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1. WPROWADZENIE 

Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę restruktu-

ryzacji sektora elektroenergetycznego (P/08/043). Na wniosek Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej NIK zrealizowała natomiast kontrolę bezpieczeństwa sieci 

energetycznych w zakresie niezawodności dostaw energii odbiorcom końcowym 

(I/08/006). 

Celem kontroli było dokonanie oceny działań administracji rządowej w zakresie 

opracowania, wdrożenia i realizacji programów restrukturyzacji sektora elektro-

energetyki, to jest Aktualizacji programu realizacji polityki właścicielskiej Mini-

stra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego - przyjętej 

przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r., a następnie Programu dla elek-

troenergetyki, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2006 r. W za-

kresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznych celem kontroli było do-

konanie oceny działań administracji rządowej oraz spółek z udziałem Skarbu Pań-

stwa, zmierzających do zapewnienia niezawodności dostaw energii odbiorcom 

końcowym.  

Głównymi zagadnieniami objętymi kontrolą były:  

 przebieg restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego,  

 realizacja przez Ministra Gospodarki zadań dotyczących polityki energetycz-

nej Polski, związanych z restrukturyzacją sektora elektroenergetycznego, 

 realizacja przez przedsiębiorstwa energetyczne wymogów związanych z ogra-

niczaniem emisji gazów,  

 zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf 

do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,  

 wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz operatora 

systemu przesyłowego (OSP), 

 polityka właścicielska Ministra Skarbu Państwa wobec spółek sektora elektro-

energetycznego, 

 działania organów administracji rządowej i władz spółek zmierzające do za-

pewnienia sprawnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gwa-

rantującego niezawodność dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, 

Temat 
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 zarządzanie kryzysowe w sytuacji wystąpienia awarii lub zakłóceń w dostawie 

energii elektrycznej,  

 analiza stanu infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej oraz przyczyn po-

wstawania przerw w dostawie energii elektrycznej.  

Badaniami kontrolnymi objęto lata 2005-2008. Kontrolę restrukturyzacji sektora 

elektroenergetycznego przeprowadzono od lutego 2008 r. do stycznia 2009 r., 

natomiast kontrolę bezpieczeństwa sieci energetycznych – od sierpnia 2008 r. do 

stycznia 2009 r. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyj-

nych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole, zawiera załącznik nr 1. 

 

Organizacja 
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nie-

prawidłowości1  przeprowadzoną w latach 2005-2008 restrukturyzację sekto-

ra elektroenergetycznego.  

Dokonano konsolidacji spółek w czterech grupach kapitałowych, two-

rząc warunki ich długookresowego rozwoju. Zreorganizowano podmioty 

elektroenergetyki należące do Skarbu Państwa oraz utworzono jednoosobo-

wą spółkę Skarbu Państwa pełniącą funkcję operatora systemu przesyłowe-

go. Rozdzielono także działalność dystrybucyjną energii od innych rodzajów 

działalności oraz zlikwidowano kontrakty długoterminowe na dostawę ener-

gii. Stwierdzone nieprawidłowości polegały głównie na niepełnej lub nierze-

telnej realizacji części zadań przewidzianych w rządowych programach re-

strukturyzacji sektora. 

Niedostateczny był nadzór właścicielski nad spółkami sektora elektro-

energetyki.  Minister Skarbu Państwa nie wypracował całościowej koncepcji 

funkcjonowania sektora elektroenergetycznego oraz podejmował niekonse-

kwentne decyzje, co do sposobu restrukturyzacji i przekształceń niektórych 

spółek. Nie została zapewniona faktyczna niezależność wyodrębnionym ope-

ratorom systemów dystrybucyjnych, a przekazanie majątku operatorowi 

systemu przesyłowego nastąpiło z opóźnieniem.  

