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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/17/003 - Realizacja zadań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler 1. Andrzej Sowiński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/59/2017 z dnia 20.06.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

PGE Dystrybucja SA1, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Lutek, Prezes Zarządu od dnia 2 lutego 2016 r.  

Poprzednio funkcję Prezesa Zarządu pełnił Marek Goluch w okresie od 4 kwietnia 
2014 r. do dnia 2 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-5) 

 

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

PGE Dystrybucja SA w okresie 2015 - I kwartał 2017 r. posiadała uzgodniony 
z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) plan rozwoju. W planie tym 
uwzględnione były działania służące zapewnieniu bezpiecznej i stabilnej pracy sieci 
dystrybucyjnej, w tym przedsięwzięcia dotyczące właczania do systemu 
dystrybucyjnego nowych odnawialnych żródeł energii (OZE). W planach 
uwzględniano tendencje rozwoju OZE i zobowiązania Polski w zakresie 
wymaganego udziału OZE w bilansie energetycznym. Spółka sukcesywnie 
realizowała działania w obszarze infrastruktury sieciowej, by zapewnić możliwość 
odbioru energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Zapewniona była możliwość 
przyłączania nowych instalacji OZE, a także rozliczania dostarczonej i odebranej 
energii przez prosumentów. W 2016 r. do sieci elektroenergetycznej przyłączono 
ponad 4 tysięcy OZE, głównie mikroinstalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy 145 
MW. Warunki przyłączenia oraz wzory wymaganych dokumentów były łatwo 
dostępne na stronie internetowej Spółki. Wnioski o przyłączenie rozpatrywane były 
bez zbędnej zwłoki. W kontrolowanym okresie terminowo rozpatrywano wnioski o 
określenie warunków przyłączenia instalacji zasilanych biogazem rolniczym. 
Zgodnie z wymaganiami wykonywane były przez Spółke obowiązki spawozdawcze 
wobec Prezesa URE i Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w działaniach związanych z realizacją inwestycji korzystających ze 
współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

                                                      
1 Dalej także Spółka. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania przedsiębiorstwa w zakresie planowania 
przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnej  

W okresie 2015 - I kwartał 2017 r. w Spółce obowiązywały dwa plany rozwoju: Plan 
Rozwoju PGE Dystrybucja SA na lata 2014-2019 w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz stanowiący 
jego kroczącą aktualizację Plan Rozwoju PGE Dystrybucja SA na lata 2017-2022 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. 

Projekty planu rozwoju były przygotowane zgodnie z obowiązującą w Spółce 
procedurą. Uwzględniały m.in. wnioski o przyłączenie nowych źródeł do sieci 
elektroenergetycznej oraz rozwój źródeł OZE, zwłaszcza energetyki wiatrowej, 
przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego, a także województw 
lubelskiego, łódzkiego i podkarpackiego, a w planie na lata 2017-2022 również na 
terenie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.  

Spółka w terminie przedłożyła Prezesowi URE do uzgodnienienia Projekt Planu 
rozwoju PGE Dystrybucja SA w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2014-2019. Prezes URE pismem z 
dnia 21 stycznia 2014 r. uznał przedłożony projekt planu rozwoju za uzgodniony. 
Zarząd Spółki przyjął Plan Rozwoju PGE Dystrybucja SA na lata 2014-2019 w 
zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną uchwałą nr 99/II/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza PGE 
Dystrybucja SA zatwierdziła powyższy Plan Rozwoju uchwałą nr 21/II/2014 z dnia 
31.03.2014 r.  

Projekt Planu rozwoju PGE Dystrybucja SA w zakresie zaspokojenia obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2017-2022 Spółka 
przedłożyła Prezesowi URE do uzgodnienia w terminie3, Po wprowadzeniu korekt 
Projekt Planu rozwoju PGE Dystrybucja SA w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2017-2022 Spółka 
przedłożyła Prezesowi URE do uzgodnienia w dniu 20 stycznia 2017 r. Prezes URE 
pismem z dnia 8 lutego 2017 r. uznał przedłożony projekt planu rozwoju za 
uzgodniony. Zarząd Spółki przyjął Plan Rozwoju PGE Dystrybucja SA na lata 2017-
2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną uchwałą nr 124/II/2017 z dnia 1 marca 2017 r. Rada Nadzorcza PGE 
Dystrybucja SA zatwierdziła powyższy Plan Rozwoju uchwałą nr 27/III/2017 z dnia 
17.03.2017 r. 

Plany rozwoju zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 
uPe. Plany te uwzględniają uwarunkowania wynikające m.in. z przepisów Prawa 
energetycznego, Polityki energetycznej Polski, a w przypadku planu na lata 2017-
2022 projektu Polityki energetycznej Polski do roku 20504 oraz ustawy o 
odnawialnych źródłach energii5. Biorąc pod uwagę założenia i regulacje przyjęte 
w tych dokumentach, dotyczące wrostu liczby niewielkich OZE, w Planie Rozwoju 
na lata 2017-2022 uwzględniono m.in. zadania badawcze i rozwojowe poprawiające 
efektywność w obszarze usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym 

                                                      
3 art. 16 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietna 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 
ze zm.). Dalej także uPe.  

