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I. Dane identyfikacyjne 
PGE Dystrybucja S.A. (PGE Dystrybucja S.A. lub Spółka), ul. Garbarska 21A, 
20-340 Lublin. 

 

Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie od 22 stycznia 
2021 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Krzysztof Sola, p.o. Prezesa Zarządu od 12 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 
2021 r.; 

 Marcin Kowalczyk, p.o. Prezesa Zarządu od 11 sierpnia 2020 r., Prezes Zarządu 
od 15 września 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.; 

 Andrzej Bondyra, p.o. Prezesa Zarządu od 24 kwietnia 2020 r., Prezes Zarządu 
od 6 czerwca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r.; 

 Wojciech Lutek, Prezes Zarządu od 2 lutego 2016 r. do 24 kwietnia 2020 r.; 

 Marek Goluch, Prezes Zarządu od 4 kwietnia 2014 r. do 2 lutego 2016 r. 

(akta kontroli tom I str. 5) 

 

Zapewnienie na terenie województwa lubelskiego przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych. 

 

Lata 2016-2021 (do 30 kwietnia). 

 

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

 

1. Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/20/2021 z 27 stycznia 2021 r.  

2. Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/41/2021 z 16 marca 2021 r. 

(akta kontroli tom I str. 3-4) 

 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W PGE Dystrybucja S.A. do lutego 2018 r. brak było jednolitych regulacji 
wewnętrznych, dotyczących zasad udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej 
Spółki na potrzeby realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych3 szybkiej 
sieci telekomunikacyjnej. W okresie tym nie wyznaczono również komórki 
organizacyjnej i osób odpowiedzialnych za nadzór nad całokształtem realizacji tych 
zadań. Regulacje takie ustalono w lutym 2018 r., zostały one jednak 
zakwestionowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej4, który 
stwierdził, w decyzji wydanej w trakcie kontroli NIK (12 lutego 2021 r.), że niektóre 
z wymogów określonych przez Spółkę były nadmierne, dyskryminowały PT 
i stanowiły bariery hamujące rozwój sieci szerokopasmowych. Prezes UKE 
zakwestionował także politykę kształtowania opłat związanych z udostępnieniem 
sieci oraz ich wysokość. 

Spółka w wielu aspektach nie podzieliła stanowiska Prezesa UKE i złożyła 12 marca 
2021 r. odwołanie do Sądu. Uznała, że wykonując narzucone jej zobowiązania 
nie będzie w stanie właściwie wykonywać swoich obowiązków, związanych 
z koniecznością zapewnienia dostaw energii elektrycznej. Spółka zarzuciła 
też zbytnie ograniczenie jej uprawnienia do odmowy podwieszenia kabli na słupach. 
Za niezasadne uznała wyłączenie możliwości żądania przez nią od PT 
przedstawienia koniecznych zgód i pozwoleń, związanych z pracami na obiektach 
budowlanych Spółki. Ustalona przez UKE wysokość opłat za dostęp 
do infrastruktury technicznej miała uniemożliwić Spółce uzyskanie należnej części 
zwrotu kosztów, ponoszonych w związku z utrzymaniem infrastruktury. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK w Spółce (30 kwietnia 2021 r.) 
nie zapadło rozstrzygnięcie w tej sprawie. Niezależnie od wyników postępowania, 
w Spółce podjęto działania zmierzające do zwiększenia nadzoru nad realizacją 
zadań związanych z udostępnianiem infrastruktury słupowej. W kwietniu 2021 r. 
rozpoczęło działalność operacyjną Biuro Zarządzania Majątkiem Oświetleniowym, 
odpowiedzialne m.in. za nadzór nad realizacją zadań Spółki w tym zakresie. 
Rozpoczęto też prace ukierunkowane na nową umowę ramową, wynikającą 
z decyzji Prezesa UKE, scentralizowanie procesu zawierania umów z PT, 
uruchomienie centralnego rejestru umów ramowych, czy opracowanie wstępnych 
założeń narzędzia informatycznego, dedykowanego obsłudze wniosków o dostęp 
składanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Ustalenia kontroli wykazały, że dochodziło do przypadków nieprzestrzegania zasad 
wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych5. Dotyczyły one nieterminowego przedstawiania inwestorom 
przyczyn odmowy dostępu do infrastruktury technicznej oraz nieterminowego 
przekazywania Prezesowi UKE treści umów zawartych z przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi w sprawie dostępu do infrastruktury energetycznej. W Spółce 
nie prowadzono jednolitej ewidencji dotyczącej wniosków składanych przez PT 
w sprawie dostępu do infrastruktury oraz sposobu ich rozpatrzenia. Nie prowadzono 
też jednolitej ewidencji, pozwalającej na ustalenie, w jakim stopniu infrastruktura 
konkretnych słupów elektroenergetycznych była obciążona prawami podmiotów 
trzecich (przedsiębiorców telekomunikacyjnych) z tytułu zawartych umów w sprawie 
jej udostępnienia.  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 Dalej: PT. 
4 Dalej: UKE. 
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 777, ze zm. Dalej: ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie na terenie województwa lubelskiego 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do słupów 
elektroenergetycznych 

1. Zgodnie z postanowieniami statutu, PGE Dystrybucja S.A. pełniła funkcję 
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadziła działalność w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej, odpowiadała za bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucji, 
eksploatację, konserwację, remonty i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.  

Według rejestru dostępnego na stronie Urzędu Regulacji Energetyki6, Spółka 
posiadała koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki7 (numer koncesjonariusza 19029) na okres od 1 lipca 
2007 r. do 31 grudnia 2025 r. Wykaz miast i gmin ujętych w koncesji (ostatnia 
zmiana z 9 marca 2021 r.) obejmował miejscowości położone na terenie 
11 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego. 

(akta kontroli tom I str. 36-87, tom III str. 2-14) 

Regulamin organizacyjny PGE Dystrybucja S.A. przewidywał funkcjonowanie 
Centrali oraz Oddziałów Spółki8. Sposób organizacji oraz zakres kompetencji 
poszczególnych komórek Oddziałów był określony w odrębnych regulaminach 
organizacyjnych Oddziałów, podlegających zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki. 
Oddziały stanowiły jednostki organizacyjne o znacznym zakresie samodzielności9. 
Dyrektorzy Generalni Oddziałów odpowiadali m.in. za realizację obowiązków 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego10 na terenie działalności danego Oddziału.  

Za realizację zadań, związanych z zapewnieniem na terenie województwa 
lubelskiego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do słupów 
elektroenergetycznych, odpowiedzialne były bezpośrednio Oddziały Spółki 
prowadzące działalność operacyjną na terenie tego województwa, tj. Oddziały: 
Lublin, Zamość, Warszawa, Rzeszów. W Oddziałach Spółki dedykowanymi 
komórkami organizacyjnymi do realizacji zadań związanych z dostępem 
do infrastruktury elektroenergetycznej były Wydziały Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym funkcjonujące w ramach Departamentów Eksploatacji i Rozwoju. 

Na poziomie Centrali PGE Dystrybucja S.A. do dnia 28 lutego 2018 r. nie było 
komórki organizacyjnej, w zadaniach której wprost wskazany byłby nadzór nad tym 
procesem. W późniejszym okresie nadzór był sprawowany przez Dyrektora 
Departamentu Sieci, zgodnie z zarządzeniem nr 9/18 Wiceprezesa Zarządu 
ds. Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28 lutego 2018 r.11.  

                                                      
6 https://rejestry.ure.gov.pl/o/15. 
7 Dalej: URE. 
8 Spółka posiadała Oddziały w: Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Skarżysku-Kamiennej, Warszawie 

i Zamościu. 
9 W Regulaminie organizacyjnym Spółki przewidziano m.in., że Oddziały: są wyposażone w atrybut 

odrębnych pracodawców w odniesieniu do zatrudnionych w nich pracowników; posługują się własnymi 
numerami NIP i REGON; prowadzą księgi rachunkowe, a kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów 
ustawy o rachunkowości jest Dyrektor Generalny danego Oddziału, który odpowiada też za gospodarkę 
składnikami majątkowymi, organizację pracy Oddziału, zarządzanie jego personelem czy realizację polityki 
płacowej.  

10 Dalej: OSD. 
11 Dalej: zarządzenie nr 9/18.  
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Zgodnie ze zmianami Regulaminu organizacyjnego PGE Dystrybucja S.A., 
obowiązującymi od 28 października 2019 r., w strukturze Pionu Infrastruktury 
Sieciowej w Centrali Spółki przewidziano utworzenie Biura Zarządzania Majątkiem 
Oświetleniowym, którego Kierownik miał podlegać bezpośrednio Wiceprezesowi 
Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej. Do zadań Biura należały m.in.: definiowanie, 
organizowanie i prowadzenie nadzoru nad realizacją procedur i strategii w zakresie 
udostępniania majątku sieciowego na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
centralizacja funkcji organizacyjno-zarządczych związanych z majątkiem 
oświetleniowym oraz udostępnianiem majątku sieciowego, kontrolowanie 
i rozwijanie działalności oświetleniowej Spółki oraz innej działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z dystrybucją energii elektrycznej, zwierzchnictwo nad prowadzonymi 
w poszczególnych Oddziałach Spółki pracami związanymi z utrzymywaniem 
majątku oświetleniowego oraz udostępnieniem majątku sieciowego, udział 
w pracach i projektach dotyczących oświetlenia i udostępnienia majątku sieciowego. 

Mimo wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych z dniem 28 października 2019 r., 
Biuro Zarządzania Majątkiem Oświetleniowym rozpoczęło działalność dopiero 
w trakcie kontroli NIK, z dniem 1 kwietnia 2021 r. Zastępca Dyrektora Departamentu 
Administracji wyjaśnił, że powstanie w strukturach Spółki ww. Biura wynikało 
z wdrożenia produktów prac prowadzonych od września 2016 r. w ramach projektu 
pn. Optymalizacja strategii zarządzania majątkiem oświetleniowym 
w PGE Dystrybucja S.A. Z uwagi na fakt, że działalność związana z majątkiem 
oświetleniowym Spółki, podobnie jak działalność w zakresie udostępnienia 
infrastruktury technicznej na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nie jest 
działalnością bezpośrednio związaną z realizacją usług dystrybucyjnych przez 
PGE Dystrybucja S.A., podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zadań Biura o ten 
zakres. Uruchomienie funkcjonowania Biura było opóźnione z uwagi na wciąż 
toczące się prace w ramach wymienionego projektu i możliwość przyjęcia 
ostatecznie innej formuły postępowania z majątkiem oświetleniowym, aniżeli 
przyjęta w założeniach stojących za utworzeniem tej komórki organizacyjnej. Jako 
że zadania Biura Zarządzania Majątkiem Oświetleniowym związane były 
z podwieszaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, po wydaniu przez Prezesa UKE 
12 lutego 2021 r. decyzji DR.WIT.6082.3.2019.21112 w Spółce podjęto decyzję 
o operacyjnym uruchomieniu działalności Biura. 