W procesie restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego nie wypra-

cowano  mechanizmów ograniczających ryzyka, jakie wynikają z utworzenia 

przez Skarb Państwa grup kapitałowych, dominujących na polskim rynku 

energii. Minister Gospodarki nie podjął lub prowadził przewlekle prace legi-

slacyjne zmierzające do usuwania barier rozwojowych oraz liberalizacji ryn-

ku. Wpływało to niekorzystnie na bezpieczeństwo dostaw energii, gdyż w wy-

niku zaniechań lub opóźnień brak było stosownych przepisów ułatwiających 

przedsiębiorstwom energetycznym inwestycje w infrastrukturę elektroener-

                                                 
1 Stosowana przez NIK czterostopniowa skala ocen to: ocena pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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getyczną oraz zapewniających możliwość skutecznej regulacji rynku energii 

przez Prezesa URE. 

Minister Gospodarki nie zrealizował istotnych założeń Polityki energe-

tycznej Polski do 2025 roku, dotyczących zwłaszcza rozbudowy mocy wytwór-

czych, wdrożenia programu energetyki jądrowej oraz podniesienia efektyw-

ności energetycznej. Nie opracował też projektu Polityki energetycznej Polski 

do 2030 roku, dostosowanej do zmienionych uwarunkowań funkcjonowania 

sektora. 

W kontrolowanym okresie nie nastąpił wzrost bezpieczeństwa dostaw 

energii odbiorcom końcowym. NIK ocenia, że bezpieczeństwo to jest istotnie 

ograniczone. Przyczyny zagrożeń dla sprawności urządzeń wytwórczych oraz 

sieci elektroenergetycznej to przede wszystkim niekorzystna struktura wie-

kowa infrastruktury energetycznej, pogarszający się  jej stan techniczny oraz 

trudności w realizowaniu przez spółki koniecznych zadań inwestycyjnych. 

Brak rozwiązań legislacyjnych tworzących pozafinansowe instrumenty 

wsparcia inwestycji w odbudowę i rozwój mocy wytwórczych oraz sieci prze-

syłowych i dystrybucyjnych, a także niezrealizowanie istotnych elementów 

polityki energetycznej stwarzają wzrastające ryzyko niezdolności spółek 

energetycznych do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elek-

trycznej. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. W latach 2005-2008 w ramach konsolidacji spółek sektora elektroenerge-

tycznego utworzono 4 energetyczne grupy kapitałowe2, obejmujące spółki z pod-

sektorów wytwarzania, obrotu i dystrybucji [Informacja str. 8]. Osiągnęły one mocne 

pozycje na rynku energii, uzyskując zdolności rozwojowe (np. poprzez inwesty-

cje), a także  potencjalną możliwość wykorzystania efektów skali i synergii. Po-

ziom koncentracji podmiotów osiągnięty w wyniku konsolidacji nie odbiega od 

innych krajów Unii Europejskiej, powodując jednak ograniczenie konkurencji 

[Informacja str. 8]. 

Koszty konsolidacji pionowej, wynoszące prawie 21,4 mln zł poniosły 

głównie spółki. Z kwoty tej NIK uznała za niegospodarne wydatki w łącznej wy-

                                                 
2 PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energetyka Południe SA (od dnia 15 listopada 2007 r. Tauron Polska 
SA), ENEA SA oraz ENERGA SA. 

Zrealizowanie 
konsolidacji spółek 

sektora 
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sokości ponad 0,3 mln zł (1,6 % ogółu wydatków). Niektóre spółki nie wykorzy-

stały należycie usług zewnętrznych, zwłaszcza doradczych, zlecanych w procesie 

konsolidacji, wskutek czego koszty tych usług nie były współmierne do osiągnię-

tych efektów  [Informacja str. 8]. 

2. Plan prywatyzacji utworzonych grup energetycznych zrealizowano jedynie 

w odniesieniu do ENEA SA. Opóźnienia w działaniach Ministra Skarbu Państwa 

oraz zarządu ENEA SA wpłynęły niekorzystnie na wysokość przychodów 

z prywatyzacji. W procedurze wyboru doradcy w procesie prywatyzacji wystąpiły 

nieprawidłowości, a wynegocjowana formuła ceny usługi skutkowała zawyże-

niem poziomu wynagrodzenia wypłaconego wybranej firmie [Informacja str. 8]. 

