie wskazały, że podjęcie finalnej decyzji o 
realizacji tak kapitałochłonnej inwestycji o bardzo długim okresie przygotowania i 
realizacji nie jest możliwe bez zapewnienia jej mechanizmów przewidywalności 
ekonomicznej. W przekazanych materiałach do Ministerstwa Gospodarki23, PGE SA 
proponowała konkretne rozwiązania w celu zagwarantowania wykonalności 
ekonomicznej Projektu, poprzez wypracowanie adekwatnego systemu wsparcia. Do 
chwili publikacji Strategii GK PGE we wrześniu 2016 r. postulowany przez PGE SA 
jak też żaden alternatywny mechanizm nie został wdrożony. PGE SA wielokrotnie 
wskazywała na konieczność podjęcia zasadniczych i jednoznacznych decyzji 
odnośnie przyszłego miksu energetycznego kraju, z uwagi na przygotowywanie 
równolegle innych inwestycji, których jednoczesna realizacja byłaby niezasadna z 
punktu widzenia potrzeb krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 
niemożliwa z uwagi na ograniczenia finansowe PGE SA, w szczególności dotyczy to 
inwestycji w nowe kompleksy paliwowo-energetyczne oparte na węglu brunatnym, 
program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz program jądrowy. 

W ślad za zmianą Strategii GK PGE, KS24 przyjął nowe wytyczne do realizacji 
programu budowy pierwszej polskiej EJ. Dotyczyły one: 

                                                      
21  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 

i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie planów KPB odnośnie finansowania budowy EJ. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

22  Uchwała Zarządu nr 169/21/2014. 
23  M.in. kontrakt różnicowy (Cfd) jako rekomendowany mechanizm zapewnienia ekonomicznej przewidywalności 

i opłacalności wdrożenia polskiego projektu jądrowego został przekazany do Ministerstwa Gospodarki we wrześniu 
2015 r. 

24  Na posiedzeniach w dniu: 28 września oraz 10, 20 i 26 października 2016 r. 
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― wstrzymania prac dotyczących prowadzenia postępowania zintegrowanego, aż 
do momentu dokonania finalnych uzgodnień z Rządem w sprawie formuły 
przeprowadzenia postępowania na wybór technologii i modelu finansowania; 

― w konsekwencji przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji obszarów Spółki 
poza obszarami badań środowiskowych i lokalizacyjnych oraz technologii 
i eksploatacji; ponadto weryfikacja kosztów osobowych, zarówno po stronie 
administracji, jak i realizacji Projektu; 

― uruchomienia działań w kierunku przeprowadzenia badań lokalizacyjnych 
i środowiskowych; 

― przedstawienia członkom Komitetu zweryfikowanego harmonogramu 
finansowania uwzględniającego powyższe rekomendacje i związane z nimi 
działania efektywnościowe. 

Jako uzasadnienie nowych wytycznych podano m.in., że: 

― dotychczasowy model finansowania przedsięwzięcia bazował na założeniu, że 
zostanie wdrożony mechanizm (wsparcia) zapewniający wykonalność 
ekonomiczną i finansową inwestycji; 

― nastąpiła zmiana podejścia na poziomie rządowym do realizacji PPEJ poprzez: 

• komunikowany przez ME brak możliwości zastosowania kontraktu 
różnicowego wraz z zapowiedzią wypracowania nowej koncepcji 
finansowania zakładającej znacznie większe zaangażowania państwa, 

• komunikowaną przez ME rezygnacją z koncepcji PZ – sposób pozyskania 
technologii jądrowej w innej formie wypracowanej przez ME; 

― nastąpiło istotne pogorszenie możliwości finansowych GK PGE i pozostałych 
partnerów biznesowych, wynikające z zaangażowania w kapitałochłonne 
megainwestycje, a także pogorszenia warunków rynkowych i regulacyjnych, 
wpływających na długoterminowe prognozy rentowności firm energetycznych. 

Według Dyrektora Departamentu Inwestycji PGE SA25 decyzje dotyczące 
wstrzymania PZ i ograniczenia zakresu prac bieżących do badań środowiskowych 
i lokalizacyjnych były wynikiem publicznych wypowiedzi przedstawicieli ME o braku 
poparcia przez Ministerstwo dla PZ i kontraktu różnicowego, jako mechanizmów 
wyboru technologii i wsparcia dla Projektu i w istocie przejęcia przez administrację 
zadania dotyczącego przygotowania modelu finansowego i trybu wyboru technologii. 

Według kierownika Wydziału Energetyki Jądrowej w Departamencie Inwestycji 
PGE SA26 ME było informowane o zmianach w związku z udziałem przedstawiciela 
ME w pracach Rad Nadzorczych27 PGE EJ1 i PGE SA. 

W dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd PGE SA podjął uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia nowego harmonogramu finansowania PGE EJ1 zgodnie z wytycznymi 
KS z września i października 2016 r. 