4 http://bip.me.gov.pl/node/24670 Dnia 7 sierpnia 2015 r. dokument został skierowany do konsultacji społecznych i 
międzyresortowych 

5 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 ze zm.).Dalej ustawa o OZE. 
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w podobszarze magazynowania energii. Oba Plany Rozwoju obejmują niezbędne 
nakłady na rozwój i modernizację sieci – linii, stacji elektroenergetycznych i 
transformatorowych oraz innych elementów infrastruktury, związanych także z 
przyłączaniem nowych odbiorców, jak i źródeł energii 
Według wyjaśnień6 Kierownika Biura Zarządzania Rozwojem Sieci przy 
opracowaniu Planów Rozwoju wykorzystano: 
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz gminne plany 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe poszczególnych gmin 
(o ile gmina posiada taki plan), które wskazały obszary, na których mają nastąpić 
zmiany urbanistyczne przeznaczenia terenów, a w konsekwencji zmiany 
w zapotrzebowaniu na moc i energię elektryczną w wyniku rozwoju obszarów 
mieszkalnych, powstawania nowych obszarów/stref przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacji źródeł wytwórczych energii 
elektrycznej (w większości OZE),  
b) plan rozwoju operatora sieci przesyłowej,  
c) zapotrzebowanie na nowe zdolności w systemie dystrybucyjnym zgłoszone 
przez podmioty.  
Według tych wyjasnień współpraca z podmiotami przyłączanymi do sieci oraz 
gminami jest prowadzona na bieżąco w ramach realizowanych lub planowanych do 
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a wyniki uzgodnień ujmowane są w Planie 
rozwoju. 
Według tych samych wyjasnień w Planie Rozwoju na lata 2014-2019 uwzględniono 
politykę energetyczną państwa do 2030 roku, a w Planie Rozwoju na lata 2017-2022 
elementy projektu polityki energetycznej państwa do 2050 roku. Założenia tych 
dokumentów odzwierciedlają przyjęte zadania inwestycyjne. 

Przy sporządzaniu  Planów Rozwoju wykorzystano „Ekspertyzę dla Programu 
Rozwoju Sieci 110 kV i Przesyłowej". i jej aktualizację. „Wskazane w Planach 
Rozwoju projekty dotyczą prawie wyłącznie przyłączenia jednostek wytwórczych 
OZE, co świadczy o zapewnieniu pierwszeństwa w przyłączaniu instalacji OZE. 

Według wyjaśnień7 Kierownika Biura Zarządzania Rozwojem Sieci w planach 
rozwoju nie planuje się inwestycji niezgodnych z obowiązującymi normami lub 
przepisami. Do tych samych elementów sieci dystrybucyjnej przyłączane są 
instalacje odbiorcze i instalacje wytwórcze. W związku z tym, każda budowa 
rozbudowa lub modernizacja elementów sieci przyczynia się do zwiększenia jej 
możliwości przesyłowych, więc wpływa na zwiększenie możliwości wyprowadzenia 
energii z OZE. W kontekście zapewnienia stabilności pracy sieci dystrybucyjnej przy 
zwiększającej się liczbie rozproszonych źródeł planuje się połączenia sieciowe 
umożliwiające dostarczanie lub pobór energii elektrycznej w danym punkcie z 
różnych źródeł zasilania. Uwzględnia to „Program nowych połączeń sieci sąsiednich 
Oddziałów liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia", Planowane 
inwestycje sieciowe w obszarze przyłączania nowych odbiorców są także 
dedykowane dla prosumentów. Opomiarowanie umożliwiające rozliczenie 
prosumentów ujęte jest w pozycjach dotyczących liczników elektronicznych. 

Według tych samych wyjaśnień, mając na uwadze dużą niepewność w realizacji 
projektów inwestycyjnych dotyczących budowy nowych źródeł wytwórczych, w tym 
OZE, w celu maksymalizacji efektów inwestowania i niepowodowania nadmiernego 
wzrostu cen i stawek opłat za dostarczoną energię elektryczną, przy zachowaniu 
ciągłości, niezawodności i jakości jej dostarczania w projektach planów rozwoju 
zaplanowano zadania inwestycyjne związane z przyłączaniem OZE, które wynikały 

                                                      
6 Pismo L.dz. 6420/33/SR/KK/2017 z 4 lipca 2017 r. 

7 Pismo L.dz. 6531/35/SR/KK/2017 z 7 lipca 2017 r. 
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z podpisanych obowiązujących umów o przyłączenie lub były zawarte w wydanych 
warunkach o przyłączenie. Urząd Regulacji Energetyki oceniając poziom 
planowanych nakładów inwestycyjnych przez Spółkę w aspekcie maksymalizacji 
efektów zwraca uwagę na niepowodowanie nadmiernego wzrostu cen i stawek 
opłat. 