3. Sprywatyzowano 4 spółki3 z 17 nieobjętych konsolidacją i przewidzianych 

do prywatyzacji. Przyczyną ograniczonego zakresu prywatyzacji była głównie 

zmienność decyzji Ministra SP dotyczących przekształceń poszczególnych spół-

ek, które pomijały zaakceptowane strategie prywatyzacji oraz były niezgodne z 

programami rządowymi. Wstrzymanie sprzedaży akcji 5 spółek, w tym dwukrot-

nie już po parafowaniu umów korzystnych dla Skarbu Państwa i prywatyzowa-

nych spółek, spowodowało utratę przez Skarb Państwa potencjalnych wpływów 

w wysokości ponad 2 mld zł. Poniesione przez Skarb Państwa koszty nierzetel-

nych działań Ministra SP wyniosły prawie 4 mln zł, a koszty poniesione przez 

spółki – około 12 mln zł [Informacja str. 8 i 8].  

W dwóch spośród trzech objętych kontrolą zrealizowanych prywatyzacji nie 

zabezpieczono interesu prywatyzowanych podmiotów. Wbrew celom tych prywa-

tyzacji umowy nie zapewniały sfinansowania inwestycji ze środków inwestora, 

a w jednym przypadku wartość zobowiązań inwestycyjnych była dalece niewy-

starczająca w stosunku do potrzeb spółki [Informacja str. 8].  

4. W pełni wykonywane były zobowiązania zawarte w umowach kupna-

sprzedaży akcji spółek elektroenergetycznych. Jednakże w umowach nie określo-

no skali zaangażowania finansowego inwestora, co spowodowało, że sprywaty-

zowane podmioty nie otrzymały środków niezbędnych dla sfinansowania inwe-

stycji [ Informacja str. 8]. 

                                                 
3 Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA, Elektrociepłownia Zduńska 
Wola Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Spółka z o.o. 

Prywatyzacja ENEA SA 
z nieprawidłowościami 

Niezrealizowanie 
rządowych planów 

prywatyzacji  

Niedostateczne 
efekty prywatyzacji 
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5. Wynikający z przepisów termin zapewnienia operatorom systemów dys-

trybucyjnych niezależności pod względem formy prawnej został dotrzymany. 

Jednakże  związane z tym działania Ministra Skarbu Państwa i zarządów spółek 

podjęte zostały z opóźnieniem i wykonane nierzetelnie. W konsekwencji dokona-

no formalnego uniezależnienia operatorów systemów dystrybucyjnych, lecz fak-

tycznie nie spełniali oni podstawowych standardów niezależności. Ponadto, po 

wyznaczeniu poszczególnych przedsiębiorstw na operatorów systemów dystrybu-

cyjnych, Prezes URE nie posiadał uprawnień niezbędnych do egzekwowania wy-

mogu niezależności operatorów, a także zapewnienia niedyskryminacyjnego do-

stępu wytwórców do sieci dystrybucyjnych [Informacja  str. 8]. 

 W ocenie NIK sytuacja w tym zakresie skomplikuje się jeszcze bardziej po 

ewentualnej prywatyzacji spółek. Utrata przez Skarb Państwa funkcji właściciel-

skiej wobec spółek dystrybucyjnych może spowodować, że system sieci dystry-

bucyjnych będzie pozostawał całkowicie poza kontrolą organów administracji 

rządowej. 

6. Minister Gospodarki nierzetelnie realizował zadania dotyczące sektora elek-

troenergetycznego, wynikające z Polityki energetycznej Polski do 2025 roku. Nie 

wykonał bowiem połowy z 18 zadań. Nie powstały rozwiązania systemowe 

wspierające budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej, nie wyko-

nano nawet wstępnych zadań związanych z programem energetyki jądrowej. Nie 

przygotowano też regulacji prawnych oraz innych instrumentów wsparcia dla 

wdrożenia efektywności energetycznej [Informacja str. 8]. 