W dniu 21 grudnia 2016 r. NZW PGE EJ1 podjęło uchwałę w sprawie akceptacji 
kierunkowych działań Spółki związanych z realizacją pełnego programu badań 
lokalizacyjnych i środowiskowych oraz uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
przez Spółkę zaktualizowanego harmonogramu finansowania w okresie od 2015 r. 
do I połowy 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 100-107, 129-148, 175-286, 2138-2244, 3120-3125 ) 

                                                      
25  Wyjaśnienia z dnia 15 września 2017 r.  
26  Wyjaśnienia z dnia 6 września 2017 r. 
27  Dalej: RN. 
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1.3. Realizacja działań określonych w PPEJ. 

W dniu 29 kwietnia 2016 r. PGE SA przekazała do ME materiały obejmujące 
działalność GK PGE w obszarze energetyki jądrowej. Informacja o stanie realizacji 
PPEJ została przygotowana zgodnie z wymaganą przez ME formatką, 
tj. wskazywała rodzaj działania określonego w PPEJ (łącznie 13 działań), 
a przypisanemu Inwestorowi (PGE SA), informację o wykonaniu względnie 
niewykonaniu działania, opis realizacji wykonanego działania (produktu, zdarzenia), 
opis wykonania częściowego, powody niewykonania i nowy termin realizacji. Opis 
działań wskazanych przez PPEJ sporządzony został przez PGE EJ1, zgodnie 
z przyjętym modelem organizacyjno–zarządczym dla Projektu. 

W opisie tym wskazano, że wszystkie działania były opóźnione, w tym działania 
początkowe opisane w pkt. 1-428 były wciąż w trakcie realizacji, gdyż rozwiązano 
umowę z pierwotnym wykonawcą badań lokalizacyjnych i środowiskowych, 
a wszystkie zadania są ze sobą powiązane i zależą od wyników tych badań. 
Przykładowo działanie nr 5 „Badanie terenu na potrzeby projektowania, 
przygotowanie zaplecza (rozpoczęcie działań)” realizowane będzie dopiero po 
wyborze konkretnej technologii reaktora, a działanie nr 6 „Wybór technologii 
jądrowej” po uruchomieniu projektu PZ. 

Dodatkowo PGE SA opisała działania będące bezpośrednio w jej gestii, które 
zostały zrealizowane i jednocześnie które, według PGE SA, powinny się znaleźć 
w aktualizacji PPEJ, tj. Zapewnienie ekonomiczne przewidywalności opłacalności 
projektu budowy EJ w Polsce oraz Możliwości finansowania dłużnego 
i zaangażowania instytucji finansowych w realizację projektu jądrowego.  

W piśmie zawierającym informacje o stanie realizacji PPEJ, PGE SA deklarowała 
pełną gotowość do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień w zakresie 
przekazanych materiałów. Według Kierownika Wydziału Energetyki Jądrowej 
w  Departamencie Inwestycji ME nigdy nie zwracało się do PGE SA o jakiekolwiek 
dodatkowe wyjaśnienia i informacje, a PGE SA nie została włączona do prac 
związanych z przygotowaniem „Sprawozdania z realizacji PPEJ za lata 2014, 2015”, 
ani nie uczestniczyła w uzgodnieniach końcowych tego dokumentu. 

W związku z zawieszeniem PZ, a w konsekwencji brakiem niezbędnych danych do 
przygotowania Studium wykonalności zadanie to zostało zawieszone. Zawieszenie 
PZ nastąpiło na etapie zbierania deklaracji od potencjalnych wykonawców odnośnie 
udziału w PZ, a więc jeszcze przed uzyskaniem wstępnych ofert ewentualnych 
wykonawców. W związku z powyższym Inwestor nie dysponował także wstępnymi 
ofertami potencjalnych wykonawców EJ w zakresie kosztów budowy EJ w Polsce. 

(dowód: akta kontroli str. 85-89, 108-128, 181-222) 

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

Program budowy pierwszej polskiej EJ jest istotny nie tylko dla kilku podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację, ale dla całego państwa i gospodarki kraju, 
w związku z powyższym wszelkie działania skutkujące zmianą przyjętych założeń, 
pomimo braku formalnych wymogów, powinny być uzgadniane z urzędem 
odpowiadającym za jego wprowadzenie. W szczególności decyzja PGE SA 
o aktualizacji zakresu działań w Projekcie (m.in. rezygnacja z uruchomienia PZ, 
zakończenia prac nad modelem finansowania), która była podstawą decyzji NZW 
PGE EJ1 z 21 grudnia 2016 r. nie była poprzedzona formalną korespondencją 