(akta kontroli tom I str. 88-212, 215-216, 521, 531) 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. Spółka posiadała 654,1 tys. słupów 
elektroenergetycznych położonych na terenie województwa lubelskiego. 
W kolejnych latach ich liczba sukcesywnie malała13, osiągając poziom 622,4 tys. na 
dzień 1 stycznia 2021 r. Najliczniejszą grupę stanowiły słupy niskiego napięcia 
(w poszczególnych latach odpowiadały za około 69% wszystkich takich urządzeń), 
udział słupów średniego napięcia wynosił około 30%, zaś słupów wysokiego 
napięcia – około 1%. W latach 2016-2021 zmniejszyła się liczba słupów niskiego 
napięcia (z 452,4 tys. na początku 2016 r. do 426,9 tys. na dzień 1 stycznia 2021 r., 
spadek wyniósł 5,6%14) oraz słupów średniego napięcia (spadek odpowiednio 
z 194,8 tys. do 188,5 tys., tj. o 3,2%15), wzrosła zaś liczba słupów wysokiego 

                                                      
12 Dalej: Decyzja. 
13 Na dzień 1 stycznia 2017 r. liczba słupów wynosiła 649,4 tys., 1 stycznia 2018 r. – 645,2 tys., 1 stycznia 

2019 r. – 634,3 tys., 1 stycznia 2020 r. – 628,9 tys. 
14 Tendencja spadkowa była ciągła – na dzień 1 stycznia 2017 r. liczba słupów wynosiła 448,3 tys., 1 stycznia 

2018 r. – 445,1 tys., 1 stycznia 2019 r. – 436,6 tys., zaś 1 stycznia 2020 r. – 432,1 tys. 
15 Spadki w kolejnych latach do poziomów: na dzień 1 stycznia 2017 r. – 194,3 tys., 1 stycznia 2018 r. –

193,2 tys., 1 stycznia 2019 r. – 190,9 tys., 1 stycznia 2020 r. – 189,8 tys. 



 

6 

napięcia (z 6,9 tys. na dzień 1 stycznia 2016 r. do 7,0 tys. na dzień 1 stycznia 
2021 r., tj. o 1,4%16). 

(akta kontroli tom I str. 220) 

W latach 2016-2021 (do dnia kontroli NIK) do Spółki wpłynęło łącznie 2 278 
wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dotyczących udostępnienia 
infrastruktury elektroenergetycznej na terenie województwa lubelskiego17. Objęły 
one infrastrukturę w zakresie 193 029 słupów elektroenergetycznych (niemal 
wyłącznie niskiego napięcia – jedynie cztery wnioski objęły dodatkowo 10 słupów 
średniego napięcia). 

Złożone wnioski dotyczyły głównie prac związanych z projektami realizowanymi 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa18 – wnioski te wpłynęły 
do Spółki w okresie od 17 marca 2019 r. do 26 lutego 2021 r.19. Innych wniosków 
było jedynie 47 (wpłynęły pomiędzy 8 kwietnia 2016 r. a 18 stycznia 2021 r.). 

W większości przypadków (2 145, tj. 94,2%) wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie, a przedsiębiorcom wydano warunki techniczne na podwieszenie linii 
światłowodowych na, ujętych we wnioskach, napowietrznych liniach 
elektroenergetycznych należących do Spółki. W 14 kolejnych przypadkach (0,6%) 
wydano warunki, jednak w ograniczonym zakresie, gdyż w odniesieniu do niektórych 
z odcinków wskazanych przez przedsiębiorców odmówiono uzgodnień z uwagi 
na planowane „skablowanie” linii (przebudowę linii napowietrznych na sieć kablową, 
włącznie z demontażem dotychczasowych linii napowietrznych). 26 wniosków 
(1,1%) na dzień kontroli NIK pozostawało w trakcie rozpatrywania przez Spółkę, 
natomiast 93 wnioski przedsiębiorców20 (4,1%) zostały rozpatrzone odmownie. 
Najczęstszymi przyczynami niewydania warunków technicznych były planowane 
lub trwające prace związane z modernizacją linii, ich przebudową, skablowaniem 
lub likwidacją (dotyczyło to łącznie 82 wniosków), w trzech przypadkach warunki 
na wnioskowane słupy zostały wydane już wcześniej, dwa wnioski dotyczyły słupów 
niestanowiących własności Spółki, zaś w sześciu przypadkach wystąpiły inne 
przyczyny odmów.  

W latach 2016-2021 nie było przypadków, przewidzianych art. 21 ust. 2 ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w których – w związku 
z odmową udzielenia dostępu do infrastruktury technicznej położonej na terenie 
województwa lubelskiego lub niezawarciem umowy o dostępie do takiej 
infrastruktury w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku – Spółka bądź 
wnioskodawca zwrócili się do Prezesa UKE o wydanie decyzji w sprawie dostępu 
do infrastruktury technicznej. 

 (akta kontroli tom I str. 221, 407-506, tom III str. 15-20) 

W kontrolowanym okresie Spółka zawarła 177 umów w sprawie udostępnienia 
infrastruktury elektroenergetycznej na terenie województwa lubelskiego 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w tym 165 umów związanych z projektami 
realizowanymi w ramach POPC [……………………………………………………….…. 

…………………………………….21]*. Spółka nie gromadziła danych, pozwalających  

                                                      
16 Wzrost miał miejsce głównie w 2019 r. (z 6 884 szt. do 6 964 szt.). Inne zmiany (o kilka sztuk) miały miejsce 

w trakcie 2018 r. i 2020 r. 
17 W 2016 r. wpłynęły 4 wnioski, w 2017 r. – 4, w 2018 r. – 8, w 2019 r. – 527, w 2020 r. – 1 520, w 2021 r. 

(do 26 lutego) – 215. 
18 Dalej: POPC. 
19 Większość wniosków (2 107) złożyły spółki Fibee I sp. z o.o. i Fibee IV sp. z o.o., z czego: w 2019 r. – 468, 

w 2020 r. –1 453, w 2021 r. – 186. 
20 W tym 90 złożonych przez Fibee I sp. z o.o. lub Fibee IV sp. z o.o.  
21  […………………………………………………………………………………………………………………….]*. 
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na powiązanie poszczególnych umów z konkretnymi projektami. Jak wyjaśnił 
Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji, informacje o tym, że dane prace 
związane będą z realizacją projektów POPC, pozyskiwane były na poziomie rejonów 
energetycznych PGE Dystrybucja na etapie składania przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych wniosków o wydanie warunków technicznych. Rejony 
bazowały przy tym na treści przedstawionych pełnomocnictw lub treści pism 
przewodnich do składanych wniosków. Oświadczenia składane przez 
przedsiębiorców podlegały dodatkowej weryfikacji przez sprawdzenie, w oparciu 
o dane na stronie serwisu Polska Cyfrowa22, czy podmiot jest beneficjentem POPC 
na danym obszarze. Rejony dysponowały jedynie podstawowymi danymi na ten 
temat. W niektórych przypadkach informacje o tym, w ramach jakiego konkretnie 
projektu realizowane były prace, znajdowały się w dokumentacji przedstawianej 
przez przedsiębiorców, jednak informacje takie nie były przetwarzane przez Spółkę 
i nie podlegały żadnemu ewidencjonowaniu. 

(akta kontroli tom I str. 336-337, 346-347, 375-400, 402, 507-508) 

Z ustaleń kontroli NIK wynika jednak, że przyjęte rozwiązanie nie było w pełni 
skuteczne. W 20 przypadkach Spółka uznała bowiem wnioski przedsiębiorców 
o wydanie warunków technicznych na podwieszenie kabli światłowodowych 
na słupach jako związane z pracami realizowanymi w ramach POPC, podczas gdy 
inwestor faktycznie nie realizował projektu POPC na danym obszarze. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że na terenie powiatu 
lubelskiego (gmina Strzyżewice) funkcjonował operator Fibee I sp. z o.o., natomiast 
na terenie powiatu lubartowskiego – operator Fibee IV sp. z o.o. Na etapie 
początkowej współpracy Spółka miała wiedzę, że funkcjonuje wyłącznie jeden 
inwestor, tj. Fibee I sp. z o.o. Wnioski wpływające z powiatu lubartowskiego błędnie 
przypisywane były do tego inwestora, podczas gdy powinny być przypisane 
do Fibee IV sp. z o.o. Nieprawidłowa zamiana danych nie miała wpływu na przyjęcie 
odpowiedniej stawki za udostępnienie słupów, gdyż u obydwu inwestorów stawki 
za udostępnienie słupów są jednakowe, ponieważ obydwie Spółki realizują 
podwieszenia w związku z POPC. Ww. nieprawidłowości zostaną skorygowane na 
etapie realizacji i sprawdzenia stanu technicznego podwieszenia światłowodów. 
Identyfikacja konkretnego projektu POPC, w ramach którego realizowane są prace 
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, nie wpływa na realizację przez Spółkę 
obowiązków określonych przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, a co za tym idzie – informacja ta nie była wymagana. 

Zdaniem NIK, w świetle obowiązujących w Spółce od 28 lutego 2018 r. zasad 
udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej (przytoczonych niżej w punkcie 2 
wystąpienia pokontrolnego), do przyjęcia odpowiedniej stawki za udostępnienie 
infrastruktury niezbędne było zebranie informacji, czy dane prace związane były 
z projektem realizowanym w ramach POPC. Fakt realizacji przez inwestora 
projektów w ramach POPC na terenie kraju był niewystarczający do celów 
naliczania opłat, gdyż niższa stawka opłaty za udostępnienie słupów mogła zostać 
przyjęta tylko w przypadku prac związanych z projektami POPC, a te miały 
określony zasięg terytorialny. Istotne było zatem, czy inwestor realizuje taki projekt 
na danym obszarze.  

(akta kontroli tom I str. 551-553, 556) 

Prezes UKE w swojej Decyzji z 12 lutego 2021 r. wyznaczył wysokość miesięcznych 
stawek opłat z tytułu dostępu do słupów niskiego napięcia (1,73 zł netto) i średniego 

                                                      
22 https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow. 
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napięcia (2,75 zł netto), nieuzależnione od faktu realizowania przez inwestora prac 
w ramach POPC. 