7. Minister Gospodarki nierzetelnie wykonał obowiązek przygotowania pro-

jektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Prace prowadzono opieszale, a 

opracowany projekt dokumentu miał istotne wady. Prognozę zapotrzebowania na 

paliwa i energię oparto o nieaktualne założenia makroekonomiczne, mimo zasad-

niczego pogorszenia się wskaźników makroekonomicznych tak w Unii Europej-

skiej, jak i w Polsce. Ponadto niecelowe było odstąpienie przez Ministra Gospo-

darki od dotychczasowej praktyki opracowania prognozy w kilku wariantach, 

które uwzględniałyby różne prawdopodobne scenariusze rozwoju gospodarki. 

W konsekwencji istotnie zmniejszona została przydatność tego dokumentu dla 

określenia strategii rozwoju sektora w perspektywie 20-letniej [Informacja str. 8].  

Nieprawidłowości 
w wydzielaniu OSD 

powodujące brak 
ich niezależności  

Brak realizacji 
istotnych 

elementów polityki 
energetycznej 

Polski  

Brak nowej polityki 
energetycznej   
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8. Wskutek zaniechań  Ministra Gospodarki nie zostały w pełnym zakresie 

wdrożone cztery dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące elektroenergetyki. Brak 

odpowiednich regulacji prawnych negatywnie wpływał na proces wprowadzania 

mechanizmów rynkowych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz uprosz-

czenie procesów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy mocy wytwórczych 

oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych [Informacja  str. 8]. 

9. Stan infrastruktury energetycznej, zwłaszcza sieci dystrybucyjnych, a także  

mocy wytwórczych, stwarza ryzyko niezaspokojenia w przyszłości zapotrzebo-

wania na energię elektryczną. Dotychczasowe prywatyzacje spółek sektora elek-

troenergetycznego nie spowodowały jakościowego przełomu w tym zakresie [In-

formacja str. 8]. 

Główne przyczyny awarii i katastrof w Krajowym Systemie Elektroenerge-

tycznym4  to ekstremalne warunki atmosferyczne oraz zły stan techniczny infra-

struktury. Do czasu zakończenia kontroli nie został stworzony skuteczny system  

monitoringu oraz koordynacji przedsięwzięć zmierzających  do zapewnienia do-

staw energii w sytuacjach kryzysowych [Informacja str. 8].  

10. Przedsiębiorstwa energetyczne spełniały formalne wymagania związane 

z niedyskryminacyjnym traktowaniem użytkowników sieci oraz prawem wyboru 

sprzedawcy przez odbiorców [Informacja str. 8].  

Biorąc pod uwagę niski stopień konkurencji NIK ocenia, że  decyzje Preze-

sa URE z listopada 2007 r. o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych podsek-

tora obrotu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia były niezasadne. 

Nie uwzględniły bowiem niezadowalającego poziomu otwartości rynku oraz do-

stępu do informacji rynkowej, a także ekonomicznych  skutków takiego zwolnie-

nia dla odbiorców, w tym zwłaszcza dla najuboższych grup odbiorców indywidu-

alnych [Informacja str. 8].   

11. Spółki sektora elektroenergetycznego uiszczały stosowne opłaty w przy-

padkach braku ograniczania negatywnego oddziaływania produkcji energii elek-

trycznej na środowisko naturalne. Nie spowodowało to jednak zmniejszenia emi-

sji CO2 ani wzrostu ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz koge-

neracji5. Zwiększało natomiast koszty działalności spółek. Dwie spośród nich 

                                                 
4 Dalej: KSE. 
5 Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. 

Zaniechania 
Ministra 

Gospodarki 
w zadaniach 

legislacyjnych  

Zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 

dostaw energii  

Niezadowalający 
zakres liberalizacji 

rynku energii  

Nieskuteczne 
mechanizmy 

zmniejszające 
wpływ 

elektroenergetyki 
na środowisko  
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poniosły nieuzasadnione wydatki w wysokości ok. 9,5 mln zł na zakup nadmier-

nej ilości uprawnień do emisji CO2 [Informacja str. 8].  