                                                      
28  Zakończenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych; przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko; wybór 

najlepszej lokalizacji, nabycie praw do gruntu, uzyskanie od właściwego wojewody decyzji o ustaleniu lokalizacji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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z Ministrem Energii na gruncie PPEJ, ani wnioskiem o aktualizację programu 
rządowego. W ocenie NIK, wypowiedzi członków Kierownictwa ME w domenie 
publicznej, które m.in. kwestionowały zasadność realizacji Programu 
w dotychczasowej formie oraz fakt, że przedstawiciele Ministra Gospodarki (Ministra 
Energii) byli o wszystkim informowani w związku z udziałem w RN PGE SA i PGE 
EJ129, nie stanowiły formalnej podstawy do zmiany zakresu prac. Podkreślić należy, 
że decyzja o ograniczeniu działań Inwestora do badań lokalizacyjnych 
i środowiskowych w Projekcie z możliwością ich zakończenia (planowany terminy 
zakończenia odpowiednio marzec 2019 r. i czerwcie 2020 r.) wykraczała poza 
terminy określone w PPEJ  (do końca 2016 r.). W tym kontekście, zdaniem NIK, 
konieczne jest ustalenie w porozumieniu z Ministrem Energii formalnych zasad 
współpracy pomiędzy Inwestorem a Ministerstwem Energii m.in. w celu zapewnienia 
lepszej komunikacji oraz kontroli nad realizacją PPEJ. W szczególności powinien 
zostać ustalony tryb uzgodnień zakresu działań realizowanych przez PGE S.A. 
w ramach Programu. 

 

2. Nadzór nad zadaniami Inwestora z PPEJ w ramach nadzoru 
właścicielskiego 

2.1. Nadzór PGE SA nad zadaniami PGE EJ 1 Sp. z o.o. w zakresie 
realizacji PPEJ sprawowany w ramach nadzoru właścicielskiego 

PGE SA sprawowała nadzór właścicielski nad działalnością spółek zależnych 
według zasad określonych w Polityce nadzoru właścicielskiego w Grupie 
Kapitałowej PGE30. Nadzór właścicielski był m.in. realizowany poprzez procesy 
zarządcze PGE SA w formie wykonywania uprawnień właścicielskich, w tym 
podejmowania decyzji na Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy31 oraz 
kształtowania składów osobowych organów spółek. O sposobie wykonywania prawa 
głosu na ZW PGE EJ1 decydował Zarząd PGE SA w drodze uchwały. Zarząd 
PGE SA przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań 
(np. przyjęcia harmonogramu finansowania) występował o zgodę RN. Uchwały ZW 
PGE EJ1 m.in. w zakresie finansowania Projektu poprzedzały rekomendacje KS.  

 (dowód: akta kontroli str. 625-689, 795-808, 1539-1549, 1613-1616, 1853-1858, 
1962-1964, 2077-2081, 2138-2144, 2627, 2721-2740, 2764) 

Spółki PGE SA odpowiedzialne na realizację zadania inwestycyjnego 
przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy około 
3 000 MW 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał zakładowy spółki PGE EJ SA wynosił 
113 500,0 tys. zł. Kapitał w całości opłaciła PGE SA. W dniu 31 lipca 2013 r. w KRS 
zarejestrowano połączenie PGE SA, ze spółką zależną PGE EJ SA. Połączenie 
miało na celu uproszczenie struktury kapitałowej GK PGE SA, ograniczenie kosztów 
związanych z utrzymaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenie efektywności 
zarządzania Projektem. 

Wartość majątku spółki PGE EJ SA (stan na dzień 1 kwietnia 2013 r.) w procesie 
łączenia spółek wyceniono na kwotę 68 085,2 tys. zł. Różnica pomiędzy kapitałem 
zakładowym PGE EJ SA, a wyceną metodą ustalenia wartości aktywów netto była 

                                                      
29  Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Energetyki Jądrowej Departamentu Inwestycji PGE SA z dnia 6 września 2017 r. 
30  Dokument obowiązujący od dnia 10 stycznia 2017 r. Wcześniej w PGE SA obowiązywały następujące dokumenty: 

Polityka nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej PGE od 10 czerwca 2015 r., Polityka nadzoru właścicielskiego 
w Grupie Kapitałowej PGE od 7 października 2014 r. oraz Polityka Grupy Kapitałowej PGE w obszarze nadzoru 
właścicielskiego od dnia 1 czerwca 2010 r. 

31  Dalej: ZW/ZA. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wynikiem straty w łącznej wysokości 45 414,8 tys. zł. Powstanie tej straty wynikało 
z ukierunkowania działalności tej spółki wyłącznie na przygotowanie budowy EJ. 
WZA PGE SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia z zysku netto za 2013 r. strat 
z lat ubiegłych w kwocie 43 191,2 tys. zł, które powstały w wyniku połączenia spółek 
PGE SA i PGE EJ SA. 

Drugą spółkę PGE EJ1 powołano w PGE SA w celu realizacji budowy EJ wraz 
z możliwością objęcia zadań operatora w toku jej eksploatacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2, 628, 867-868, 887, 1106-1107) 

Uchwały NZW w sprawie podwyższenia kapitału PGE EJ 1 sp. z o.o. 

Do kompetencji ZW PGE EJ1 należało m.in. podwyższenie kapitału zakładowego 
oraz przyjęcie struktury i harmonogramu finasowania inwestycji. Uchwały ZW 
w sprawie przyjęcia harmonogramu finansowania poprzedzały rekomendacje KS32 
podejmowane na gruncie projektowym. M.in. rekomendacja z dnia 26 października 
2016 r. w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji programu budowy 
EJ, założeń finansowania inwestycji oraz przyjęcia działań w programie. 