 (akta kontroli tom II str. 1-210)  

2. W kontrolowanych latach 2016-2021 dokumenty wewnętrzne Spółki, regulujące 
zasady udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby realizacji 
szybkiej sieci telekomunikacyjnej, uległy zmianie. Od 28 lutego 2018 r. 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki zaangażowanych w to zadanie 
obowiązywały zasady określone zarządzeniem nr 9/18 Wiceprezesa Zarządu 
ds. Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28 lutego 2018 r., 
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aneksami nr 1 z 17 lipca 2018 r. i nr 2 
z 24 marca 2020 r. Przed 28 lutego 2018 r. brak było natomiast jednolitych zasad, 
a w poszczególnych Oddziałach Spółki funkcjonowały odmienne rozwiązania. 

W Oddziale Warszawa 29 maja 2015 r. opracowano wzór umowy w sprawie 
udostępnienia infrastruktury przedsiębiorcom23. Poleceniem Zastępcy Dyrektora 
Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z 19 lipca 2016 r. 
wprowadzono też zasady ustalania stawek cenowych za udostępnienie 
infrastruktury. […………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………....]*24. Wymienione zasady nie zostały 
zastosowane na terenie województwa lubelskiego, gdyż przed 28 lutego 2018 r. 
nie było wniosków przedsiębiorców z tego terenu. 

W Oddziale Rzeszów nie przyjęto żadnych jednolitych rozwiązań, zaś brzmienie 
umowy w sprawie udostępnienia infrastruktury było każdorazowo uzgadniane przez 
strony. 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..]*.  

W Oddziale Zamość zasady udostępniania infrastruktury wprowadzono 
zarządzeniem nr 9/0Z/14 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Zamość z dnia 8 maja 2014 r. Całość spraw związanych z procedurą zawierania 
umów na odpłatne udostępnienie konstrukcji wsporczych linii energetycznych 
dla potrzeb podwieszania kabli światłowodowych miała być prowadzona przez 
Rejony Energetyczne; umowy miały być zawierane przez dyrektorów tych rejonów, 
posiadających pełnomocnictwa udzielone przez Dyrektora Oddziału. Opracowano 
Instrukcję współpracy z siecią PGE Dystrybucja S.A., wzór umowy w sprawie 
odpłatnego udostępniania konstrukcji wsporczych [……………………………………. 

…………………………………………………………………….]*.  
(akta kontroli tom I str. 213, 216-219, 222-326) 

Odnosząc się do przyczyn funkcjonowania różnych regulacji w poszczególnych 
Oddziałach Spółki, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, 
że PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła działalność operacyjną 1 września 2010 r. 
w wyniku połączenia ośmiu spółek – Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. 
Od tego momentu w dalszym ciągu trwają działania związane z ujednolicaniem 
i standaryzacją poszczególnych procesów realizowanych w Spółce. 
W początkowych latach standaryzacja obejmowała priorytetowe, z punktu widzenia 
OSD, obszary związane z realizacją obowiązków Spółki nałożonych przepisami 

                                                      
23 W późniejszym okresie wzór był zmieniany. 
24 W dniu 30 października 2017 r. Zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 

wydał nowe polecenie, które rozszerzało liczbę podkategorii i przypisanych im stawek jednostkowych opłat. 



 

9 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne25, stopniowo przechodząc 
do kolejnych procesów, realizowanych na podstawie innych regulacji prawnych. 
Pomimo braku sformalizowanych zasad wydanych na poziomie Centrali Spółki, 
na zdecydowanie przeważającej części województwa lubelskiego, obsługiwanej 
przez Oddziały: Lublin oraz Zamość PGE Dystrybucja S.A., tj. na terenie 213 gmin, 
funkcjonowały jednolite zasady w zakresie udostępniania – opracowane i formalnie 
wdrożone do stosowania w Oddziale Zamość. Pozostałe Oddziały, tj. Rzeszów oraz 
Warszawa, prowadzą działalność operacyjną jedynie na terenie 23 gmin z obszaru 
województwa lubelskiego (podział działalności Oddziałów nie pokrywa się 
z podziałem terytorialnym kraju). 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że Spółka aktywnie 
uczestniczyła w zainicjowanych w połowie 2017 r. pracach nad formą i warunkami 
współpracy OSD elektroenergetycznych i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 
prowadzonych przy współudziale Prezesa UKE oraz Prezesa URE, stowarzyszeń 
zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz OSD. W wyniku 
warsztatów, spotkań i uzgodnień przedsiębiorstwa energetyczne zrzeszone 
w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej26 
opracowały i przyjęły propozycję Warunków udostępnienia konstrukcji słupowych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, która została 
przekazana do Prezesa UKE celem konsultacji z izbami telekomunikacyjnymi. Pod 
koniec 2017 r. Prezesowi UKE została przekazana poprawiona wersja Warunków 
udostępniania… Dodatkowo PTPiREE przekazało Prezesowi UKE oraz izbom 
telekomunikacyjnym w marcu 2018 r. propozycję zapisów Istotnych postanowień 
umowy o dostępie do infrastruktury technicznej. Treść obu powyższych dokumentów 
została wdrożona w PGE Dystrybucja S.A. w formie zarządzenia nr 9/18. 

(akta kontroli tom I str. 213, 216-219) 

Zarządzenie nr 9/18 określało, w sposób wiążący dla wszystkich Oddziałów Spółki, 
jednolite Zasady zapewnienia dostępu do elektroenergetycznych linii 
napowietrznych niskiego napięcia (nN) przez OSD (stanowiły one załącznik nr 2 
do zarządzenia)27, a także wzór umowy o dostępie do tych linii w celu podwieszania 
linii światłowodowych (załącznik nr 1 do zarządzenia). Dokumenty te miały 
zastosowanie dla nowo zawieranych umów. Umowy podlegały rejestrowaniu 
w Oddziałowych Rejestrach Umów28. Zgodnie z § 2 pkt 2 i 3 zarządzenia, 
jednostkowa stawka za udostępnienie konstrukcji wsporczych słupów 
elektroenergetycznych wynosiła 5,52 zł netto, przy czym podlegała obniżeniu 
do 3,50 zł netto w sytuacji, gdy projekt realizowany przez operatora 
telekomunikacyjnego wynikał z prac związanych z POPC29. [………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..]* 

                                                      
25 Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm. 
26 Dalej: PTPiREE. 
27 Dalej: Zasady zapewnienia dostępu. 
28 Dalej: ORU. 
29 W dniu 24 marca 2020 r. aneksem nr 2 wprowadzono do zarządzenia nr 9/18 zmiany, zgodnie z którymi 

w przypadku zawierania nowych umów udostępnienia obowiązywać miały ww. stawki, uwzględniające 
dodatkowo coroczną waloryzację wysokości opłat, począwszy od 2019 r., w oparciu o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
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(akta kontroli tom I str. 290-326) 

Spośród 2 278 wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jakie wpłynęły 
do Spółki w latach 2016-2021 (do dnia kontroli NIK) i dotyczyły udostępnienia 
infrastruktury elektroenergetycznej na terenie województwa lubelskiego: 

 w większości przypadków (2 145, tj. 94,2%) wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie a przedsiębiorcom wydano warunki techniczne na podwieszenie linii 
światłowodowych na, ujętych we wnioskach, napowietrznych liniach 
elektroenergetycznych należących do Spółki;  

 w 14 kolejnych przypadkach (0,6%) wydano warunki – jednak w ograniczonym 
zakresie, gdyż w odniesieniu do niektórych z odcinków wskazanych przez 
przedsiębiorców odmówiono uzgodnień; 

 93 wnioski przedsiębiorców (4,1%) zostały rozpatrzone odmownie;  

 26 wniosków (1,1%) na dzień kontroli NIK pozostawało w trakcie rozpatrywania 
przez Spółkę.  

Wszystkie wnioski złożone w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. (odpowiednio: 4, 4 i 8) zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Wśród 527 wniosków złożonych w 2019 r.: 495 (93,9%) 
zostało rozpatrzonych pozytywnie, w 6 przypadkach (1,2%) wydano warunki 
w ograniczonym zakresie, a w 26 (4,9%) odmówiono wydania warunków. 
Analogicznie dla 1 520 wniosków złożonych w 2020 r. liczby te kształtowały się 
następująco: 1 451 (95,5%), 5 (0,3%) i 62 (4,1%), zaś dla 215 wniosków złożonych 
w 2021 r. (do 26 lutego): 183 (85,1%), 3 (1,4%), 5 (2,3%). Dwa wnioski złożone 
w 2020 r. (0,1% wszystkich z tego roku) oraz 24 wnioski złożone w 2021 r. (11,2%) 
pozostawały przy tym jeszcze nierozpatrzone na dzień kontroli NIK. 

Odmowy wydania warunków dostępu do infrastruktury miały miejsce średnio 
po 35 dniach od wpływu wniosku inwestora. W 19 przypadkach, co stanowiło 20,4% 
z 93, nastąpiło to jednak po ponad 60 dniach, tj. po terminie określonym w art. 19 
ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych30. Wszystkie 
odmowy dotyczyły wniosków złożonych w latach 2019-2021, z których w przypadku 
90 inwestorem były spółki Fibee I sp. z o.o. lub Fibee IV sp. z o.o., realizujące 
projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

W przypadku 2 137 wniosków rozpatrzonych pozytywnie (w całości lub częściowo) 
warunki techniczne wydano średnio po 32 dniach od wpływu wniosku przedsiębiorcy 
do Spółki, przy czym 10,7% wniosków (229) rozpatrywano dłużej niż 60 dni 
(przytoczone dane bazują na 2 137 wnioskach ujętych w zestawieniu sporządzonym 
na potrzeby kontroli NIK31. 

W latach 2019-2021 Spółka szybciej wydawała w tych przypadkach warunki 
techniczne dostępu do sieci (średnio po 31 dniach), niż miało to miejsce w latach 
2016-2018 (średnio po 86 dniach). Większość wniosków stanowiły te złożone przez 
spółki Fibee (wszystkie wpłynęły w latach 2019-2021), stąd też średni czas 
rozpatrywania wniosków osiągał podobną wartość – 31 dni (przy czym 222 wnioski, 
tj. 11,2% z 1 978 złożonych przez tych inwestorów32, było rozpatrywane dłużej niż 
60 dni).  

                                                      
30 Co opisano niżej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości wystąpienia pokontrolnego. 
31 Pominięto w nich 22 pozycji, w których – według danych zestawienia – wydanie warunków technicznych 

miało miejsce jeszcze przed złożeniem wniosku przedsiębiorcy w tej sprawie. Badanie przeprowadzone 
na próbie dokumentów wykazało, że ujęte w zestawieniu daty wydania warunków, tj. rozpatrzenia wniosków, 
były w tych przypadkach nieprawidłowe. Pominięcie 22 błędnych pozycji, które stanowiły 1% z 2 159 
wszystkich pozycji, nie miało istotnego wpływu na podany średni czas rozpatrywania wniosków oraz 
przytoczone dalej inne wartości. 