12. Czynnikiem ograniczającym ekonomiczne efekty restrukturyzacji we-

wnętrznej spółek oraz całego sektora elektroenergetycznego były gwarancje za-

trudnienia i świadczenia socjalne na rzecz pracowników spółek, wynikające 

z umów zawartych między organizacjami związkowymi a zarządami spółek. 

W latach 2005-2008 szacunkowe koszty tych świadczeń w spółkach objętych 

konsolidacją wyniosły ok. 725 mln zł, powodując wzrost kosztów pracy  [Informa-

cja str. 8]. 

13. Minister Skarbu Państwa nierzetelnie sprawował nadzór właścicielski nad 

spółkami sektora elektroenergetycznego. Niecelowe było zachowanie bierności 

wobec zawierania kosztownych umów społecznych w spółkach oraz wobec nie-

rzetelnych działań spółek w procesie uniezależniania operatorów systemów dys-

trybucyjnych. Minister SP dokonywał zmian w radach nadzorczych spółek z czę-

stotliwością uniemożliwiającą strategiczne planowanie i stabilną działalność tych 

spółek [Informacja str. 8 i 8]. 

14. Łączne finansowe rezultaty kontroli wynoszą 3 022 424,9 tys. zł, w tym: 

 

 uszczuplenia środków – 2 030 906,7 tys. zł (w tym 2 029 290 tys. zł po-

tencjalnych wpływów z tytułu niezrealizowanych prywatyzacji Zespołu 

Elektrowni Dolna Odra SA i EC Tychy SA, a ponadto koszty zaniecha-

nych prywatyzacji dwóch ww. spółek oraz EC Zabrze SA, ZEC Bytom, 

Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. i EC Nowa SA); 

 kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie – 

62 698,6 tys. zł (nieuzasadnione koszty zakupu usług doradczych, nieuza-

sadnione koszty zakupu praw do emisji CO2, nieuzasadnione zlecenie 

opracowania prognozy zapotrzebowania na energię przez Ministra Gospo-

darki); 

 kwoty uzyskane z naruszeniem prawa – 10,1 tys. zł (nieprawidłowe nali-

czenie kwoty odpraw dla odwołanych członków zarządu Tauron SA); 

 kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-

księgowej - 928 807,3 tys. zł;  

Wzrost kosztów 
wytwarzania energii 

i negatywne skutki 
tzw. umów 

społecznych  

Niewłaściwy nadzór 
właścicielski  

Ministra SP  

Finansowe 
rezultaty kontroli  
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 pozyskane pożytki finansowe – 2,2 tys. zł (kwota podatku dochodowego 

od osób prawnych pozyskana do budżetu państwa w związku z realizacją 

wyników kontroli). 

 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność:   

1. Określenia przez Ministra Skarbu Państwa strategii prywatyzacji spółek sekto-

ra elektroenergetycznego, która uwzględniałaby założenia długookresowej po-

lityki energetycznej państwa (w tym zwłaszcza potrzeby inwestycyjne sektora 

elektroenergetycznego). 

2. Restrukturyzacji wewnętrznej czterech utworzonych grup energetycznych, 

zmierzającej do wykorzystania efektów skali i synergii. Powinna ona też za-

pewnić faktyczną niezależność OSD działających w strukturach tych grup, 

zgodnie ze standardami określonymi w Wytycznych Dyrekcji Generalnej 

ds. Energii i Transportu UE z dnia 16 stycznia 2004 r. w kwestii implementa-

cji postanowień dyrektyw  2003/54/WE i 2003/55/WE.  

