
Nadzór PGNiG SA nad EuRoPol GAZ SA 
w latach 2011–2017 

Najwyższa Izba Kontroli 
Warszawa, lipiec 2019 r. 

Miejsce na zdjęcie z okładki I 

Lata 2011–2018 (do listopada) 

Źródło:©cherezoff - stock.adobe.com  



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 EuRoPol GAZ SA to właściciel polskiej części gazociągu przesyłowego 
Jamał-Europa. 
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na podstawie wyników kontroli. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

  EuRoPol GAZ powstała na mocy porozumień zawartych w 1993 r. 
pomiędzy rządami Polski i Rosji. 

 Bezpieczny i niezawodny przesył gazu rurociągiem jamalskim ma 
znaczenie dla:  

– bezpieczeństwa energetycznego Polski,  

– wiarygodności Polski jako kraju tranzytowego. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
Przesył gazu przez EuRoPol GAZ na tle Gaz-System SA i PGNiG SA 03 
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 04 

 Zadaniem PGNiG SA, jako jednego z dwóch głównych akcjonariuszy 
EuRoPol GAZ, jest sprawowanie nadzoru nad tą spółką w sposób 
kompetentny i profesjonalny. 

 Sygnały o zakłóceniach dotyczących działalności EuRoPol GAZ:  

– list intencyjny ws. budowy gazociągu z Białorusi do Słowacji,  

– kłopoty ze zmianą przez PGNiG członków zarządu EuRoPol GAZ, 

– opóźnienia w zatwierdzaniu sprawozdań finansowych, 

– sprawa nagród dla nowych polskich członków władz spółki, 

– nieprawidłowości wykazywane przez inne kontrole wykonywania    
nadzoru właścicielskiego. 



Czy nadzór PGNiG SA nad spółką EuRoPol GAZ SA sprawowany był 
prawidłowo i czy zabezpieczał interesy Skarbu Państwa? 

W szczególności: 

 Czy były wyznaczane cele sprawowania nadzoru nad spółką EuRoPol 
GAZ SA? 

 Czy sposób wykonywania nadzoru nad EuRoPol GAZ SA zapewniał 
osiągnięcie wyznaczonych celów? 

 Czy działania nadzorcze realizowane były zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i umowami? 

 
 

Co kontrolowaliśmy? 05 



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 

Kogo kontrolowaliśmy? 06 



 Specyfika funkcjonowania EuRoPol GAZ oraz zakres oddziaływania 
PGNiG na spółkę uwarunkowane były postanowieniami 
międzyrządowych umów polsko-rosyjskich. 

 PGNiG nie sprawowała kontroli nad EuRoPol GAZ w rozumieniu 
Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów. 

 Obowiązywał wymóg jednomyślnego podejmowania decyzji przez 
PGNiG i Gazprom, wyrażony także zasadą tzw. reprezentacji krzyżowej 
spółki przez Zarząd. 

Stwierdzony stan – specyfika EuRoPol GAZ  07 
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Stwierdzony stan – jednomyślność głosowania na WZ 08 
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Stwierdzony stan – jednomyślność głosowania w RN 09 
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Stwierdzony stan – jednomyślność głosowania w Zarządzie 10 



 PGNiG miała ograniczone możliwości oddziaływania na cele EuRoPol 
GAZ. Bezpieczny przesył gazu i ustalona wysokość zysku były realizowane. 

Stwierdzony stan – realizacja celów 11 
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 Stanowisko PGNiG wobec spraw EuRoPol GAZ przyjmował Zarząd przy 
udziale Rady Nadzorczej PGNiG.  

 W sprawach kadrowych decyzje przygotowywano z udziałem Ministra 
Skarbu Państwa, a od 2016 r. z udziałem Ministra Energii. 

 W PGNiG skutecznie działała komórka nadzoru właścicielskiego. 
 W organach EuRoPol GAZ występował relatywnie wysoki poziom 

rotacji członków RN i Zarządu EuRoPol GAZ będących reprezentantami 
PGNiG, przy jednoczesnej niemal pełnej stabilności reprezentacji  
ze strony rosyjskiej.  

 Zmiany personalne były przeprowadzane bez zbędnej zwłoki. 
 W dokumentacji nie wskazywano przyczyn dokonywania części zmian  

w organach EuRoPol GAZ oraz uzasadnień dla odwoływania 
i powoływania nowych członków władz, a także udzielania 
absolutorium z wykonywania obowiązków. 