32 Podana liczba 1 978 nie obejmuje 22 wniosków pominiętych z powodów podanych w poprzednim przypisie. 
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Spośród 2 137 podanych wyżej wniosków rozpatrzonych pozytywnie (w całości lub 
częściowo): 

 w 547 (25,6%) nie zawarto z inwestorami umów regulujących zasady dostępu 
do infrastruktury elektroenergetycznej. Jako najczęstszą przyczynę takiego stanu 
rzeczy Spółka wskazała brak wniosków inwestorów o zawarcie umów; w innych 
przypadkach znaczenie mógł mieć fakt niedawnego wydania warunków 
technicznych, bądź też wysłania umowy do inwestora, która nie wróciła jeszcze, 
podpisana, do Spółki; 

 w 1 590 (74,4%) Spółka zawarła umowy w sprawie dostępu do infrastruktury 
elektroenergetycznej. Jednakże:  

a) w 578 przypadkach33 umowy zostały zawarte jeszcze przed złożeniem przez 
przedsiębiorców wniosków o udostępnienie konstrukcji wsporczych linii 
energetycznych.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że takie sytuacje 
występowały, gdy wcześniej zawarte umowy były aneksowane przez 
uwzględnienie w Wykazie słupów (stanowiącym załącznik do umowy) 
dodatkowych stanowisk słupowych, na które wydano warunki techniczne 
dostępu. Przyjęty tryb działania w tym zakresie wynikał wprost z zasad (treści) 
wzorów umów wynikający z zarządzenia nr 9/18. Zwiększenie liczby 
udostępnionych słupów następowało poprzez uzgodnienie (obustronne 
podpisanie) przez strony umowy nowego Wykazu słupów, a dzięki takiemu 
rozwiązaniu osiągano zamierzony cel przy mniejszym nakładzie pracy. 
Występowały również przypadki potrzeby rozszerzenia zakresu robót 
o dodatkowe stanowiska słupowe przez projektantów na etapie opracowywania 
i uzgadniania projektów. W tych sytuacjach na prośbę Spółki inwestor składał 
dodatkowe wnioski o wydanie warunków na rozszerzenie zakresu swojej 
inwestycji. Następnie uzupełniano opracowania projektowe i składano 
do ponownego uzgodnienia z uwzględnieniem dodatkowych słupów wraz 
z warunkami potwierdzającymi możliwość ich wykorzystania do podwieszenia 
przewodów światłowodowych. Po pozytywnym uzgodnieniu tak uzupełnionego 
projektu inwestor występował do Spółki o zawarcie umowy, co wykluczało 
przypadki jej zawarcia przed wydaniem warunków na podwieszenie przewodów 
światłowodowych. Odmienna praktyka stosowana była w Oddziale Lublin, gdzie 
przyjęto sposób polegający na podpisaniu jednej umowy oraz wyłącznie 
aktualizowany był załącznik nr 1 w zakresie liczby wykorzystywanych słupów, 
po wykonaniu podwieszenia światłowodów, zgłoszeniu przez wykonawcę robót 
i po pozytywnym sprawdzeniu stanu technicznego przez właściwy Rejon 
Energetyczny. Nie aneksowano zatem umowy, tylko aktualizowano każdorazowo 
załącznik nr 1 w zakresie liczby wykorzystywanych słupów; 

b) w pozostałych 1 012 przypadkach podpisanie umowy nastąpiło po złożeniu 
wniosku – średnio po 162 dniach od wpływu wniosku (maksymalnie do 505 
dni)34. Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, w przypadku niezawarcia umowy o dostępie 
do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o taki 
dostęp każda ze stron mogła zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem 
o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że projekt 
podwieszenia przewodów światłowodowych nie ogranicza się tylko do działań 

                                                      
33 Wszystkie dotyczyły wniosków spółek Fibee I lub Fibee IV. 
34 Wśród 997 takich pozycji 994 dotyczyło wniosków spółek Fibee I lub Fibee IV. W ich przypadku średni 

odstęp od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy wynosił 155 dni (maksymalnie 469 dni). 
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ze strony Spółki jako właściciela udostępnianej infrastruktury. Na czas 
od momentu wpływu wniosku inwestora do momentu podpisania z nim umowy 
składają się prace obu zainteresowanych stron. O ile na okres rozpatrzenia 
wniosku i wydania warunków oraz uzgodnienia projektu Spółka ma wpływ, tak 
na prace realizowane po stronie inwestora, tj. zlecenia prac projektowych, 
opracowanie projektu i jego akceptacji przez inwestora, przesłanie ich 
do uzgodnienia w Spółce oraz wystąpienie o podpisanie umowy, PGE 
Dystrybucja S.A. nie ma wpływu. Ponadto w niektórych przypadkach projekty nie 
uzyskują pozytywnego uzgodnienia przez Spółkę za pierwszym razem z uwagi 
na błędy natury technicznej, jak również rozszerzenie zakresu robót 
budowlanych na etapie opracowywania projektu. Rozszerzenie zakresu prac 
w stosunku do wydanych warunków skutkuje potrzebą wystąpienia 
z dodatkowymi warunkami na podwieszenie przewodów na brakujących słupach 
linii niskiego napięcia – co w sposób istotny wydłuża okres czasu pomiędzy 
momentem wydania warunków i podpisaniem umowy. 

Zdaniem NIK, długi okres pomiędzy wpływem wniosku, jego rozpatrzeniem oraz 
zawarciem umowy w sprawie dostępu do infrastruktury, jaki miał miejsce 
w ww. przypadkach, mógł negatywnie wpływać na możliwość świadczenia przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych liniami 
światłowodowymi w założonym przez niego terminie – co w szczególności było 
istotne w kontekście prac realizowanych w ramach POPC i potrzeby dochowania 
terminów określonych w umowach o dofinansowanie projektów. 

(akta kontroli tom I str. 407-506, 550-551, 554-555, tom III str. 15-20) 

Obowiązujące od 28 lutego 2018 r. Zasady zapewnienia dostępu przewidywały, 
że na każde nowo projektowane podwieszenie linii światłowodowych wnioskodawca 
powinien opracować i uzgodnić ze Spółką dokumentację projektową, zawierającą 
m.in. obliczenia wytrzymałości mechanicznej słupów. Rozpoczęcie prac 
projektowych powinno być poprzedzone szczegółową inwentaryzacją istniejącej 
elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia (dalej: nN). 
Inwentaryzacja ta miała się odbyć poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
określającej ocenę stanu technicznego przewodów i słupów. Wyniki inwentaryzacji 
miały posłużyć jako dane wyjściowe do obliczeń projektowych sieci. Zgodnie 
z Zasadami zapewnienia dostępu dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 
formalności związane z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, 
zgłoszeń, zezwoleń, decyzji oraz powinna być wykonana przez osobę posiadającą 
stosowne uprawnienia budowlane. Do dokumentacji projektowej należało dołączyć 
oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgód właścicieli gruntów. Podwieszanie 
linii światłowodowych miało być dokonywane z uwzględnieniem m.in. obowiązującej 
w Spółce Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach 
Energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  

Analiza próby 30 wniosków złożonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
w latach 2016-202135 wykazała, że: 

 20 wniosków dotyczyło planowanych prac związanych z realizacją projektów 
POPC, przy czym w sześciu przypadkach w przedłożonej dokumentacji (w treści 
pełnomocnictw wydanych przez inwestorów) wskazano oznaczenie konkretnego 
projektu POPC, którego miały dotyczyć prace. 

                                                      
35 Próba objęła: 10 wniosków złożonych przed październikiem 2018 r., a także 20 wniosków złożonych 

w późniejszym okresie. W pięciu przypadkach Spółka odmówiła wydania warunków dostępu, w pozostałych 
25 – przychyliła się do wniosków przedsiębiorców w pełnym zakresie bądź w odniesieniu do niektórych 
słupów (spośród 25 takich wniosków, w 14 przypadkach strony zawarły umowy regulujące zasady dostępu). 
Spośród 30 wniosków, 10 było złożonych w związku z realizacją projektów POPC. Wnioski były 
rozpatrywane przez różne Rejony Energetyczne Oddziałów: Zamość i Lublin.  
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 We wszystkich 10 przypadkach z badanej próby, w których wnioski PT wpłynęły 
przed październikiem 2018 r., w wydanych warunkach technicznych wskazano, 
że inwestor winien posiadać zgody właścicieli gruntów na przeprowadzenie 
planowanych prac. W sprawach rozpatrywanych na podstawie wniosków 
złożonych od października 2018 r. również postawiono taki warunek, wskazując 
go wprost w treści wydanych warunków technicznych lub w załączonych do nich 
Zasadach zapewnienia dostępu. W niektórych warunkach technicznych 
wskazywano dodatkowo, że oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zgód 
ma zostać przedłożone wraz z dokumentacją projektową. 

 We wszystkich 25 przypadkach, w których Spółka wydała warunki techniczne 
dostępu, przychylając się – w całości lub części – do wniosku PT, od inwestora 
wymagano sporządzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej, technologii 
wykonywania prac montażowych oraz konserwacyjno-remontowych (założono, 
że projekt techniczno-wykonawczy będzie podlegał uzgodnieniu ze Spółką). 
Wykonawcy zostali też zobowiązani do uzyskania, przed rozpoczęciem budowy, 
„właściwych zezwoleń i decyzji określonych przepisami prawa”, przy czym 
w sześciu przypadkach36 uszczegółowiono ten wymóg wskazując, że chodzi 
o uzyskanie kompletu uzgodnień i decyzji wymaganych ustawą Prawo 
budowlane37, skutkujące nabyciem przez inwestora prawomocnego pozwolenia 
na budowę lub dokonaniem zgłoszenia. 

 Przedstawiona przez inwestorów dokumentacja projektowa zawierała ustalenia 
odnoszące się do bieżącego stanu słupów i oceny, czy możliwe jest 
podwieszenie na nich kabli światłowodowych (dokumentacja techniczna 
zawierała m.in. obliczenia wytrzymałości mechanicznej słupów). Projektanci 
składali również oświadczenia o zgodności projektu wykonawczego 
z obowiązującymi przepisami (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego). 

 Od wszystkich wnioskodawców wymagano opracowania i uzgodnienia ze Spółką 
Instrukcji współpracy ruchowej. Prace związane z montażem miały być też 
wykonane zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w Spółce. 

 W trzech przypadkach Spółka przychyliła się do wniosków PT, wydając warunki 
techniczne z jednoczesnym podkreśleniem, że niektóre odcinki znajdują się 
na etapie przygotowania inwestycji obejmujących przebudowę linii 
napowietrznych niskiego napięcia (nN) na linie kablowe nN, co inwestor powinien 
uwzględnić przy realizacji prac budowlano-montażowych. 