(dowód: akta kontroli str. 1539-1549, 1613-1616, 1853-1858, 1962-1964,  
2077-2081, 2138-2144, 2710 -2717) 

Kapitał zakładowy PGE EJ1 (100% udział PGE SA) na dzień 31 grudnia 2013 r. 
wynosił 73 000,0 tys. zł. Porządkując strukturę kapitałową Spółki przez zbyciem 
udziałów na rzecz KPB, NZW PGE EJ1, podjęło w dniu 20 lutego 2015 r. uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 73 000,0 tys. zł do kwoty 
205 860,0 tys. zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej jednego udziału 
z kwoty 50,0 zł do kwoty 141,0 zł.[…]33. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 223-247, 2634-2668) 

NZW PGE EJ1 przyjęło w dniu 29 lipca 2015 r. Harmonogram Finansowania. W celu 
kontynuowania Projektu, KPB i PGE SA, jako wspólnicy PGE EJ1, uchwałą NZW 
z dnia 29 lipca 2015 r. postanowili podwyższyć kapitał tej Spółki o kwotę 
69 999,5 tys. zł. […]34. 

(dowód: akta kontroli str. 2839-2873) 

Działania lokalizacyjne i środowiskowe oraz związane z podwyższeniem 
kapitału 

W dniu 21 marca 2016 r. KS przyjął w rekomendacjach główne założenia 
zaktualizowanego Harmonogramu Finansowania PGE EJ1 oraz kierunkowe 
założenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych (cztery pakiety badań35). 
W Harmonogramie przyjęto górną granicę wydatków na realizację Projektu na lata 
2015 r. – I półrocze 2020 (do rozstrzygnięcia w PZ) […]36. 
                                                      
32  Akceptacja Harmonogramu odpowiednio w: Protokole nr 5/2015 z posiedzenia w dniach 30 marca oraz 7 maja 2015 r. 

i Protokole nr 12/2016 z posiedzenia w dniach 28 września, 10, 20 i 26 października 2016 r. 
33  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 

i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wartości i sposobu pokrycia przez PGE SA obejmowanych udziałów 
w podwyższonym kapitale PGE EJ1. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

34  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 
i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wartości wkładu pieniężnego przeznaczonego na pokrycia przez 
PGE SA obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale PGE EJ1. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

35  Pakiety określone w umowie mobilizacyjnej zawartej z Elbis, dotyczące wykonania usług: I) badania i oceny środowiska 
niezbędnych dla przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, II) badania lokalizacji EJ 
niezbędnych dla charakterystyki i oceny lokalizacji w zakresie m.in. bezpieczeństwa jądrowego, III) analizy i opracowania 
wyników badań środowiska w zakresie niezbędnym do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, IV) analizy 
i opracowania wyników badań lokalizacyjnych. 

36  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 
i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wysokości planowano w 2016 r. podwyższenie kapitału PGE EJ1. 
Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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(dowód: akta kontroli str. 2078-2081, 2107) 

W PPEJ założono, że do końca 2018 r. Inwestor uzyska komplet decyzji i opinii 
niezbędnych do realizacji Projektu. W Harmonogramie przygotowania i budowy EJ – 
scenariusz konserwatywny z listopada 2014 r. planowano uzyskanie decyzji 
środowiskowej w połowie 2018 r., a decyzji lokalizacyjna EJ w połowie 2019 r. 
Według informacji przekazanych Komitetowi Inwestycyjnemu w Sprawozdaniu 
z realizacji Programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej za I kwartał 
2016 r. uzyskanie zgód korporacyjnych i podpisanie umów na wykonanie czterech 
pakietów badań było planowane do końca lipca 2016 r. (data zaktualizowana). 
Uzyskanie zgód korporacyjnych w powyższym terminie pozwalało na rozpoczęcie 
badań lokalizacyjnych i środowiskowych w okresie luty/marzec 2017 r. Planowana 
data rozpoczęcia badań była przesunięta o trzy miesiące w stosunku do założeń 
harmonogramu bazowego.  

(dowód: akta kontroli str. 1335, 1366) 

Kierując się rekomendacją KS z marca 2016 r., Zarząd PGE EJ1 zwołał NZW na 
dzień 18 maja 2016 r. Przedmiotem uchwały NZW miała być m.in. akceptacja przez 
wspólników kierunkowych działań tej spółki związanych z realizacją Programu 
badań lokalizacyjnych i środowiskowych w ramach czterech pakietów (podejście 
pakietowe do badań) na podstawie pięciu umów zawartych z Elbis sp. z o.o. 
Wniosek uzyskał akceptację RN, przy czym przedstawiciel ME w RN wstrzymał się 
od głosu. 