Stwierdzony stan – nadzór i zmiany kadrowe 12 
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Stwierdzony stan – zmiany w Radzie Nadzorczej 13 
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Stwierdzony stan – zmiany w Zarządzie 14 
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Stwierdzony stan – procedura zmian w Zarządzie 15 



 9 z 12 rocznych sprawozdań finansowych EuRoPol GAZ z lat 2006–2017 
nie zostało zatwierdzonych przez walne zgromadzenie w terminie  
6 miesięcy od dnia bilansowego, co stanowiło naruszenie art. 53 ust. 1 
ustawy o rachunkowości. Przyczyną były spory pomiędzy PGNiG  
i Gazprom (taryfowy, ws. zmian w Zarządzie, ws. podziału zysku). 

 W procesie decyzyjnym prowadzącym do podpisania pomiędzy EuRoPol 
GAZ a Gazprom Export listu intencyjnego, dotyczącego przygotowania 
studium wykonalności gazociągu z Białorusi na Słowację przez 
terytorium Polski, nie zaszły nieprawidłowości, ani przypadki 
przekroczenia uprawnień. 

 Ministrowie Skarbu Państwa i Gospodarki uzyskiwali żądane informacje 
związane z EuRoPol GAZ, w sprawie realizacji postanowień zawartych  
w umowach międzyrządowych. 

Stwierdzony stan – sprawozdania finansowe, list intencyjny 16 



 Nagrody z zysku EuRoPol GAZ (dla pracowników, członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej) oraz dodatkowe nagrody dla członków RN 
wypłacane były w latach 2011–2018  trzykrotnie, wskutek uchwał 
walnego zgromadzenia EuRoPol GAZ. Nagrody z zysku wypłacane były: 
– w 2012 r. (zysk za 2007 r.),  
– w 2015 r. (zysk za 2012 r.),   
– w 2016 r. (zysk za 2015 r.).  

 Przyznanie nagród, w tym dla członków RN, należało do wyłącznej 
kompetencji WZ, i miało charakter uznaniowy. Nie było skrępowane 
żadnymi warunkami ustalonymi w innych aktach prawnych.  

 Wykształconą praktyką było przyznawanie nagród wyłącznie osobom 
aktualnie zatrudnionym w spółce lub zasiadającym w jej organach. 

Stwierdzony stan – nagrody  17 
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Stwierdzony stan – nagrody  18 



Ocena ogólna 19 

NIK ocenia pozytywnie sposób sprawowania przez PGNiG nadzoru 
nad EuRoPol GAZ w latach 2011–2018 (do listopada). Nie 
stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów ani naruszeń 
istotnych interesów Skarbu Państwa.  
Zakres nadzoru determinowany specyfiką EuRoPol GAZ i wymogiem 
jednomyślnego podejmowania decyzji przez PGNiG i Gazprom.  
Wyznaczone w tych uwarunkowaniach cele nadzoru były osiągane. 
Sposób działania nie był sprzeczny z przepisami i procedurami. 
Procedura wyłaniania kandydatów do organów EuRoPol GAZ  
(w szczególności do Zarządu) może być interpretowana jako mało 
przejrzysta. 
Zasady podziału i kryteria przyznawania nagród z zysku w EuRoPol 
GAZ stwarzały ryzyko intencjonalnego określenia kręgu osób 
uprawnionych do nagrody. Praktyką było przyznawanie nagród 
wyłącznie aktualnym członkom władz EuRoPol GAZ. 



 Wprowadzenie do statutu PGNiG wymogu stanowiącego, że wnioski 
Zarządu PGNiG do Rady Nadzorczej PGNiG o zaopiniowanie sposobu 
wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu EuRoPol GAZ, 
zawierające instrukcję przewidującą głosowanie przeciw lub 
wstrzymanie się od głosu w głosowaniu nad uchwałą w sprawie 
udzielenia absolutorium członkom organów EuRoPol GAZ, wymagają 
odrębnego uzasadnienia i wykazania przyczyn i przesłanek braku 
pozytywnego stanowiska PGNiG co do  udzielenia tego absolutorium.  

20 Wnioski – Minister Energii 



 Przyjęcie w PGNiG regulacji wewnętrznych wskazujących na: 

– zasady wyłaniania kandydatów na reprezentantów PGNiG  
w organach EuRoPol GAZ, 

– pełne dokumentowanie w ramach PGNiG oraz w relacji pomiędzy 
PGNiG a ministrem właściwym do spraw energii procesów 
wyłaniania i wskazywania reprezentantów PGNiG do organów 
EuRoPol GAZ, jak również decyzji o ich odwołaniu.  

 Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia stopnia zapewnienia 
ciągłości wiedzy organizacyjnej PGNiG o sprawach EuRoPol GAZ  
w sposób trwały i uniezależniony od pozostawiania w zatrudnieniu  
w PGNiG przez określone osoby zajmujące się nadzorem właścicielskim 
nad tą spółką. 

 

21 Wnioski – Zarząd PGNiG SA 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
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