 We wszystkich pięciu przypadkach odmowy wydania warunków technicznych 
wnioskodawcom wskazano przyczyny takich odmów. Wynikały one 
z planowanych lub prowadzonych prac związanych z modernizacją/przebudową 
sieci – w szczególności polegających na demontażu istniejących słupów 
i poprowadzeniu linii doziemnych. W trzech z pięciu przypadków odmowy 
wydano jednak nieterminowo (od 81 do 139 dni po wpływie wniosku o wydanie 
warunków technicznych, podczas gdy art. 19 ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych przewidywał termin 60 dni).  

W oparciu o dwa inne wnioski PT wydano warunki techniczne dostępu do linii, 
przy czym nie objęły one słupów średniego napięcia, na których PT zamierzali 
podwiesić przewody światłowodowe. Spółka poinformowała wnioskodawców, 
że nie wydaje warunków technicznych obejmujących takie słupy, gdyż 
planowane na nich usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne 
zakłócenia w świadczeniu innych usług za pośrednictwem tej samej infrastruktury 
technicznej. 

                                                      
36 Wszystkie były rozpatrywane przez ten sam Rejon Energetyczny Oddziału Zamość. 
37  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. (dalej: Prawo budowlane). 
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W dwóch innych przypadkach wydane warunki techniczne nie objęły niektórych 
słupów nN ujętych we wnioskach PT, gdyż nie stanowiły one własności Spółki, 
bądź planowano przekazanie ich na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeden z wnioskodawców w piśmie z 20.04.2016 r.38 zaprezentował swoje 
stanowisko, zgodnie z którym dodatkowe wymagania Spółki, odnoszące się 
do konieczności uzyskania przez PT zgód właścicieli gruntów i dróg, 
przeprowadzenia obliczeń wytrzymałości słupów, czy opracowania Instrukcji 
współpracy ruchowej, uznał za niezgodne z przepisami prawa (Spółka nie zmieniła 
swojego stanowiska).  

(akta kontroli tom I str. 290-326, tom III str. 110-358) 

Wymogi sporządzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, czy 
uzyskania zgód właścicieli gruntów, zostały uznane przez Prezesa UKE 
za nieuzasadnione bądź nieproporcjonalne i jako takie – zaliczone do barier 
prawnych, hamujących popyt na dostęp do słupów elektroenergetycznych. Prezes 
UKE wydał 12 lutego 2021 r., w trakcie kontroli NIK, po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu 30 stycznia 2019 r. 
na podstawie art. 18 ust. 3 w zw. z art. 17 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, Decyzję DR.WIT.6082.3.2019.211 określającą Spółce warunki 
zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów 
elektroenergetycznych (dalej: Warunki UKE). Uznał w niej, że warunki dostępu 
ustalone przez Spółkę nieprawidłowo określały terminy, przedmiot dostępu, 
czy zakres przesłanek odmownych. W jego ocenie nieuzasadnione były m.in.: 
ograniczony zakres usług objętych dostępem (wyłącznie słupy elektroenergetyczne 
nN), ograniczenie zakresu kabli telekomunikacyjnych możliwych do instalacji 
(wyłącznie kable światłowodowe, z wyłączeniem miedzianych), konieczność 
stosowania obowiązujących w Spółce instrukcji i norm dotyczących 
elektroenergetycznych linii napowietrznych, konieczność przeprowadzenia przez PT 
inwentaryzacji istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej przed 
rozpoczęciem prac projektowych. Prezes UKE wskazał w Decyzji, że współpraca 
stron powinna zapewnić m.in.: dostęp do słupów elektroenergetycznych nN i SN 
(średniego napięcia), możliwość podwieszania kabli telekomunikacyjnych 
niezależnie od technologii, zawieranie przez strony umów ramowych 
i szczegółowych, obowiązek opracowania projektu i jego uzgodnienia ze Spółką 
oraz instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z projektem, obowiązek 
informowania przez Spółkę – z odpowiednim wyprzedzeniem – o planowanej 
likwidacji lub przebudowie sieci elektroenergetycznej. 

Warunki UKE, stanowiące załącznik nr 1 do Decyzji Prezesa UKE, przewidywały 
m.in., że pomiędzy Operatorem Korzystającym39 (dalej: OK) a Operatorem 
Udostępniającym40 (dalej: OU) zawierane będą na czas nieokreślony umowy 
ramowe, dotyczące ramowych warunków zapewnienia dostępu do słupów. Umowa 
taka miała być przygotowana na podstawie Warunków UKE oraz zostać podpisana 
w terminie 60 dni od doręczenia wniosku o jej zawarcie.  

Na podstawie umowy ramowej strony mogły następnie zawrzeć umowy 
szczegółowe, dotyczące dostępu do konkretnych słupów wskazanych w zapytaniach 
OK. Zapytania, składane według wzoru określonego w załączniku do Warunków 
UKE, miały odnosić się do możliwości dostępu do słupów elektroenergetycznych. 

                                                      
38 Pismo w sprawie udostępnienia infrastruktury w postaci 62 słupów w m. Kotliny, gm. Żyrzyn. 
39 Przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do żądania dostępu do słupów elektroenergetycznych 

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub na podstawie 
umowy ramowej. 

40 Podmiot zobowiązany do zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych na podstawie art. 17 ust. 1 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub na podstawie umowy ramowej. 
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Odpowiedź OU miała nastąpić w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnego 
zapytania. Negatywna odpowiedź na zapytanie mogła być uzasadniona 
w szczególności w przypadku wystąpienia względów technicznych 
uniemożliwiających umieszczenie elementów Infrastruktury na słupach, braku 
dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów infrastruktury, z uwzględnieniem 
przyszłego zapotrzebowania OU na miejsce w infrastrukturze objętej wnioskiem. 
Odmowa miała następować również w sytuacji, gdy nie było możliwe wykorzystanie 
słupów ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, integralność 
i bezpieczeństwo sieci OU, gdy planowane usługi telekomunikacyjne mogły 
powodować poważne zakłócenia w świadczeniu innych usług, bądź gdy zapewniony 
zostanie OK inny niż określony w zapytaniu skuteczny dostęp do infrastruktury 
technicznej na podstawie odrębnej oferty, na warunkach niezakłócających uczciwej 
konkurencji. Szczegółowe uzasadnienie odmowy winno odnosić się odrębnie 
do każdego ze słupów. Jeżeli odmowa wynikała z braku możliwości technicznych, 
OK przysługiwało prawo do przeprowadzenia, wspólnej z przedstawicielami Spółki, 
inspekcji dokumentowanej protokołem. W przypadku, gdyby inspekcja nie 
potwierdziła braku możliwości technicznych, protokół miał zawierać określenie 
warunków technicznych właściwych dla przebiegu słupów wskazanych w zapytaniu. 

Udzielając pozytywnej odpowiedzi na zapytanie, OU miał dołączyć warunki 
techniczne dla wszystkich słupów wskazanych w zapytaniu, a także przekazać OK: 
wszelkie informacje niezbędne do dokonania wymaganych wyliczeń (w tym przede 
wszystkim na temat stanu technicznego słupów i ich wytrzymałości) oraz znajdującą 
się w jego posiadaniu dokumentację techniczną w zakresie koniecznym 
do zaprojektowania i wykonania infrastruktury oraz jej utrzymania i eksploatacji. 
W przypadku słupów objętych planem demontażu lub modernizacji, w związku 
z planem rozwoju, dotyczącym zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, uzgodnionym z Prezesem UKE, 
OU winien był wskazać planowaną datę końcową możliwości dostępu 
do wskazanych słupów. 

W terminie 7 dni od otrzymania pozytywnej odpowiedzi na zapytanie, OK miał złożyć 
wniosek o zawarcie umowy szczegółowej. Stanowił on podstawę do dokonania 
na rzecz OK rezerwacji zasobów wskazanych we wniosku (na okres 90 dni, lecz nie 
dłużej niż do podpisania umowy szczegółowej). Kolejne czynności obejmowały 
przygotowanie, uzgodnienia i akceptację projektu wykonawczego infrastruktury. 
W terminie 10 dni od zaakceptowania projektu strony miały zawrzeć umowę 
szczegółową. 

OK został zobowiązany do niepoddzierżawiania słupów podmiotom trzecim bez 
pisemnej zgody OU, niedokonywania jakichkolwiek modyfikacji słupów, używania 
wyłącznie urządzeń spełniających wszystkie wymagania przewidziane prawem, 
usunięcia ewentualnych szkód wynikających bezpośrednio z prowadzonych przez 
niego prac, zwrotu poniesionych przez OU kosztów związanych z realizacją 
inwestycji OK, informowania OU o przypadkach fizycznego udostępnienia 
Infrastruktury innym PT w celu świadczenia przez nich usług telekomunikacyjnych. 

Wszelkie prace mogły być wykonywane tylko przez upoważnione przez OK osoby 
posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje. Prace 
instalacyjne i konserwacyjne infrastruktury miały być wykonywane przez OK 
na własny koszt. OK ponosił odpowiedzialność za zainstalowane w ramach 
wykonanej infrastruktury urządzenia, wpływ zainstalowanych urządzeń na linię 
elektroenergetyczną, przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów BHP 
oraz przepisów ppoż., a także przepisów regulujących sposób realizowania 
infrastruktury. OU zapewnić OK całodobowy dostęp do infrastruktury, przysługiwało 
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mu przy tym kontrolowanie, w każdym czasie, realizacji postanowień umowy 
ramowej i umów szczegółowych. 

Warunki UKE zawierały również regulacje odnoszące się do procesu instalacji 
i odbioru infrastruktury na słupach elektroenergetycznych, prac planowych 
i związanych z usuwaniem awarii, warunki usunięcia infrastruktury OK, naliczania 
kar umownych oraz zasady rozliczeń z tytułu opłat za rezerwację oraz korzystanie 
ze słupów. 

(akta kontroli tom II str. 1-210) 

Spółka negatywnie oceniła treść ww. Decyzji oraz jej wpływ na realizację zadań 
wynikających z roli PGE Dystrybucja S.A. jako OSD i złożyła 12 marca 2021 r. 
do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
odwołanie (dalej: Odwołanie) z wnioskiem o wstrzymanie wykonania Decyzji. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK w Spółce (30 kwietnia 2021 r.) 
nie zapadło rozstrzygnięcie w tej sprawie. 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………]* 
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………….. ]* 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………]* 
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[………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………]* 

W złożonym Odwołaniu Spółka zażądała uchylenia Decyzji Prezesa UKE, bądź 
wprowadzenie do niej szeregu postulowanych zmian, z jednoczesnym wydłużeniem 
terminu na wdrożenie zaskarżonej Decyzji z 90 dni od dnia jej doręczenia 
do 12 miesięcy. 