3. Dokonania przez Ministra Gospodarki, przy współudziale Ministrów Środo-

wiska oraz  Skarbu Państwa, kompleksowej analizy perspektyw rozwoju spół-

ek sektora elektroenergetycznego i możliwości zrealizowania przez poszcze-

gólne spółki niezbędnych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo do-

staw energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Analiza ta powin-

na stanowić podstawę opracowania strategii dla sektora elektroenergetyczne-

go, uwzględniającej wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowi-

ska, mechanizmy efektywności energetycznej w gospodarce, a także skutki re-

alizacji tych obowiązków dla poziomu cen energii dla odbiorców końcowych. 

4. Opracowania przez Ministra Gospodarki, we współpracy z właściwymi mini-

strami, kompleksowego programu budowy mocy wytwórczych oraz rozbudo-

wy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, wskazującego niezbędne zmiany 

prawa ułatwiające podejmowanie inwestycji oraz mechanizmy wsparcia tych 

inwestycji. 

5. Uzgodnienia przez Ministra Gospodarki z właściwymi organami administracji 

oraz władzami podmiotów zarządzających infrastrukturą elektroenergetyczną, 
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zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy systemu 

elektroenergetycznego kraju, w tym zasad monitoringu i koordynacji podej-

mowanych działań. 

6. Wdrożenia przez Ministra Gospodarki Dyrektyw Parlamentu Europejskiego 

i Rady: 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej, 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 

2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

energetycznych, 2005/89/WE z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na 

rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz in-

westycji infrastrukturalnych, a także 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 r. usta-

nawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów wykorzystujących energię. 

7. Wstrzymania przez Ministra Skarbu Państwa – do czasu wprowadzenia sto-

sownych zmian przepisów – działań, w wyniku których  spółki wyznaczone 

na OSD mogłyby zostać sprywatyzowane. Niezbędne zmiany prawa powinny 

zmierzać do jednoznacznego określenia warunków niezależności OSD, a także 

przyznania  Prezesowi URE kompetencji do skutecznego wykonywania funk-

cji regulatora oraz uprawnień do egzekwowania od OSD (i przedsiębiorstw 

zintegrowanych pionowo, w ramach których OSD działają), spełniania stan-

dardów niezależności OSD.          

 Najwyższa Izba Kontroli dostrzega również potrzebę podjęcia przez Mini-

stra Gospodarki niezbędnych prac legislacyjnych w celu wprowadzenia do ustawy 

Prawo energetyczne zmian umożliwiających Prezesowi URE prowadzenie  sku-

tecznego monitorowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w za-

kresie bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej oraz egzekwowania wy-

pełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych związa-

nych z tym zadań. 

Powyższy wniosek uzasadniają stwierdzone w spółkach dystrybucyjnych nie-

prawidłowości, polegające na niewłaściwym realizowaniu zasad niezależności 

operatorów systemów dystrybucyjnych, działających w strukturach zintegrowa-

nych pionowo. Sposób wydzielenia działalności dystrybucyjnej nie zapewnił fak-

tycznej niezależności tych operatorów, a w konsekwencji nie uruchomił rynko-

wych mechanizmów korzystania z sieci dystrybucyjnych. Zdaniem zarządów 
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spółek otrzymanie decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu na operatorów systemów 

dystrybucyjnych  jest równoznaczne ze spełnieniem wymogów niezależności ope-

ratorów. W ocenie NIK pogląd ten jest nieuzasadniony. Spółki, po spełnieniu 

formalnych wymogów potrzebnych dla uzyskania pozytywnej opinii Prezesa 

URE, nie tylko nie podejmowały dalszych działań zapewniających niezależność 

działalności dystrybucyjnej, ale wręcz pogarszały jakość standardów niezależno-

ści. Również spółki dominujące względem operatorów systemów dystrybucyj-

nych podejmowały działania ograniczające tę niezależność. 