Badania planowano dla dwóch alternatywnych lokalizacji EJ w Żarnowcu 
i Lubiatowo-Kopalino. Łączną wartość nakładów inwestycyjnych w ramach 
współpracy z Elbis sp. z o.o. oszacowano na kwotę 128 023,8 tys. zł netto w okresie 
do I kwartału 2020 r. W tym nakłady na zakup danych archiwalnych wymaganych do 
badań lokalizacyjnych i środowiskowych37, które Zarząd PGE EJ 1 na potrzeby 
wniosku do NZW oszacował na kwotę 13 000,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1269-1270, 1406, 2874-2921) 

Zarząd PGE SA w latach 2014-2015, po rekomendacji KS, rozpatrywał wnioski 
Zarządu PGE EJ1 w sprawach m.in. podwyższenia kapitału Spółki lub przyjęcia 
założeń kierunkowych działań w Projekcie. 

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd PGE SA zdecydował o głosowaniu „przeciw” 
podjęciu przez NZW PGE EJ1 uchwały m.in. w sprawie akceptacji kierunkowych 
działań Spółki związanych z realizacją Programu badań lokalizacyjnych 
i środowiskowych w czterech pakietach. Uchwała Zarządu PGE SA nie zawierała 
uzasadnienia. Decyzję o głosowaniu na NZW „przeciw” podjęto w związku brakiem 
przez PGE SA akceptacji koncepcji proponowanej przez PGE EJ138. W związku 
z niewyrażeniem zgody przez NZW, Zarząd PGE EJ1 podjął działania w celu 
weryfikacji założeń działań kierunkowych, które przedstawił w okresie październik-
listopad 2016 r. Nowe podejście, znacząco różniło się od wcześniejszych planów. 
M.in. zrezygnowano z podejścia pakietowego do realizacji badań oraz wskazano na 
potrzebę zakupu danych archiwalnych za kwotę ok. 105,0 mln zł. Posiadaczami 
danych archiwalnych zidentyfikowanych przez PGE EJ1, jako niezbędne do badań 
lokalizacyjnych i środowiskowych był m.in.: Skarb Państwa, reprezentowany przez 

                                                      
37  Dane archiwalne m.in. miały być uwzględnione w szczegółowym zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego 

pod lokalizację EJ z zakresu: sejsmiki i tektoniki; warunków geologiczno-inżynierskich; warunków hydrogeologicznych; 
geologicznych – inżynieryjnych. Wymagania w zakresie lokalizacji EJ wynikały z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację 
obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu 
jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz.U. z 2012 r. 
Nr 1025). 

38  Wyjaśnienie z dnia 15 września 2017 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji. 
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Ministra Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz podmioty 
komercyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 1263-1266, 2874-2921) 

Do czasu rozstrzygnięcia podejścia do badań lokalizacyjnych i środowiskowych 
Zarząd PGE SA zdecydował o odłożeniu w czasie podwyższenia kapitału PGE EJ1. 
Podwyższenie o kwotę 39 998,8 tys. zł, które planowano w lipcu 2016 r. miało być 
przedmiotem obrad ZW zwołanego na 23 czerwca 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2925, 2980-2981-2987) 

W Sprawozdaniu z realizacji Programu budowy pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej39 za III kwartał 2016 r., przekazanym Komitetowi Inwestycyjnemu, 
poinformowano o materializacji ryzyka projektowego – brak było zgód 
korporacyjnych na przeprowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które 
były planowane w terminie do 25 lipca 2016 r. Z powodu braku zgód korporacyjnych 
ZW PGE EJ1 nastąpiło przesuniecie rozpoczęcia: 

― badań lokalizacyjnych i środowiskowych od trzech do sześciu miesięcy; 

― kontraktacji badań lokalizacyjnych i środowiskowych od 6 do 12 miesięcy; 

― wydania decyzji uwarunkowań lokalizacyjnych i środowiskowych powyżej 
12 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli str. 1354-1356, 1364-1367) 

Na podstawie wniosków Zarządu NZW PGE EJ1 podjęło w dniu 21 grudnia 2016 r., 
m.in. uchwały w sprawie akceptacji: kierunkowych działań Spółki związanych 
z realizacją zaktualizowanego programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, 
a także w sprawie aktualizacji Harmonogramu Finansowania (dziewięciu nowych 
kamieni milowych) oraz podwyższenia kapitału o kwotę 34 999,0 tys. zł.[…]40. 
W aktualizacji programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych zakładano 
pozyskanie w I kwartale 2017 r. danych archiwalnych za kwotę około 105,0 mln zł 
(wobec 13,0 mln zł szacowanych w I połowie 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 3073-3153) 

W dniu 1 września 2017 r. Zarząd PGE EJ1 zwołał na 20 września 2017 r. NZW, 
w którego porządku obrad umieszczono m.in. punkt dotyczący podwyższenia 
kapitału o kwotę 40 999,9 tys. zł. […]41. 

Zarząd PGE EJ1 poinformował we wniosku, że podwyższenie kapitału zostanie 
przeznaczone na zakup danych archiwalnych (11,6 mln zł) oraz dalsze prowadzenie 
działalności przez Spółkę. Po przeprowadzeniu przez PGE EJ 1 negocjacji 
i uzgodnień z właścicielami tych danych, szacunkowa kwota ich nabycia została 
ustalona na 46,6 mln zł. Negocjacje z posiadaczami danych archiwalnych 
w zakresie ceny nabycia i warunków płatności Zarząd PGE EJ1 podjął m.in. po 
rekomendacjach KS z 20 lutego 2017 r.  