Przy sporządzaniu projektu Planu Rozwoju na lata 2017-2022 została 
przeprowadzona ocena realizacji obowiązującego Planu Rozwoju na lata 2014-
2019. Do URE przekazano raport z wykonania,  plan inwestycyjny i  ocenę realizacji 
większych zdań inwestycyjnych, w tym związanych z OZE stanowiące element 
Planu Rozwoju: 
Oceny realizacji Planu Rozwoju na lata 2014-2019 zawarte są również 
w opracowywanych corocznie i przedstawianych Prezesowi URE sprawozdaniach 
z wykonania planu rozwoju. Sprawozdanie z wykonania Planu Rozwoju na lata 
2014-2019 za rok 2015 i za rok 2016 zostały przesłane Prezesowi URE w 
wymaganym terminie. W sprawozdaniu za rok 2016 wskazano m.in., że stopień 
realizacji planowanej wielkości mocy przyłączeniowej dla przyłączeń nowych źródeł 
energii wyniósł ok. 32%, co wynikało z braku realizacji i wycofywania się z inwestycji 
części wytwórców, którzy planowali przyłączenie dużych farm wiatrowych. 
Pojawienie się dużej liczby mikroinstalacji zwiększających liczbę źródeł, ale nie 
wpływających istotnie na moc przyłączoną, nie zrekompensowało tego ubytku. Brak 
gotowości podmiotów do przyłączenia odnotowano przede wszystkim na terenie 
województwa podlaskiego, gdzie na skutek zmian prawa w zakresie lokalizacji turbin 
i farm wiatrowych wiele podmiotów wstrzymało się z rozpoczęciem realizacji swoich 
projektów lub zrezygnowało z budowy. Wpływ na powyższe decyzje miały także 
zmiany legislacyjne dotyczące wsparcia OZE, przede wszystkim warunki 
uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia tego typu źródeł oraz termin 
przeprowadzenia pierwszej aukcji. 

Razem z Planami Rozwoju, Spółka opracowywała Prognozy dotyczące stanu 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja 
SA, które obejmowały okres 15 lat i stanowiły element Planu Rozwoju. Spółka 
przekazując w roku 2013 i w roku 2016 projekty Planów Rozwoju do uzgodnienia 
przez Prezesa URE załączała zaktualizowaną prognozę dotyczącą stanu 
bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej na okres co najmniej 15 lat,. 
Według prognozy do roku 2031 moc zainstalowana jednostek wytwórczych z OZE, 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA, wzrośnie z ok. 1,5 GW 
w 2015 r. do 4 GW w 2031 r. Największy przyrost dotyczyć będzie źródeł 
wiatrowych, biogazowych oraz fotowoltaicznych. Źródła fotowoltaiczne, biorąc pod 
uwagę zainteresowanie potencjalnych inwestorów, wsparcie finansowe dla 
prosumentów oraz postępujący rozwój technologii magazynowania energii, mogą 
być najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią energetyki odnawialnej. 
Zdaniem Spółki nie należy jej traktować jako źródła zapewniającego 
bezpieczeństwo systemu energetycznego, jednak znacząca liczba rozproszonych 
źródeł pochodzących od prosumentów może mieć wpływ na stabilność systemu, 
może też minimalizować pojawiające się deficyty mocy w systemie. Udział mocy 
zainstalowanej w OZE w zapotrzebowaniu na moc w Spółce wzrośnie z 25% 
w 2015 r. do 55% w 2031 r. Powinno to m.in. doprowadzić do spadku udziału energii 
pochodzącej z sieci przesyłowej PSE SA jako źródła zasilania sieci dystrybucyjnej 
Spółki z ok. 66% do ok. 50%. 

Przed sporządzeniem projektu planu rozwoju w roku 2013 opracowano dokument 
pn. .„Ekspertyzy/Ekspertyza dla Programu Rozwoju Sieci 110 kV i Przesyłowej" i 
zaktualizowano w roku 2015 . Przeprowadzono analizę opartą o scenariusze 
przewidujące różne warianty rozwoju OZE, w tym wariant uwzględniający 
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zobowiązania Polski w zakresie wymaganego udziału OZE w bilansie 
energetycznym kraju. Opracowano listę zadań inwestycyjnych, zadania te zostały 
uwzględnione w projektach planów rozwoju z uwzględnieniem możliwości 
finansowych i realizacyjnych Spółki. W Planach Rozwoju oraz w Prognozie 
dotyczącej stanu bezpieczeństwa przedstawiono zamierzenia mające na celu 
zapewnienie stabilnej pracy sytemu dystrybucyjnego. Jako podstawowy warunek 
przyjęto stopniową modernizację sieci dystrybucyjnej 110 kV w celu zwiększenia jej 
przepustowości oraz rozbudowę sieci 110 kV mającą na celu zamykanie pierścieni 
w przypadku linii 110 kV promieniowych. Zaplanowano budowę nowych stacji 
WN/SN mających na celu skrócenie ciągów liniowych w sieci SN.. Zadania z tym 
związane zostały przedstawione w Planach Rozwoju  

(akta kontroli str. 6 – 239) 

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

 

Art. 16 ust. 17 uPe stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do 
uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju, ustala 
corocznie plan remontów, który zamieszcza na swojej stronie internetowej. Według 
stanu na moment rozpoczęcia kontroli na stronie internetowej Spółki w zakładce Dla 
Klienta/Przydatne dokumenty/Roczny plan remontów zamieszczony był plan prac 
remontowych na rok 2016, a zatem już nieaktualny. Roczny Plan Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA na 2017 rok, zawierający plan prac 
remontowych na rok 2017, został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 29 grudnia 
2016 r.  