Prezes URE nie ma wystarczających kompetencji aby egzekwować od spółek 

przestrzeganie warunków niezależności. Ma jedynie możliwość wyrażania swej 

opinii oraz żądania wyjaśnień i informacji. W sytuacji, gdy planowana jest  dalsza 

prywatyzacja spółek sektora elektroenergetycznego, zdaniem NIK konieczne jest,  

aby  Prezes URE stał się organem administracji rządowej, który mógłby skutecz-

nie chronić interesy wytwórców i odbiorców w zakresie niedyskryminacyjnego 

dostępu do sieci dystrybucyjnej oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Wymaga to 

jednak przyznania Prezesowi URE stosownych uprawnień, pozwalających na sku-

teczne egzekwowanie od przedsiębiorstw energetycznych zachowania  niezależ-

ności OSD. Szczegółowo kwestie te zostały przedstawione w pkt. 3.2.6. Informa-

cji. 

 W ocenie NIK istnieje także potrzeba uporządkowania prac legislacyjnych 

dotyczących sektora elektroenergetycznego, poprzez uwzględnienie wszystkich 

projektów nowelizacji Prawa energetycznego, będących przedmiotem prac Sejmu 

RP, w ujednoliconym wspólnym projekcie nowelizacji tej ustawy lub projekcie 

nowej ustawy (ta kwestia została przedstawiona w pkt. 3.2.9. Informacji). 

3. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. STAN PRAWNY 

 Zasady wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej 

oraz organizacji i funkcjonowania sektora energetycznego, a także dostępu do 

rynku określone zostały w Dyrektywie 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego 
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i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrzne-

go energii elektrycznej i uchylającej Dyrektywę 96/92/WE6, a także w Dyrektywie 

2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. doty-

czącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-

trycznej oraz inwestycji infrastrukturalnych7. Prawo Unii Europejskiej reguluje 

też poszczególne obszary działalności związanej z sektorem elektroenergetycz-

nym. Są to m.in. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE8 oraz 

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycz-

nej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych9.  

Podstawowym aktem prawnym, regulującym rynek energii w Polsce jest 

ustawa z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne10. Minister Gospodarki jest 

naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki 

energetycznej (art. 12 Prawa energetycznego). Politykę energetyczną państwa 

opracowuje się co 4 lata (art. 15). Obecnie obowiązująca Polityka energetyczna 

Polski do 2025 roku została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 

2005 r.  

Zadania związane z regulacją gospodarki paliwami i energią oraz promowa-

niem konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zakres kompe-

tencji i uprawnień Prezesa URE określa rozdział 4 Prawa energetycznego. 

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elek-

trycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom kupującym ją na wła-

sne potrzeby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane do zakupu 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii lub wytwo-

rzenia energii elektrycznej we własnych odnawialnych źródłach. Od dnia 

1 października 2005 r. przedsiębiorstwo takie musi uzyskać i przedstawić do umo-

rzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia (wytwarzanej lub zbywanej 

energii) albo uiścić opłatę zastępczą (art. 9a ust. 1 pkt 1 i 2  Prawa energetyczne-

                                                 
6  Dz. U.UE L Nr 176. s. 37  ze zm. (nr Celex: 32003L0054) – Dz.U.UE-sp.12-2-211. 
7  Dz. U.UE L Nr  33.  s. 22 (nr Celex: 32005L0089). 
8  Dz. U.UE L Nr 275. s. 32  ze zm. (nr Celex: 32003L0087) – Dz.U.UE-sp.15-7-631. 
9  Dz. U.UE L Nr 283. s. 33 ze zm. (nr Celex: 32001L0077) – Dz.U.UE-sp.12-2-121.  
10 Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm. 
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go). Analogiczny obowiązek dotyczy zakupu energii elektrycznej wytworzonej 

w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli w tzw. kogenera-

cji). Od dnia 1 lipca 2007 r. przedsiębiorstwa są obowiązane uzyskać i przedsta-

wić do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo 

uiścić opłatę zastępczą (art. 9a ust. 8a Prawa energetycznego).  