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (15 września 2017 r.), Zarząd PGE SA 
nie podjął decyzji w spawie ustalenia sposobu głosowania na NZW PGE EJ1, w tym 
m.in. w zakresie dalszego finansowania jej działalności. Według Dyrektora 

                                                      
39  Sprawozdanie z 14 października 2016 r. 
40  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 

i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wartości wkładu pieniężnego przeznaczonego na pokrycia przez 
PGE SA obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale PGE EJ1. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

41  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 
i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wysokości planowanego podwyższenia kapitału PGE EJ1 w 2017 r. 
Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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Departamentu Zarzadzania Korporacyjnego42 PGE SA z uwagi na niewypracowanie 
stanowiska, co do sposobu głosowania na ZW nie można dokonać oceny, jakie 
konsekwencje może mieć brak podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 
objętej wnioskiem Zarządu PGE EJ 1. 

(dowód: akta kontroli str.  174, 2248-2253, 2324, 3178-3190) 

Według stanu na 15 września 2017 r. kapitał zakładowy PGE EJ1 wynosił 
310 858,5 tys. zł, a PGE SA posiadała udziały odpowiadające 70% kapitału 
zakładowego. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

2.2. Wydatki poniesione przez PGE SA w związku rolą Inwestora w PPEJ 

Harmonogram finansowania Projektu, przyjęty przez Inwestora PGE SA 
w procesie realizacji PPEJ 

Komitet Inwestycyjny GK PGE43 na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. pozytywnie 
zaopiniował i rekomendował kontynuację zadania pn. „Przygotowanie i budowa 
Pierwszej Elektrowni Jądrowej w Polsce o mocy około 3 000 MW.” M.in. pozytywnie 
zaopiniował szacowany harmonogram wydatków na lata 2012-2014 w wysokości 
981,0 mln zł44.  

(dowód: akta kontroli str. 572-586) 

Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 r. Komitet Inwestycyjny GK PGE 
pozytywnie zaopiniował i rekomendował kontynuację Projektu, a także aktualizację 
jego budżetu na lata 2015-2018 do wysokości około 924,0 mln zł (koszty i nakłady), 
a w tym wydatki wymagające finansowania przez PGE SA do kwoty 661,0 mln zł45. 
Decyzją Komitetu Inwestycyjnego, począwszy od stycznia 2015 r. Projekt został 
objęty obowiązującymi w PGE SA procedurami nadzoru nad Megainwestycją, 
a w tym obowiązkiem kwartalnego raportowania statusu realizacji zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 609-619, 1269-1270) 

[…]46. 

Wydatki PGE na realizację PPEJ poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Wydatki PGE SA w latach 2014-2017 (I półrocze) związane z realizacją PPEJ 
wyniosły w sumie 145 506,8 tys. zł (netto). W tym wydatki finansowe związane 
z podwyższeniem kapitału PGE EJ1 w kwocie 136 498,9 tys. zł oraz wydatki 
związane z działalnością PGE SA w wysokości 9 007,9 tys. zł47. […]48. Na podstawie 
rekomendacji KS z października 2016 r. w PGE SA do czasu otrzymania 

                                                      
42  Wyjaśnienie z dnia 18 września 2017 r. 
43  Do zadań Komitetu należało m.in. opiniowanie ekonomicznej i technicznej celowości realizacji inwestycji oraz 

rekomendowanie Zarządowi PGE SA oraz Zarządom GK PGE SA inwestycji o najwyższych wskaźnikach efektywności, 
ze szczególnym uwzględnieniem: zgodności planowanej inwestycji ze Strategią GK PGE, aktualnych możliwości 
sfinansowania inwestycji przez GK PGE oraz stopnia efektywności ekonomicznej inwestycji. 

44  Podstawowe zadania, które były zaplanowane do realizacji w tym okresie w ramach ww. środków finansowych to m.in.: 
współpraca z inżynierem kontraktu, usługi wykonawcy badań lokalizacyjnych, koszty bieżącego funkcjonowania spółek 
jądrowych.   

45  30% wartości wydatków, które miały być sfinansowane przez Krajowych Partnerów Biznesowych, liczone było wyłącznie 
od wydatków planowanych przez PGE EJ 1 Sp. z o.o., tj. od kwoty 876,3 mln zł. Kwota wydatków zaplanowana przez 
PGE SA, w wysokości 47,5 mln zł, w całości została uwzględniona w wydatkach GK PGE.  

46  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 
i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wartości maksymalnych podwyższeń kapitału PGE EJ1, 
zakładanych w harmonogramie finansowania przyjętym w 2015 r. i w jego aktualizacji w 2016 r. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

47  W 2014 r. kwota 2 051,6 tys. zł, w 2015 r. kwota 4 228,6 tys. zł, w 2016 r. kwota 2 374,9 tys. zł i w 2017 r. kwota 
352,8 tys. zł. 