Według wyjaśnień8 Kierownika Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym publikacja 
planu na rok 2017 na stronie internetowej Spółki odbyła się 24.02.2017 r. Jednakże 
w trakcie prowadzonych w dniach 10-11 czerwca 2017 r. przez spółkę zewnętrzną 
(informatyczną z Grupy Kapitałowej PGE) prac związanych z przebudową strony 
internetowej PGE Dystrybucja SA została omyłkowo zmigrowana nieaktualna, 
zeszłoroczna wersja planu remontów.  

Po otrzymaniu sygnału w tej sprawie od kontrolera sytuacja została skorygowana 
i na stronie Spółki została ponownie opublikowana właściwa, aktualna wersja planu 
remontów. 

(akta kontroli str. 240 – 247) 

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

 

2. Działania przedsiębiorstwa w zakresie przyłączania OZE 
i umożliwienia dokonywania rozliczenia energii 
elektrycznej przez prosumenta 

2.1 Działania w zakresie przyłączania OZE do sieci 

Spółka w latach 2015-2017 (I kw.) posiadała stosowne regulacje dotyczące 
przyłączania odbiorców i wytwórców do sieci, w szczególności wzory wniosków 
o określenie warunków przyłączenia oraz wzór zgłoszenia. Procedury przyłączania 
regulujące ten proces zawarte były w następujących dokumentach: 
• „Instrukcja przyłączania odbiorców do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA" 

                                                      
8 Pismo L.dz. 6349 z 3 lipca 2017 r. 
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(„Instrukcja ..."), 
• „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRiESD), 
• „Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla 

jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia 
Operatora Sytemu Dystrybucyjnego" (Kryteria SN),  

• „Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla 
mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego 
napięcia Operatora Sytemu Dystrybucyjnego" (Kryteria nN)  

Na stronie internetowej Spółki (predystrybucja.pl) w zakładce Dla Klienta 
w zakładkach Procedury przyłączeniowe oraz Przydatne dokumenty opisane są 
zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej m.in. wytwórców oraz tzw. 
mikroinstalacji (źródła wytwórcze niewielkiej mocy). Umieszczone są tam również 
wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w celu przyłączenia. 

Terminy w zakresie rozpatrzenia wniosków lub zgłoszenia przyłączenia, określone 
w IRiESD były zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Stanowiły one, że 
warunki przyłączenia wydaje się: 
• dla podmiotów przyłączanych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV 
w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, 
• dla podmiotów przyłączanych do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV w terminie do 
150 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 
Wymienione powyżej „Instrukcje" obowiązujące od 04.05.2015 r., 01.07.2015 r. oraz 
01.07.2016 r. określały w przypadku zgłoszenia mikroinstalacji obowiązek 
pisemnego potwierdzenie złożenia zgłoszenia w terminie do 14 dni od daty 
kompletnego zgłoszenia. „Instrukcja ..." z 01.08.2016 r. w związku ze zmianą 
wynikającą z nowelizacji ustawy o OZE określiła czas na pisemne potwierdzenie 
złożenia zgłoszenia do 7 dni oraz wprowadzono również zapis o 30-dniowym 
terminie na przyłączenie mikroinstalacji, licząc od dnia kompletnego zgłoszenia. 

W okresie od 01.01.2015 r. do 31 marca 2017 r. w Spółce złożono 1260 wniosków 
o określenie warunków przyłączenia, w tym 870 wniosków było kompletnych. 
Procedowano także 6373 zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, z których 6275 
było kompletnych. Dla wszystkich kompletnych wniosków o przyłączenie 
rozpatrywanych w wyżej wskazanym okresie warunki przyłączenia do sieci zostały 
wydane w obowiązującym terminie.  

Niekompletne wnioski lub zgłoszenia były odsyłane do wnioskodawcy z pismem 
informującym o stwierdzonych brakach/błędach, wysyłane było wyłącznie pismo w 
celu uzupełnienia lub korekty albo nawiązywano kontakt telefoniczny. W latach 2015 
– I kwartał 2017 r. zwrócono do wnioskodawców niemal 500 wniosków i zgłoszeń w 
celu uzupełnienia lub poprawienia oraz wystosowano prawie 1100 pism w sprawie 
usunięcia uchybień.   

Najczęstsze przyczyny zwrotu wniosków lub konieczności uzupełnień to:  
• brak wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, 
• brak lub konieczność wyjaśnień do tytułów prawnych do nieruchomości, 
• brak lub konieczność wyjaśnienia danych i informacji zamieszczonych 

we wniosku oraz załącznikach, 
• brak załączników, 
• brak wymaganych podpisów, 
• brak lub niewłaściwe dane adresowe, 
• brak wniesionej zaliczki. 