(akta kontroli tom I str. 327, 329, tom II str. 211-343) 

Niezależnie od złożonego odwołania PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła prace nad 
nową umową ramową, wynikającą z ww. Decyzji. Zdaniem Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Administracji, ich zakończenie nastąpi w terminie wskazanym 
w Decyzji (90 dni od jej doręczenia)41. Decyzja ma wpływ na nowo podpisywane 
umowy i nie wskazuje na konieczność modyfikowania dotychczas zawartych umów. 
W związku z faktem, że postępowanie UKE prowadzone było wobec wszystkich 
największych OSD, prace nad wzorem umowy ramowej prowadzone będą pod 
auspicjami PTPiREE. W trakcie kontroli NIK na stronie internetowej Spółki 
zamieszczono aktualnie obowiązujące warunki dostępu do infrastruktury, zaś 
30 kwietnia 2021 r. informację o tej stronie internetowej przekazano Prezesowi UKE. 

(akta kontroli tom I str. 327, 329-330, 552, 556-559) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że Spółka podejmuje 
aktualnie działania związane z przygotowaniem do wdrożenia Decyzji Prezesa UKE, 
z czym związane jest między innymi operacyjne uruchomienie działalności przez 
Biuro Zarządzania Majątkiem Oświetleniowym. Zgodnie z założeniami nowego 
modelu działania, zawieranie umów ramowych z przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi odbywać się będzie na poziomie Centrali Spółki, a proces ten 
realizowany będzie przez ww. komórkę organizacyjną. Powyższe wiązać się będzie 
z uruchomieniem centralnego rejestru umów ramowych, umożliwiającego 
pozyskiwanie przez poszczególne Oddziały Spółki bieżącej wiedzy o zawartych 
umowach ramowych oraz możliwości zawierania umów szczegółowych 
z przedsiębiorcami. Umowy szczegółowe zawierane będą na poziomie Oddziału, 
na terenie którego dochodzić będzie do podwieszenia kabli, a proces ten 
nadzorować będzie centralnie także Biuro Zarządzania Majątkiem Oświetleniowym. 
Spółka opracowała również wstępne założenia narzędzia informatycznego 
dedykowanego do obsługi wniosków o dostęp składanych przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 555-556) 

3. [……………………………………………………………………………………………… 

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

....................................................42................................................................................

.....................................................43...............................................................................

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

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

..........]* 

 

  

                                                      
41  Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK w PGE Dystrybucja S.A. termin ten jeszcze nie upłynął. 
42  […………………………………………………………………………………………………………………………]* 
43  […………………………………………………………………………………………………………………………]* 



 

18 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................
.....................................]* 

(akta kontroli tom I str. 407-506, tom III str. 15-20) 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...]*  

Najczęstszymi przyczynami niewydania warunków technicznych były planowane, lub 
trwające, prace związane z modernizacją linii, ich przebudową, skablowaniem lub 
likwidacją (dotyczyło to łącznie 79 wniosków), w trzech przypadkach warunki 
na wnioskowane słupy zostały wydane już wcześniej, dwa wnioski dotyczyły słupów 
niestanowiących własności Spółki, zaś w sześciu przypadkach wystąpiły inne 
przyczyny odmów. 

(akta kontroli tom I str. 407-506, tom III str. 15-20) 

[…………………………………………………………………………………………………
………………44………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….]* Zdaniem Spółki, 
modernizacja sieci miała być uzależniona od zapotrzebowania na moc 
przyłączanych nowych odbiorców i zwiększającego się zapotrzebowania mocy 
dotychczasowych odbiorców oraz bieżącej oceny stanu technicznego sieci i 
środków inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę. W zakresie dokumentacji 
dotyczącej badanej próby, pojęcia modernizacja/przebudowa były niejednokrotnie 
stosowane zamiennie, a planowane prace obejmowały skablowanie linii (usunięcie 
słupów i linii napowietrznych oraz przebudowanie sieci na doziemną linię kablową). 

(akta kontroli tom I str. 407-506, tom III str. 15-20, 110-117, 126, 133, 177-178, 
183-204) 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………]* 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………]* 

                                                      
44  [……………………………………………………………………………………………………………………….… 
 …………………………………………………………………………………………………………………….……..]* 
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[…………………………………………………………………………………………………
…………………]*. 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..]*. 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………]*. 

(akta kontroli tom I str. 507-517) 

4. W Oddziałowych Rejestrach Umów zaewidencjonowano w latach 2016-2021 
(do dnia kontroli, tj. 2 marca 2021 r.) 177 umów zawartych z przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi w sprawie dostępu do infrastruktury energetycznej PGE 
na terenie województwa lubelskiego.  

[…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………]* (do dnia kontroli NIK). Umowy 
zostały podpisane ze strony Spółki przez upoważnione osoby. W  89 przypadkach 
spośród ww. 121 (tj. 73,6%) teksty umów przekazano Prezesowi UKE po terminie 
określonym art. 24 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. Przywołane przepisy nakazywały przekazanie umów 
w terminie 14 dni od dnia ich podpisania, natomiast faktyczne przekazanie odbyło 
się po ww. terminie, z opóźnieniami wynoszącymi od 1 do 257 dni45.  

(akta kontroli tom I str. 375-400, tom III str. 22) 

Spółki Fibee I sp. z o. o. i Fibee IV sp. z o. o. w umowach o dofinansowanie 
projektów POPC zobowiązały się do zapewnienia trwałości projektów zgodnie 
z art. 71 rozporządzenia ogólnego46 przez okres 5 lat, a także do zapewnienia 
hurtowego dostępu przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektów. 
[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….]*. W świetle postanowień 
tych umów, zawarcie umowy o dostępie stanowiło podstawę do uzgodnienia przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z PGE Dystrybucja S.A. terminu 
i harmonogramu prac, zaś świadczenie usług telekomunikacyjnych liniami 
światłowodowymi mogło nastąpić nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Spółkę 
przedstawionej przez PT dokumentacji powykonawczej i wykonanych prac 
instalacyjnych (akcept dokumentowany protokołem odbioru technicznego). 
Oznaczało to, że okres realnego świadczenia usług telekomunikacyjnych liniami 

                                                      
45 Opóźnienie od 1 do 14 dni miało miejsce w przypadku 13 umów (co stanowiło 10,7% z analizowanych 121 

umów). W 17 przypadkach (14,0%) wynosiło od 15 do 60 dni, w 15 (12,4%) – od 61 do 90 dni, w 29 (24,0%) 
– od 91 do 182 dni, zaś w 15 (12,4%) przekraczało pół roku. 

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.). 
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światłowodowymi był krótszy od okresu obowiązywania umowy o dostępie, gdyż 
dopiero po podpisaniu takiej umowy prace instalacyjne mogły zostać 
przeprowadzone i odebrane. 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….]*. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że wnioskodawcy 
nie proponowali konkretnych terminów obowiązywania umów, jak również nie 
udzielili bliższych szczegółów dotyczących okresu trwałości realizowanych 
projektów. Okresy obowiązywania umów uzgodniono na roboczo na 5 lat, co było 
zaakceptowane przez wnioskodawców i skutkowało podpisaniem umów przez 
zainteresowane strony. W ocenie Spółki istnieje możliwość wydłużenia trwania 
zawartych już umów (w tym: na okres trwałości projektu realizowanego przez PT) 
po uprzednim uzyskaniu przez właściwy Rejon Energetyczny jednoznacznych 
informacji w tym zakresie i po sporządzeniu stosownych aneksów. W związku 
z zawarciem umów na okres 2 lub 5 lat nie występowano do Wiceprezesa Zarządu 
ds. Rozwoju o zgodę na odstępstwo od zasad opisanych z zarządzeniu nr 9/18 
z uwagi na fakt, że treść § 2 ust. 1 Zarządzenia określała wprost przypadki, 
w których możliwe było zawarcie umów na krótszy okres. Skrócenie okresu 
obowiązywania umowy było możliwe w wyjątkowych sytuacjach wynikających 
wprost z oczekiwań PT (w tym przypadku, w ocenie Spółki, strony uzgodniły takie 
stanowisko), jak również planowanych przez Spółkę inwestycji. Z punktu widzenia 
interesów PGE Dystrybucja S.A. wyłącznie właściwe skoordynowanie inwestycji 
Spółki i PT właśnie na tym etapie może spowodować ograniczenie kosztów 
do niezbędnego minimum.  

(akta kontroli tom I str. 290-291, 375-400, 518-520, 524-528, 530-536, tom III 
str. 66-107) 

W związku z realizacją projektów POPC Spółki Fibee I sp. z o. o. i Fibee IV 
sp. z o. o. zobowiązały się zapewnić hurtowy dostęp przez okres 7 lat od dnia 
zakończenia realizacji projektu. Ww. spółki nie były jednocześnie właścicielami 
podbudowy słupowej, bez uzyskania uprzedniej zgody PGE Dystrybucja S.A. nie 
miały prawa dysponować podwieszoną siecią oraz nie mogły oddać sieci 
do używania przez podmioty trzecie. Odnosząc się do tych zagadnień, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że realizacja wskazanych 
obowiązków przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wykracza poza regulacje 
ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, a także poza 
obowiązki Spółki określone przepisami tej ustawy. Ww. spółki, zgłaszając projekty 
w ramach konkursu, zaakceptowały jego zasady i regulamin, których treść nie jest 
znana PGE Dystrybucja S.A. Powyższe zagadnienia pozostają więc poza regulacją 
kontraktów pomiędzy Spółką a spółkami Fibee I sp. z o. o. i Fibee IV sp. z o. o. 
Dotychczas podmioty te nie sygnalizowały konieczności modyfikacji czy 
uzupełnienia zapisów umów o dostępie w związku z realizacją swoich obowiązków 
określonych regulaminem. Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji podał 
także, że ze stosowanego w Spółce wzoru umowy nie wynikał obowiązek 
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uzyskiwania dodatkowej zgody Spółki w przypadku udostępnienia przez spółki 
Fibee I sp. z o. o. i Fibee IV sp. z o. o. ciemnego włókna lub strumienia bitów 
(tj. usługi BSA – Bitstream Access) dla innych podmiotów w ramach już 
posadowionej infrastruktury, wynikającej z zawartych umów. 