48  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 
i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wysokości kosztów osobowych i delegacji oraz usług doradczych 
poniesionych m.in. na opracowanie koncepcji kontraktu różnicowego. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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wytycznych od administracji rządowej zawieszono działania projektowe 
podejmowane w celu opracowania struktury finansowania i modelu biznesowego 
Projektu. Z uwagi na powyższe ograniczono również zasoby PGE SA związane 
z realizacją tych zadań, co wiązało się z redukcją wydatków na zlecenia zewnętrzne 
i wynagrodzenia49. 

PGE SA nie otrzymała od ME informacji o ewentualnej możliwości wyłączenia jej 
z udziału w realizacji PPEJ, w związku z tym nie prowadziła analiz w zakresie 
wystąpienia do administracji rządowej o zwrot wydatków GK PGE poniesionych 
w związku z udziałem w Programie50. 

(dowód: akta kontroli str. 7- 9, 20, 104, 570) 

2.3. Uwzględnianie wydatków PGE SA na realizację PPEJ 
w rekomendacjach podziału zysku Spółki w latach 2014-2017.  

Polityka dywidendowa została określona w prospekcie emisyjnym PGE SA z 2009 r. 
i potwierdzona m.in. w Strategii GK PGE na lata 2014-2020 z dnia 13 maja 2014 r. 
Założono, że Zarząd będzie rekomendował WZA wypłatę 40-50% 
skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Założenie to 
zostało zmienione uchwałą Zarządu PGE SA z dnia 25 sierpnia 2015 r. Utrzymano 
rekomendowany poziom wypłaty dywidendy (40-50%), ale przyjęto że będzie on 
obliczany od skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów 
aktualizujących wartość aktywów trwałych. 

Zgodnie z przyjętą polityką, wypłata każdej dywidendy uzależniona była 
w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia PGE SA, spodziewanych 
nakładów kapitałowych i potencjalnych aktywizacji. 

Uchwałą z dnia 11 maja 2017 r. Zarząd PGE SA przyjął do stosowania zmianę 
polityki dywidendy o następującej treści: „Wobec koniczności finansowania 
ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu 
zadłużenia, Zarząd rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 
2016, 2017 i 2018.” 

(dowód: akta kontroli str. 223-247, 967-1007) 

W latach 2014-2017 działania związane z energetyką jądrową były prezentowane 
w sprawozdaniach z działalności GK PGE. Zarząd PGE SA rekomendował wypłatę 
dywidendy na poziomie od 40-50% skonsolidowanego zysku netto za lata obrotowe 
2013, 2014 i 2015. W uzasadnieniach uchwał Zarządu PGE SA w sprawie 
rekomendowania podziału zysku netto za lata 2013-2016 nie wskazywano na 
potrzeby związane z realizowanym Projektem. 

Odnosząc się do uzasadnień uchwał Zarządu w sprawie rekomendowania podziału 
zysku, Dyrektor Departamentu Kontrolingu51 wyjaśnił m.in., że Zarząd każdorazowo 
podejmuje decyzje o rekomendacji dywidendy uwzględniając wyniki całego roku 
obrotowego, nie wskazując w swojej decyzji konkretnych działań wpływających na 
uzyskany zysk. 

W uchwale z dnia 12 marca 2014 r. Zarząd PGE SA rekomendował WZ 
przeznaczenie z zysku netto za rok obrotowy 2013 (kwota 2 337 559,3 tys. zł) kwoty 
43 191,2 tys. zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia 
PGE SA z PGE EJ SA. Pozostałą kwotę zysku netto Zarząd rekomendował 
przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (kwota 2 056 736,9 tys. zł52) 

                                                      
49  Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Energetyki Jądrowej Departamentu Inwestycji PGE SA  z dnia 1 września 2017 r. 
50  Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Energetyki Jądrowej Departamentu Inwestycji PGE SA  z dnia 29 sierpnia 2017 r. 
51  Wyjaśnienie z dnia 19 września 2017 r. znak: DK/PW/120/2017. 
52  Kwota ta stanowiła 50% skonsolidowanego zysku netto przynależnego akcjonariuszom jednostki dominującej. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

i na kapitał zapasowy (kwota 237 631,2 tys. zł). WZ PGE SA głosowało za 
podziałem zysku netto za 2013 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 965-966, 1025-1035, 1081-1092, 1106-1107) 

WZ PGE SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 głosowało 
zgodnie z rekomendacjami Zarządu tj. przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 
1 458 413,5 tys. zł z zysku netto w kwocie 5 452 949,9 tys. zł. Pozostałą kwotę 
zysku za 2014 r. przeznaczono na pokrycie start związanych z ze zmianą polityki 
rachunkowości oraz kapitał zapasowy. 

W sprawie podziału zysku netto za rok 2015 pełnomocnik Skarbu Państwa 
zaproponował nowe brzmienie uchwały WZ w sprawie podziału zysku netto. W dniu 
29 czerwca 2016 r. WZ Spółki zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 
kwoty 467 440,2 tys. zł (26,4% zysku netto za rok 2015). WZ Spółki postanowiło 
przeznaczyć pozostałą kwotę zysku, tj. 1 300 559,1 tys. zł na kapitał zapasowy. 