Powtarzające się przyczyny konieczności korekty lub uzupełnienia zgłoszenia to: 
• niewypełnione wszystkie punkty zgłoszenia i załącznika C (Specyfikacja 
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techniczna instalacji fotowoltaicznej), 
• brak lub błędnie wypełnione „Dane lokalizacyjne obiektu", 
• brak lub błędnie wypełnione informacje o poszczególnych jednostkach 

wytwórczych, 
• brak oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji, 
• brak podpisów zgłaszającego lub wykonawcy, 
• brak certyfikatów (świadectw) zgodności z normami dla źródła wytwórczego, 
• w przypadku dołączenia obcojęzycznych załączników brak ich tłumaczenia na 

język polski, 
• niewłaściwy plan zabudowy, nie określający usytuowania przyłączanego obiektu 

względem istniejącej sieci, 
• brak oświadczenia, że podmiot jest przedsiębiorcą, 
• brak lub niewłaściwy schemat elektryczny instalacji, 
• nieponumerowane i niepodpisane przez zgłaszającego strony załączników, 
• brak oświadczenia wykonawcy dotyczącego nastaw dla inwertera 

przetwarzającego energię ze źródła fotowoltaicznego przyłączanego do sieci 
niskiego napięcia zgodnie z tabelą zamieszczoną w „Procedurach przyłączania 
mikroinstalacji" obowiązujących w PGE Dystrybucja SA. 

W okresie 01.01.2015 r. do końca I kw. 2017 r. wystąpiły 93 przypadki odmów 
przyłączenia, z tego 74 przypadki odmów z powodów technicznych i ekonomicznych 
łącznie oraz 19 przypadków odmów z powodów technicznych. Odmowa z powodów 
technicznych następowała z powodu niespełnienia w miejscu przyłączenia 
elektrowni do sieci elektroenergetycznej wymogów w zakresie parametrów energii 
elektrycznej, określonych w IRiESD, w „Kryteriach SN" lub „Kryteriach nN". 
Powodem ekonomicznym odmów było brak finansowania zadań inwestycyjnych 
niezbędnych do realizacji przyłączenia, gdyż zadania te nie były ujęte w Planie 
Rozwoju PGE Dystrybucja SA. 

W sytuacji, kiedy wnioskodawcy zostały wydane warunki przyłączenia, nie było ze 
strony PGE Dystrybucja SA odmów podpisania umowy o przyłączenie. Łącznie 
z warunkami przyłączenia sporządzany był projekt umowy o przyłączenie, w którym 
określane były między innymi, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, 
obowiązki stron, termin przyłączenia, koszty przyłączenia i wynikająca z tego opłata 
za przyłączenie. Projekt umowy o przyłączenie stanowił ofertę dla wnioskodawcy do 
podjęcia zobowiązań przez strony umowy, w celu przyłączenia OZE. 
Odmowa wydania warunków przyłączenia była tożsama z odmową zawarcia umowy 
o przyłączenie. We wszystkich przypadkach odmowy wydania warunków 
przyłączenia, zgodnie z uPe, informowany był Prezes URE. 

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2017 r. wnioskodawcy lub ich pełnomocnicy 
skierowali do URE łącznie 8 wniosków o rozstrzygnięcie w sprawie odmowy 
zawarcia umowy o przyłączenie. Z wymienionej liczby spraw: 
• w 5 przypadkach postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, 
• w 1 przypadku Prezes URE poinformował o braku obowiązku zawarcia przez 

PGE Dystrybucja SA umowy, 
• w 1 przypadku umorzono postępowanie, 
• w 1 przypadku Prezes URE ustanowił swoją decyzją umowę o przyłączenie. 

Nie było skarg kierowanych bezpośrednio do Spółki w sprawie odmów wydania 
warunków przyłączenia.  

W okresie objętym kontrolą zrealizowano łącznie 214 przyłączeń w oparciu 
o zawartą umowę o przyłączenie. Inwestycję, licząc od daty wydania warunków 
przyłączenia do wypełnienia obowiązków PGE Dystrybucja SA związanych 
z gotowością przyłączenia, zrealizowano średnio w 604 dni. 
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Z powodu niepodpisania umów o przyłączenie przez wnioskodawców, tj. utraty 
ważności warunków przyłączenia bądź rozwiązania umowy o przyłączenie z winy 
wnioskodawcy nie zrealizowano przyłączenia dla 83 wniosków na 720 wydanych 
warunków przyłączenia, co stanowi ok. 11,5% spraw. 
W analizowanym okresie stwierdzono dwa przypadki odmów przyłączenia, mimo, że 
PGE Dystrybucja SA miało warunki do przyłączenia. Odmowy przyłączenia 
spowodowane były brakiem uzgodnienia warunków przyłączenia przez PSE SA. 

W okresie objętym kontrolą nie było żadnego przypadku wniosku o przyłączenie od 
koordynatorów klastrów energii lub spółdzielni energetycznych. 

Według wyjaśnień9 Kierownika Biura Zarządzania Rozwojem Sieci stwierdzone 
trudności i bariery, występujące zdaniem PGE Dystrybucja SA, w przyłączaniu 
nowych OZE, to: 
• trudności w uzyskaniu pozwoleń na budowę OZE (niechęć okolicznych 

mieszkańców do budowy OZE, przeprowadzane długotrwałe konsultacje 
społeczne, zaskarżenia wydanych decyzji); 

• zmieniające się przepisy prawa i brak ich stabilizacji. Po wejściu w życie w dniu 
16.07.2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych10 doszło do braku możliwości realizacji przygotowywanych 
przez wnioskodawców inwestycji, w uzgodnionych przed wejściem ww. ustawy 
lokalizacjach z powodu niezachowania odległości turbin wiatrowych od 
budynków; 