(akta kontroli tom I str. 520, 530, tom III str. 66-107) 

Do dnia kontroli NIK prace realizowane przez spółki Fibee I sp. z o. o. i Fibee IV 
sp. z o. o. w zakresie podwieszenia kabli telekomunikacyjnych zostały zakończone 
w niewielkim stopniu. [……………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………
……………47…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………]* 

Oddział Lublin wydał warunki techniczne na 97 819 słupów, z czego w przypadku: 
1 831 prace zostały odebrane, 1 243 – dokonano odbioru częściowo zrealizowanych 
prac, 5 607 – dokonano odbioru części rozdzielczej, 20 508 – prace były na etapie 
realizacji, zaś na odcinkach dotyczących pozostałych 68 630 słupów inwestycja była 
na wcześniejszym etapie (inwestor uzgodnił ze Spółką projekt wykonawczy, był 
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej lub nie przedłożył projektu 
Spółce). W przypadku warunków wydanych przez Oddział Warszawa na 11 980 
słupów odebrano odcinki dotyczące 211 słupów, a w odniesieniu do 396 następnych 
prace zostały zrealizowane częściowo. W przypadku warunków wydanych przez 
Oddział Rzeszów na 3 921 słupów zakończono prace na odcinkach obejmujących 
49 słupów (pozostałe prace pozostawały w realizacji). Rejony energetyczne 
Oddziału Zamość wydały warunki na 25 438 słupów, z których zakończono odcinki 
obejmujące 1 694 słupów, 14 667 było w fazie realizacji, natomiast w przypadku 
9 077 pozostałych słupów inwestor miał możliwość rozpoczęcia prac.  

(akta kontroli tom I str. 407-506) 

5. Przyjęta przez PGE podstawowa stawka opłaty z tytułu dostępu do słupów 
elektroenergetycznych wyniosła 5,52 zł netto i została skalkulowana 
z uwzględnieniem średnich kosztów 1 km linii napowietrznej niskiego napięcia oraz 
założeniem, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne powinny ponosić koszty 
w wysokości 1/5 rzeczywistych miesięcznych kosztów utrzymania. [………………. 

.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………]* 

Kalkulując stawkę za udostępnienie dla podmiotów będących beneficjentami POPC, 
PGE wzięła pod uwagę fakt, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący 
projekty w ramach POPC realizowali podwieszenia w szczególności na terenach 
wykluczonych cyfrowo, na których, co do zasady, koszty prowadzenia działalności 
przez PGE są niższe, niż dla całego obszaru działalności Spółki, a koszty 
prowadzenia działalności przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – znacząco 
wyższe, niż na terenach bardziej zurbanizowanych. Spółka ustaliła dla nich 
preferencyjną stawkę w kwocie 3,50 zł netto za jedno stanowisko słupowe. 
W ramach tych projektów wolumen udostępnionej infrastruktury PGE był z reguły 

                                                      
47  [………………………………………………………………………………………………………………………]* 
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dużo większy, niż w przypadku indywidualnych projektów realizowanych przez 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne na mniejszych obszarach, co obniżało koszty 
obsługi umowy o dostępie zawartej z podmiotem będącym beneficjentem POPC. 
Zdaniem PGE, POPC realizuje istotne społecznie zagadnienia przeciwdziałające 
cyfrowemu wykluczeniu na obszarach mniej zamożnych. 

Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem linii elektroenergetycznych nN 
rozliczano w odniesieniu do całej linii. Na potrzeby kalkulacji stawki 
za udostępnienie jednego stanowiska słupowego koszty te przeliczono na jedno 
stanowisko słupowe. 

 (akta kontroli tom II str. 357-363, 368-373, 429-433, 617-623) 

Kalkulując stawkę za udostępnienie jednego stanowiska słupowego, Spółka 
posłużyła się zestawieniem kosztów dla Rejonu Energetycznego Łowicz48. Zdaniem 
Spółki, był to najbardziej reprezentatywny rejon z punktu widzenia realizacji celów 
i obowiązków określonych w art. 17 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, zgodnie z którym operator sieci zapewnia przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym dostęp do infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie 
z niej, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej (dostęp do infrastruktury 
technicznej jest odpłatny, chyba że strony umowy postanowią inaczej).  

 (akta kontroli tom II str. 405-408, 599-614) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wskazał, że kalkulując stawkę 
z tytułu udostępnienia eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej Rejonu 
Energetycznego Łowicz brano pod uwagę m.in. skalę działalności oraz bardzo 
różnorodny teren działania, na który składały się duże aglomeracje (Łódź), duże 
miasta (Białystok, Kielce, Lublin, Rzeszów), miasta powiatowe (np. Bielsk Podlaski, 
Radom, Puławy). Wybrano rejon energetyczny, w którym: przeważająca ilość 
infrastruktury nN to infrastruktura napowietrzna; infrastruktura funkcjonuje na terenie 
miasta (Łowicz) oraz na obszarze wiejskim; na dzień sporządzania kalkulacji były 
zawarte umowy, których przedmiotem było podwieszenie kabli światłowodowych, 
a prace przy ich podwieszeniach zostały zakończone. 

(akta kontroli tom II str. 624-631) 

Zgodnie z Zasadami zapewnienia dostępu do elektroenergetycznych linii 
napowietrznych nN przez OSD, udostępnieniu podlegały słupy elektroenergetycznej 
linii nN. Wyłączenie linii napowietrznych średniego oraz wysokiego napięcia 
podyktowane było koniecznością wykonywania prac przez przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne, co wymagałoby wyłączenia linii i odbiorców oraz pogorszeniem 
wskaźników SAIDI/SAIFI (określających czas przerw w dostawach energii 
elektrycznej). Korzystanie z technologii prac pod napięciem w przypadku linii 
o napięciach wyższych niż niskie jest mocno ograniczone.  

Zgodnie z Procedurą w zakresie szczegółowej ewidencji składników majątku 
trwałego PGE, środkiem trwałym jest linia, której granicą jest z jednej strony 
połączenie na dolnych stykach podstaw bezpiecznikowych rozdzielni nN stacji oraz 
trwale oznaczone i zaewidencjonowane punkty w sieci z drugiej strony. Dlatego jako 
infrastrukturę techniczną rozpoznać należy środek trwały w postaci linii 
elektroenergetycznej niskiego napięcia podlegającej udostępnieniu. Koszty 
eksploatacji linii elektroenergetycznych nN Spółka ewidencjonuje w odniesieniu 
do jednego środka trwałego – infrastruktury technicznej stanowiącej całość 
materialno-techniczną.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Administracji wyjaśnił, że według stanowiska 
przyjętego w Spółce udostępnieniu na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 

                                                      
48 Oddział Łódź, długość linii nN napowietrznych – 2 458 km, liczba stanowisk słupowych nN – 49 165 sztuk. 
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podlega cała linia niskiego napięcia, a nie tylko jej element w postaci słupów. 
Uzasadnia to przyjęcie do kalkulacji stawki za udostępnienie, wyliczonej zgodnie 
z dyspozycją art. 23 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, kosztów eksploatacji całej infrastruktury technicznej 
podlegającej udostępnieniu, tj. linii niskiego napięcia. Powyższa dyspozycja wyraża 
wprost intencje ustawodawcy w zakresie składowych stawki, które winny zostać 
wzięte pod uwagę przy dokonywaniu kalkulacji opłaty z tytułu udostępnienia. 
Regulacja ta nie zawiera norm wskazujących na obowiązek uwzględniania przy 
wyliczaniu stawki wyłącznie kosztów przyrostowych (inkrementalnych), których 
wysokość uzależniona jest od wielu czynników. Użycie sformułowania „zwrot części 
kosztów” przesądza o tym, że dla ustalenia bazowego poziomu wydatków podmiotu 
wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej, zobowiązanego 
do udostępniania swojej infrastruktury technicznej, należy przyjąć ogół kosztów 
związanych z utrzymaniem i eksploatacją środków trwałych podlegających 
udostępnieniu. Spółka podkreśla, że cytowany przepis daje uprawnienie OSD 
do wyliczenia wysokości opłaty w oparciu o całość kosztów ponoszonych w związku 
z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury technicznej. Opłata za udostępnienie ma 
doprowadzić do zwrotu części kosztów, jakie OSD ponosi w związku z utrzymaniem 
infrastruktury technicznej, a nie wyłącznie kosztów związanych z jej udostępnieniem, 
co jest logiczną konsekwencją faktu, że korzystać z infrastruktury OSD będzie także 
przedsiębiorca telekomunikacyjny. 

(akta kontroli tom I str. 304-310, tom II str. 412-426, 599-614) 

Prezes UKE w Decyzji wskazał, „że ustalanie opłat z tytułu dostępu do infrastruktury 
technicznej w oparciu o koszty całościowego utrzymania linii energetycznej, w tym 
jej elementów aktywnych, jest sprzeczne z art. 22 ust. 3 ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który stanowi, że opłaty z tytułu dostępu 
do infrastruktury technicznej określa się w wysokości, która umożliwia zwrot części 
kosztów, które ponosi ten podmiot w związku z utrzymaniem tej infrastruktury. 
Przepis wyłącza w ogóle zaliczenie do podstawy opłat, ponoszonych przez OSD 
kosztów utrzymania elementów aktywnych sieci, jak również wyliczenie opłat 
w oparciu o całość kosztów utrzymania elementów pasywnych. Art. 22 ust. 3 ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych mówi o zwrocie części 
kosztów ponoszonych przez OSD w stosunku do tej infrastruktury, do której 
przyznany został dostęp a nie kosztów całej infrastruktury technicznej OSD, której 
element jest przedmiotem dostępu. (…) Gdyby przyjąć za słuszne stanowisko OSD 
o ponoszeniu kosztów za dostęp do infrastruktury technicznej, liczonych według 
kosztów utrzymania całej linii, doszłoby do subsydiowania skrośnego usług 
świadczonych przez OSD bezpośrednio opłatami ponoszonymi przez PT, który 
uzyskał dostęp, a korzystając z elementu pasywnego finansuje inne usługi 
świadczone przez OSD przy użyciu tej sieci, w tym usługi z wykorzystaniem 
będących poza ustawowym prawem dostępu jej elementów aktywnych. Pośrednio 
natomiast podstawowe usługi OSD byłyby finansowane przez abonentów lub 
użytkowników końcowych PT, na których w abonamencie lub innych opłatach 
detalicznych przerzucone zostały opłaty za dostęp”. 

(akta kontroli tom II str. 1-210) 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..]* 

(akta kontroli tom II str. 211-343) 
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Stosownie do art. 25 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób umożliwiający odrębne 
obliczenie kosztów, przychodów, zysków i strat w zakresie swojej podstawowej 
działalności oraz działalności o której mowa w art. 16 ust.1, a w szczególności – 
dostępu do infrastruktury technicznej, w tym kosztów związanych z udostępnieniem 
infrastruktury technicznej w wykonaniu obowiązku z art. 17 ww. ustawy, tj. kosztów, 
które nie zostałyby poniesione, gdyby nie doszło do udostępnienia. 