Zgodnie ze znowelizowaną polityką dywidendową Zarząd PGE SA w dniu 11 maja 
2017 r. zarekomendował WZ przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 
2016 w wysokości 1 597 678,0 tys. zł na kapitał zapasowy. 

WZ PGE SA głosowało zgodnie z rekomendacją Zarządu w sprawie podziału zysku 
netto za rok 2016. 

(dowód: akta kontroli str. 1025-1093, 1130-1142, 1172-1189) 

Spółka53 nie dysponowała informacjami, czy Skarb Państwa (większościowy 
akcjonariusz PGE SA) w głosowaniu w sprawie podziału zysku netto za lata 2013-
2016 uwzględniał jej potrzeby finansowe związane z Projektem. 

(dowód: akta kontroli str. 1025) 

Do końca 2016 r., zgodnie z obowiązującym PPEJ, Inwestor był zobowiązany m.in.: 
do rozpoczęcie postępowania administracyjnego dla uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym zezwolenia dozoru jądrowego oraz podpisanie głównych kontraktów 
(w tym dostawy technologii, usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania 
ruchu oraz dostawy paliwa jądrowego i usług powiązanych). Zdaniem NIK oznaczało 
to konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na planowane 
w Programie działania. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Departamentu 
Inwestycji PGE SA54, nakłady inwestycje na budowę EJ podlegały cyklicznej 
weryfikacji ze strony PGE SA. Odsuwanie w czasie agregacji środków finansowych 
byłoby zdaniem NIK uzasadnione, gdyby Zarząd PGE SA, biorąc pod uwagę istotne 
opóźnienia w realizacji PPEJ w latach 2014 i 201555, wystąpił do Ministra 
Gospodarki (Ministra Energii56) o jego aktualizację. 

3. Wykonanie przez PGE SA deklarowanych działań po kontroli 
P/12/055 – Opracowanie oraz realizacja Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK57 z dnia 26 kwietnia 2013 r., PGE SA 
zobowiązała się do: 

1) prowadzenia bieżącego monitoringu funkcjonowania rynku energii 
i dokonywania na jego podstawie stosownych analiz w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ekonomicznego planowanej inwestycji, 

                                                      
53  Wyjaśnienie Dyrektora Biura Zarządu PGE SA z dnia 25 sierpnia 2017 r..  
54  Wyjaśnienie z dnia 13 września 2017 r. znak: DI/59/09/2017/W. 
55  Na przykład: rozwiązanie umowy z wykonawcą badań lokalizacyjnych i środowiskowych. 
56  Odpowiedzialnego za realizację PPEJ od dnia 7 grudnia 2015 r.  
57  Znak: KGP-4101-05-03/2012, P/12/055. 
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2) poszukiwania dodatkowych instrumentów ekonomicznych oraz analizy 
otoczenia prawnego dla sprawnego i efektywnego przygotowania Projektu. 

NIK przyjmuje do wiadomości informację dotyczącą realizacji wymienionych działań. 
Według Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii PGE SA58 do głównych 
wniosków z tych analiz należy zaliczyć: 

– konieczność harmonizacji budowy nowych mocy w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym (dalej KSE) przez najważniejsze firmy energetyczne 
w kraju, 

– rok oddania elektrowni jądrowej do eksploatacji powinien zależeć od 
spodziewanego w przyszłości bilansu mocy w KSE, 

– prognozowane przez PGE SA ceny hurtowe nie gwarantowały wykonalności 
ekonomicznej Projektu, w związku z czym przyjęte zostało założenie, że 
realizacja programu jądrowego będzie możliwa wyłącznie w przypadku 
uzyskania adekwatnego mechanizmu wsparcia dla przedmiotowej inwestycji, 

– bez uzyskania adekwatnego mechanizmu wsparcia realizacja inwestycji nie 
będzie możliwa ze względu na brak możliwości pozyskania finansowania 
zewnętrznego, 

– istnieje duże ryzyko technologiczne budowy elektrowni jądrowej, 

– biorąc pod uwagę długość fazy przygotowania i eksploatacji elektrowni jądrowej 
(łącznie powyżej 60 lat), Projekt narażony jest na szereg ryzyk rynkowych 
i regulacyjnych, 

– długotrwałe spowolnienie inwestycyjne w branży energetyki jądrowej po awarii 
w Fukushimie doprowadziło do istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej 
kluczowych dostawców technologii, 

– […]59, 

– większość firm energetycznych działających w Europie preferuje mniej 
kapitałochłonne inwestycje w OZE, których ryzyko inwestycyjne i operacyjne 
jest niższe. 

(dowód: akta kontroli str. 90-95) 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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 dyrektora Departamentu 
Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
58  Wyjaśniania z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
59  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764) 

i art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie prognoz sytuacji ekonomiczno-finansowej GK PGE. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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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 03 stycznia 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 Dyrektor 
Sławomir Grzelak 

 

z up. (-)Dariusz Szałkowski 

Wicedyrektor 

  

 