• zmiany regulacji prawnych dotyczących systemu aukcyjnego sprzedaży energii 
elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii powodują, 
w szczególności dla farm wiatrowych, uzależnienie rozpoczęcia prac 
budowlanych przez wnioskodawców od rozstrzygnięcia aukcji sprzedaży energii, 
niewygranie aukcji powoduje przesunięcie realizacji inwestycji; 

• oczekiwanie przez wnioskodawców na uruchomienie publicznych systemów 
wsparcia dla OZE i oczekiwanie na nowo projektowane uregulowania dotyczące 
możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych oraz na fundusze unijne 
przyznawane dla danego województwa w celu ich wykorzystania przez 
wnioskodawców; 

• lokalizowanie przez inwestorów źródeł nie w miejscach zapotrzebowania na 
energię elektryczną (tereny uprzemysłowione, mieszkaniowe itd.), lecz 
w miejscach gdzie jest dużo wolnego miejsca na budowę źródła (fotowoltaiczne 
i wiatrowe) lub źródło jest na tyle oddalone od zabudowy, aby zostało 
zaakceptowane przez miejscową ludność (biogazownie). Powoduje to sytuację, 
w której następuje koncentracja produkcji energii elektrycznej z dala od jej 
odbiorów oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej. Władze lokalne opracowując 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują, jako potencjalne 
miejsca lokalizacji źródeł, tereny oddalone od potencjalnych jej odbiorców. 
Inwestorzy wstrzymują się z realizacją zaplanowanych inwestycji z powodu 
niepewności legislacyjnej oraz zmiany sposobu wsparcia OZE. 

(akta kontroli str. 248 – 338) 

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

 

                                                      
9 Pismo L.dz. 6760/36/2017 z 14 lipca 2017 r. 

10 Dz. U. poz. 961. 

Ustalone 
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2.2 Nakłady na przyłączenie OZE do sieci i rozliczenia zaliczek 
od wnioskodawców 

Średnie nakłady na przyłączenie OZE, obliczone na podstawie danych zawartych 
w Sprawozdaniu z wykonania Planu Rozwoju za rok 2016, kształtują się 
w przypadku OZE przyłączanych do sieci średniego napięcia i wysokiego napięcia 
na poziomie ok. 230 tys. zł na 1 MW, a dla małych instalacji i mikroinstalacji 
przyłączanych do sieci niskiego napięcia jest to kwota ok. 24 tys. zł na 1 MW. 
Wyliczenie to i podana kwota wynika z niewielkiej liczby podłączeń małych instalacji 
i mikroinstalacji, jakie były zrealizowane w badanym okresie w porównaniu z liczbą 
odbiorów energii elektrycznej przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Nakłady 
ponoszone przez Spółkę na przyłączanie OZE są porównywalne z nakładami na 
przyłączanie innych niż OZE źródeł energii, gdyż są to wydatki niezależne od 
rodzaju źródła, tylko od mocy przyłączeniowej jednostki wytwórczej i miejsca jej 
lokalizacji w sieci dystrybucyjnej. Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
mikroinstalacji Spółka nie pobiera opłaty za przyłączenie. 

W przypadku odmowy przyłączenia w PGE Dystrybucja SA, najkrótszy czas zwrotu 
zaliczki (data wygenerowania dokumentu księgowego) następował w tej samej 
dacie, co pismo do wnioskodawcy i URE o odmowie przyłączenia. Najdłuższy 
stwierdzony czas to 73 dni, w przypadku, gdy miały miejsce formalno-prawne 
przekształcenia u wnioskodawcy. Nie było przypadków konieczności wypłaty 
odsetek od wniesionych zaliczek. 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków kwestionowania wysokości zaliczek 
przez wnioskodawców. Stwierdzono dwa przypadki kwestionowania kosztów 
przyłączania OZE po realizacji inwestycji. 

(akta kontroli str. 329 – 338) 

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

 

2.3 Zapewnienie pierwszeństwa w świadczeniu usług 
dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w OZE 

Liczba zainstalowanych instalacji wytwórczych OZE na terenie działania PGE 
Dystrybucja SA (5 844 źródła w 2016 r., w tym 5227 elektrowni fotowoltaicznych) 
oraz wolumen energii produkowany przez te instalacje (ok. 3 000 GWh w 2016 r., 
w tym ok. 56 GWh w elektrowniach fotowoltaicznych) przy obecnym 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną (ponad 41 000 GWh w 2016 r.) daje 
możliwość produkcji wszystkim wytwórcom bez koniecznej interwencji Spółki 
w zakresie przepisów o pierwszeństwie w świadczeniu usług przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 
energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności 
i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. W kontrolowanym 
okresie nie było potrzeby wykonywania dodatkowych specjalnych przedsięwzięć 
w celu zapewnienia realizacji przepisu art. 9c ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. 
Nie odnotowano także sytuacji spornych lub skarg związanych z tym przepisem.  

W grudniu 2016 r. dla wiatrowych jednostek wytwórczych OZE wystąpiła możliwość 
ograniczenia w wytwarzaniu energii elektrycznej ze względu na polecenie Operatora 
Sieci Przesyłowej (OSP) związane z zachowaniem bezpieczeństwa krajowego 
systemu elektroenergetycznego (w dniach 24–27 grudnia, w związku 
z prognozowaną wysoką generacją oraz przewidywanym niskim zapotrzebowaniem 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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odbiorców). Ograniczenia te nie wystąpiły z uwagi na ustabilizowanie pracy 
systemu. Sytuacja ta dotyczyła wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. 