Prezes UKE w Decyzji zaznaczył, że „na operatora sieci został również nałożony 
dodatkowy obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji kosztów i przychodów 
wynikających z dzierżawy infrastruktury na cele związane z telekomunikacją, 
odrębne od podstawowej działalności. (…) należy przyjąć, że jest to obowiązek 
niezależny od istniejących już i realizowanych przez wszystkich OSD obowiązków 
księgowych czy ewidencyjnych. W konsekwencji powyższego, nie ulega 
wątpliwości, że art. 25 ustawy o wspieraniu rozwoju stanowi regulację specjalną 
w stosunku do obowiązków ewidencyjno-księgowych nałożonych zarówno przed 
jego wejściem w życie, jak i później na przedsiębiorców w ogóle, czy też w stosunku 
do szczególnych obowiązków ewidencyjnych OSD, wynikających z ustaw 
branżowych, w tym np. z art. 44 Prawa energetycznego. Ewidencja, o której mowa 
w art. 25 ustawy o wspieraniu rozwoju jest autonomicznym rodzajem ewidencji, 
nieuregulowanym wcześniej ani później w innych przepisach. Wskazuje 
na to redakcja tego artykułu, który, kreując obowiązek prowadzenia ewidencji, 
nie odwołuje się do istniejących ewidencji czy obowiązujących zasad rachunkowości 
lub ewidencjonowania przepływów finansowych, zarówno wprost jak i przynajmniej 
odpowiednio. Mając na względzie literalne brzmienie przepisu i zakładając 
jednocześnie racjonalność ustawodawcy, nie można do zasad prowadzenia 
ewidencji z art. 25 ustawy o wspieraniu rozwoju, nawet subsydiarnie stosować 
przepisów regulujących inne ewidencje, czy wytycznych lub standardów 
Ministerstwa Finansów, jak również zrównywać z tą ewidencją, ewidencji, o których 
mowa w przepisach branżowych. W szczególności, nałożony na OSD jeszcze przed 
wejściem w życie art. 25 ustawy o wspieraniu rozwoju, obowiązek prowadzenia 
ewidencji z art. 44 Prawa energetycznego nie jest tożsamy z obowiązkiem z art. 25 
ustawy o wpieraniu rozwoju. W konsekwencji OSD nie może zwolnić się 
z obowiązku nałożonego w art. 25 ustawy o wspieraniu rozwoju przez wskazanie 
na prowadzoną zgodnie z art. 44 prawa energetycznego ewidencję, nawet, jeżeli cel 
obu tych ewidencji jest zbieżny, tj. zapobieganie subsydiowaniu skrośnemu”. 

(akta kontroli tom II str. 1-210)  

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….]* 

(akta kontroli tom II str. 617-631) 

6. W Decyzji Prezesa UKE zostały określone warunki zapewnienia dostępu 
do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych (dalej: 
warunki dostępu) oraz nakaz zapewnienia, w terminie 90 dni od dnia doręczenia 
Decyzji (w dniu 15 lutego 2021 r.), gotowości do zawierania umów ramowych 
i umów szczegółowych, a także rozpatrywania zapytań o dostęp do słupów 
elektroenergetycznych zgodnie z postanowieniami warunków dostępu. Decyzja 
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Prezesa UKE podlega natychmiastowemu wykonaniu. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych NIK w PGE, tj. 30 kwietnia 2021 r., nie upłynął wskazany 
90-dniowy termin. 

(akta kontroli tom II str. 1-210) 

Spółka negatywnie oceniła treść Decyzji oraz jej wpływ na realizację zadań 
wynikających z roli PGE jako OSD i złożyła 12 marca 2021 r. do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie z wnioskiem 
o wstrzymanie wykonania Decyzji. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK 
w PGE Dystrybucja S.A. (tj. 30 kwietnia 2021 r.), nie zapadło rozstrzygnięcie w tej 
sprawie. 

(akta kontroli tom I str. 327, 329, tom II str. 211-343) 

W warunkach dostępu określono m.in. tryb zawarcia umowy, tryb i zasady dostępu 
do słupów elektroenergetycznych (nN i SN), instalację infrastruktury, zasady 
rozliczeń. Zdefiniowano m.in. kabel komunikacyjny jako kabel w dowolnej 
technologii, przeznaczony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wskazano 
także stawki opłat za dostęp do słupa elektroenergetycznego nN – 1,73 zł, SN – 
2,75 zł (kwoty netto).  

PGE w odwołaniu wskazała, że objęcie obowiązkiem udostępnienia na potrzeby 
podwieszenia kabli telekomunikacyjnych słupów elektroenergetycznych SN 
powoduje m.in. ryzyko wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej, 
konieczność przeprowadzenia prac pod napięciem (co jest nowym rozwiązaniem, 
które dopiero Spółka wdraża), ryzyko uszkodzenia linii średniego napięcia przez 
pracowników lub zleceniobiorców operatora korzystającego. Ponadto umożliwienie 
powieszenia kabli metalowych (miedzianych) może powodować ryzyko dla zdrowia 
i życia osób wykonujących prace przy liniach energetycznych lub kablach 
telekomunikacyjnych. Zdaniem Spółki, określenie wysokości opłat za dostęp 
do infrastruktury technicznej w zaniżonej kwocie uniemożliwi jej uzyskanie należnej 
części zwrotu kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem infrastruktury. 

(akta kontroli tom II str. 183-343) 

Prezes UKE zobowiązał PGE do zapewnienia gotowości do zawierania Umów 
Ramowych i Umów Szczegółowych oraz do rozpatrywania zapytań o dostęp 
do słupów elektroenergetycznych, zgodnie z postanowieniami Decyzji, w terminie 
90 dni od dnia doręczenia Decyzji (w dniu 15 lutego 2021 r.). 

Spółka w złożonym Odwołaniu wskazała, że termin ten jest zbyt krótki i powinien 
być określony na 12 miesięcy od dnia doręczenia zaskarżonej Decyzji. Podkreśliła 
także, że wdrożenie zaskarżonej Decyzji będzie wymagało podjęcia szeregu 
działań, których wykonanie w okresie 90 dni przez spółkę Skarbu Państwa jest 
niemożliwe. 

 (akta kontroli tom II str.1-343) 

W związku z Decyzją, poza podjęciem prac nad nową umową ramową wynikającą 
z postanowień w niej zawartych oraz złożonego odwołania, Spółka powołała Biuro 
Zarządzania Majątkiem Oświetleniowym, którego zadania wiążą się m.in. 
z zagadnieniami dotyczącymi podwieszenia kabli telekomunikacyjnych 
na infrastrukturze Spółki. To działanie ma na celu zapewnienie sprawnego 
i jednolitego sposobu rozpatrywania wniosków dostępowych na całym obszarze 
funkcjonowania Spółki. Prowadzone są także prace nad narzędziami 
informatycznymi do obsługi wniosków dostępowych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. Prace nad projektem umowy ramowej realizowane 
są w ramach zespołu roboczego powołanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej. Powyższe ma istotne znaczenie w kontekście 
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jednolitości zapisów umów ramowych w praktyce wszystkich operatorów systemów 
dystrybucyjnych. Spółka opracowuje ponadto wzory aneksów do zawartych 
już umów dostępowych, w stosunku do których operatorzy telekomunikacyjni 
wystąpili o aktualizację stawek opłat, w sposób zgodny z Decyzją. 

(akta kontroli tom II str. 624-631) 

W dniu 20 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej PGE Dystrybucja opublikowano 
warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów 
elektroenergetycznych według treści Załącznika nr 1 do Decyzji z informacją o ich 
stosowaniu od 23 maja 2021 r., tj. z upływem 90 dni od dnia jej otrzymania. Do tego 
dnia Spółka jest zobowiązana do udostępniania infrastruktury na dotychczasowych 
zasadach. Informacja o adresie internetowym strony, została przekazana Prezesowi 
UKE 30 kwietnia 2021 r., tj. z kilkudniowym opóźnieniem względem 7-dniowego 
terminu na jej przekazanie, wynikającym z art. 18 ust. 8 ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 552, 556-559, tom II str. 615-616, 624-631) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W przypadku 19 z 93 (tj. 20,4%) odmów wydania warunków dostępu 
do infrastruktury technicznej przyczyny odmowy dostępu Spółka przedstawiła 
wnioskodawcy po upływie 60 dni od dnia otrzymania wniosku (dotyczyło 
to wniosków Fibee I sp. z o.o.), co stanowiło naruszenie terminu określonego 
w art. 19 ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji wyjaśnił, że opóźnienia wynikały 
z faktu, iż wnioski rozpatrywane były w kolejności chronologicznej, zaś w przypadku 
odmowy wydania warunków technicznych konieczne było przeprowadzenie 
dokładniejszej analizy, niż miało to miejsce w standardowych przypadkach. 

(akta kontroli tom I str. tom I str. 407-506, 550-551, 555, tom III str. 15-20) 

2. Spółka z przekroczeniem obowiązującego terminu przekazała Prezesowi UKE 
89 spośród 121 (73,6%) analizowanych przez NIK umów zawartych 
z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie dostępu do infrastruktury 
energetycznej. W niemal połowie przypadków (44), opóźnienie względem terminu 
przekraczało 90 dni. 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych umowy miały być przekazywane w terminie 14 dni od dnia 
podpisania. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji jako główną przyczynę opóźnień 
wskazał trudną sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 (wszystkie ww. umowy 
zostały zawarte w okresie od marca 2020 r.), liczne absencje pracowników 
zajmujących się prowadzeniem spraw związanych z podwieszaniem światłowodów 
na liniach napowietrznych nN i konieczność ich zastępowania przez pracowników 
mających inne zakresy obowiązków. Umowy zostały przekazana do UKE 
niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień, natomiast nieterminowe przesłanie umów 
nie wpłynęło negatywnie na ich realizację. 

W trakcie kontroli NIK, na podstawie § 4 ust. 1 zarządzenia nr 9/18 Dyrektorzy 
Generalni Oddziałów Spółki zostali zobowiązani do powiadomienia o każdorazowym 
zawarciu umowy o udostępnieniu infrastruktury Prezesa UKE w trybie i terminie 
wynikającym z przepisów prawa. Zawiadomienie miało zostać przekazane 
do wiadomości Dyrektora Departamentu Sieci. 

(akta kontroli tom I str. 375-400, 519, 522-523, 527-529, 537-549, tom III str. 23-65) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Terminowe przedstawianie wnioskodawcom na piśmie przyczyn odmowy 
dostępu do infrastruktury technicznej. 

2. Terminowe przekazywanie Prezesowi UKE treści umów zawartych 
z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie dostępu do infrastruktury 
energetycznej. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Lublin, 31 maja 2021 r. 

 

 

Kontroler Dyrektor  
Wojciech Szukała 

główny specjalista kontroli państwowej 
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Edward Lis 
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Edward Szempruch 
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[…]* ― Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie wyłączyła z publikacji fragmenty wystąpienia 
pokontrolnego oznaczone w niniejszy sposób na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), w związku 
z objęciem  tych fragmentów tajemnicą przedsiębiorstwa przez i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 
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