Według wyjaśnień11 Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych przy 
dotychczasowym poziomie mocy zainstalowanej w OZE, Spółka nie widzi potrzeby 
zmiany obecnie obowiązującej zasady pierwszeństwa w świadczeniu usług 
dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. Należy jednak 
zauważyć, że w przyszłości, przy rosnącej skali mikroinstalacji przyłączonych do 
sieci nN (5 266 na koniec 2016 r.), mogą się pojawić problemy wynikające z lokalnej 
„nadprodukcji" energii. Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka w konsorcjum 
z Politechnikami Łódzką i Lubelską będzie ponownie aplikowała o przyznanie 
środków z NCBiR na realizację projektu: „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej 
niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta". 

(akta kontroli str. 339 – 357) 

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

 

2.4 Planowanie i realizacja działań umożliwiających rozliczanie 
prosumentów 

Na koniec 2016 r. PGE Dystrybucja SA świadczyła usługi dystrybucji energii 
elektrycznej 4 607 prosumentom. Spółka nie otrzymywała wniosków prosumentów o 
przekazanie danych pomiarowych do Sprzedawcy rozliczającego prosumenta. Dane 
pomiarowe udostępniane były Sprzedawcom zgodnie z zadaniami określonymi w 
Generalnych Umowach Dystrybucyjnych przy wykorzystaniu systemów 
informatycznych, w sposób zgodny z art. 4. ust. 3. ustawy o OZE.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prosument posiada zawartą umowę 
kompleksową, a więc umowę zawierającą postanowienia umowy sprzedaży i umowy 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (art. 5 ust 3 uPe). Stroną takiej 
umowy obok prosumenta może być tylko spółka obrotu (Sprzedawca), która 
prowadzi bezpośrednie i kompleksowe rozliczenia z klientem zarówno w zakresie 
obrotu, jak i dystrybucji energii elektrycznej.  

Sprzedawca pobierając od prosumenta opłaty za usługi dystrybucji energii 
elektrycznej stosuje stawki opłat i warunki ich stosowania zgodne z obowiązującą 
taryfą właściwego OSD. Wysokość stawek opłat nie różni się od stawek 
stosowanych wobec takiej samej kategorii odbiorów, którzy nie są prosumentami. 
Stawki opłat zawarte w taryfie OSD wynikają z kosztów uzasadnionych działalności 
dystrybucyjnej i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

Rozliczanie za świadczone usługi odbywa się na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych, przy czym w przypadku prosumentów sposób 
dokonywania rozliczeń definiuje art. 4 ustawy o OZE. Sprzedawca nie obciążą 
prosumenta opłatami za składniki zmienne usług dystrybucji od ilości energii 
pobranej, która została zbilansowana przez Sprzedawcę, według odpowiedniej 
proporcji, z ilością energii wprowadzonej do sieci w ciągu ostatnich 365 dni - przy 
czym stałe składniki opłat są ponoszone w pełnej wysokości. Sprzedawca natomiast 
zobowiązany jest przekazać na rzecz OSD pełną należność za usługi dystrybucji od 
całości pobranej energii przez prosumenta bez rozliczania energii wprowadzonej w 
ciągu ostatnich 365 dni - łącznie z należnymi opłatami stałymi za świadczoną usługę 
dystrybucji energii elektrycznej. 

                                                      
11 Pismo L.dz. 6418/OD/DM/2017 z 4 lipca 2017 r. 
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W okresie od 2012 r. do końca I kw. 2017 r. w żadnym z ośmiu oddziałów Spółki nie 
zarejestrowano żadnej skargi prosumentów na instalację OZE i jej funkcjonowanie, 
w tym na błędne naliczanie opłat za energię. 

(akta kontroli str. 344 – 367) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

3. Działania przedsiębiorstwa w zakresie przyłączania 
wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

Podstawowym źródłem wiedzy o planowanym przyłączeniu wytwórcy energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego były wnioski o określenie warunków przyłączenia. 
We wniosku znajdują się szczegółowe informacje o planowanej lokalizacji źródła 
względem sieci, mocy przyłączeniowej źródła, jego rodzaju oraz napięcia sieci, do 
której instalacja będzie przyłączana oraz szczegóły techniczne jednostki wytwórczej. 

W kontrolowanym okresie złożono łącznie 33 wnioski o określenie warunków 
przyłączenia instalacji zasilanych biogazem rolniczym (w tym 18 w 2015 r. i 13 
w 2016 r.). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Wystąpił jeden 
przypadek odmowy przyłączenia instalacji wytwórczej z biogazu rolniczego i jeden 
przypadek odmowy zwiększenia mocy w instalacji wytwórczej. Nie było żadnych 
wystąpień dotyczących mikroinstalacji zasilanych biogazem rolniczym. 

W okresie objętym kontrolą PGE Dystrybucja SA zrealizowała zobowiązania w celu 
przyłączenia dla 20 instalacji wytwórczych energii elektrycznej z biogazu rolniczego 
w tym 14 w 2015 r. i 6 w 2016 r. Nie jest to równoznaczne z wprowadzeniem energii 
z tych źródeł do sieci, gdyż po stronie wytwórcy może być jeszcze etap realizacji 
inwestycji lub uzyskiwania koniecznych dokumentów i zezwoleń niezbędnych do 
rozpoczęcia produkcji energii. Liczba elektrowni wykorzystujących biogaz rolniczy 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki wzrosła z 15 na koniec 2014 r. do 23 
na koniec 2016 r., a ich moc odpowiednio z 20,7 MW do 21,9 MW. 

W kontrolowanym okresie nie przyłączono żadnej mikroinstalacji biogazu rolniczego. 
Żadna tego rodzaju instalacja nie była też przyłączona do sieci Spółki na koniec 
roku 2014. W związku z powyższym nie było potrzeby sporządzania sprawozdania 
do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie przyłączenia mikroinstalacji OZE, 
o którym mowa w art. 21 ustawy o OZE. Do Prezesa Agencji Rynku Rolnego 
przekazywane były kwartalne sprawozdania, wynikające z art. 22 ustawy o OZE, w 
sprawie ilości energii wytworzonej w mikroinstalacjach z biogazu rolniczego, z z 
informacją o braku przyłączonych mikroinstalacji z biogazu rolniczego. 

(akta kontroli str. 329 – 338, 344 – 357) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4. Pomoc na rozwój sieci dystrybucyjnej i jej współpracę 
z OZE 

W okresie 2015 - I kwartał 2017 r. Spółka złożyła 20 wniosków dotyczących 
współfinansowania ze środków pomocowych przedsięwzięć rozwoju sieci 
dystrybucyjnej, z których 11 związanych było z rozwojem OZE lub zwiększeniem 
możliwości przyłączania OZE. Projekty te dotyczyły przede wszystkim budowy 
nowych lub modernizacji istniejących linii sieci dystrybucyjnej oraz stacji 
transformatorowych. Spółka ubiegała się o dotacje (z jednym wyjątkiem, gdy pomoc 
miała stanowić pożyczka preferencyjna – 1,2 mln zł), których łączna kwota wynosiła 
ponad 208 mln zł. W ramach obecnego okresu programowania gros środków 
przeznaczonych na infrastrukturę dystrybucyjną pochodzi z tzw. Project Pipeline 
finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(PO IiŚ 2014 – 2020). W skład Project Pipeline wchodzą działania: 1.1. Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede 
wszystkim poddziałanie 1.1.2: Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz 
przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii 
z OZE), 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji 
działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz 7.1. Rozwój 
inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. 

W latach 2015 - I kwartał 2017 r. Spółka uzyskała wsparcie dla 3 projektów na 
łączną kwotę dotacji 34,7 mln zł. W dniu 28 grudnia 2016 r. z Ministrem Energii (jako 
Indstytucją Pośredniczącą) zostały podpisane dwie umowy dofinansowania 
projektów w ramach działania: 1.1. PO IiŚ 2014 – 2020: 

 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki w celu 
przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego 
w regionie łódzkim, wysokość dofinansowania (dotacji) 16,2 mln zł przy 
całkowitym koszcie projektu 25,2 mln zł; 

 Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu 
przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy 
przygranicznej przejścia granicznego Korczowa, wysokość dofinansowania 
(dotacji) 10,8 mln zł przy całkowitym koszcie projektu 29,6 mln zł. 

Celem obu projektów było zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy 
wytwórczych z OZE do sieci elektroenergetycznej. 

W dniu 25 czerwca 2015 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 
Wymiana transformatorów mocy w celu zmniejszenia strat dystrybucji energii w PGE 
Dystrybucja SA, w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, priorytetu IX 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wysokość 
dofinansowania (dotacji) wyniosła 7,7 mln zł przy całkowitym koszcie projektu 20,7 
mln zł. Projekt obejmował wymianę 22 transformatorów mocy 110/15 kV o wysokich 
staratach na jednostki o niskich stratach, a jego celem było ograniczenie strat 
energii oraz związane z tym ograniczenie emisji CO2. Efektem pośrednim projektu 
było zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z OZE. 
Projekt został zrealizowany w całości do końca listopada 2015 r. Kwota dotacji 
została wypłacona 31.12.2015 r. 

W 2017 r. Spółka planuje złożenie wniosków o dofinansowanie projektów 
dotyczących rozwoju sieci dystrybucyjnej, w tym projektów, których zakres dotyczy 
także OZE. M.in. zakresie projektów badawczo-rozwojowych PGE Dystrybucja SA w 
konsorcjum z Politechniką Łódzką i Politechniką Lubelską oraz Apator Elkomtech 

Opis stanu 
faktycznego 
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SA ubiegała się na przełomie 2016 i 2017 roku o przyznanie środków z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Zarządzanie pracą sieci 
dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta. 
Wartość projektu to 3,4 mln zł. Wniosek pomimo uzyskania wysokiej oceny nie 
uzyskał dofinansowania i będzie przedmiotem ponownego aplikowania w 2017 r. 

(akta kontroli str. 368 – 442) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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 Kontroli12 
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. 

 

Warszawa, dnia   5 października 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Dyrektor 
Sławomir Grzelak Andrzej Sowiński 

Doradca ekonomiczny 

/-/ 

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

/-/ 

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

 

                                                      
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej ustawa o NIK. 
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