Obowiązki operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz operatorów syste-

mów dystrybucyjnych (OSD) określa art. 9c Prawa energetycznego. Z dniem 

3 maja 2005 r. wprowadzono wymóg, by operator systemu przesyłowego oraz 

operatorzy systemów dystrybucyjnych, umiejscowieni w strukturze przedsiębior-

stwa zintegrowanego pionowo11, pozostawali pod względem formy prawnej 

i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależni od innych działalności, 

niezwiązanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej (art. 9d). Prze-

pis dotyczący obowiązku uzyskania niezależności pod względem formy prawnej 

stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.12 Warunki spełnienia takiej niezależności opera-

torów zostały wymienione w art. 9d ust. 2 Prawa energetycznego.  

 Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi przekształceń własnościo-

wych są ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji13 (da-

lej ustawa o kip) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-

kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob-

rotu oraz o spółkach publicznych14 (dalej ustawa o ofercie publicznej). Zasadniczą 

ścieżką prywatyzacji w sektorze elektroenergetycznym jest prywatyzacja pośred-

nia, czyli sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa. Przed zaoferowaniem do 

zbycia akcji, w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji dokonuje się ustalenia 

sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa 

spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków 

związanych z ochroną środowiska. Szczegółowy zakres obowiązków w tym za-

kresie regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w 

sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej 

zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie 
                                                 
11 Przedsiębiorstwo realizujące dwa lub więcej rodzaje działalności w zakresie wytwarzania, przesyłu lub 

dystrybucji energii elektrycznej. 
12 Zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy   

Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 552 ze zm.) 
13 Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
14 Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm. 
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spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy15, uchylone w sposób 

pośredni z dniem 12 lutego 2009 r.16 Zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej z dnia 

19 grudnia 2008 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze, ale tylko te, które wy-

dane zostały  na podstawie art. 33 ust. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy zmieniającej – czyli do 12 lutego 2010 r. Przepis ten nie odnosił się 

do powyższego rozporządzenia z 1997 r. W dniu 17 lutego 2009 r. zostały wyda-

ne dwa rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie analizy spółki, przeprowadza-

nej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa17 (na 

podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o kip) oraz w sprawie analizy przedsiębiorstwa 

państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpo-

średniej18 (na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy o kip). 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa19 (uchylonym z dniem 

19 marca 2009 r., kiedy to weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji skarbu 

państwa20) określono warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, zapro-

szenie do składania ofert nabycia akcji oraz zaproszenie do rokowań. Rada Mini-

strów może wyrazić zgodę na inny tryb zbywania akcji, a także na wniesienie 

akcji należących do Skarbu Państwa do innej jednoosobowej spółki Skarbu Pań-

stwa w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki 

(art. 33 ust. 3-4 ustawy o kip). 

Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji obję-

tych przez Skarb Państwa zostały określone w art. 36-38b ustawy o kip. Pracow-

nicy sektora elektroenergetycznego otrzymali także, na podstawie ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie 

konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego21 (weszła w życie z dniem 

18 listopada 2007 r.), prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej 

                                                 
15 Dz. U. Nr 64, poz. 408 ze zm. 
16 Na podstawie art. 1 pkt 5 i 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i pry-

watyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sek-
tora elektroenergetycznego (Dz.U. z 2009 r.  Nr 13, poz. 70). 

17 Dz.U. Nr 37, poz. 288 – weszło w życie z dniem 18 marca 2009 r. 
18 Dz.U. Nr 34, poz. 265 – weszło w życie z dniem 12 marca 2009 r.  
19 Dz.U. Nr 286, poz. 2871 ze zm. 
20 Dz.U. Nr 34  poz. 264 
21 Dz.U. Nr 191, poz.1367 
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w przypadku wniesienia przez Skarb Państwa akcji spółki konsolidowanej na po-

krycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej.  

Ustawa o ofercie publicznej reguluje m.in. zasady i warunki dokonywania 

oferty publicznej papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczanie pa-

pierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz obowiązki emiten-

tów papierów wartościowych. Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów warto-

ściowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emi-

syjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz udo-

stępnienia go do publicznej wiadomości.  

 Z dniem 4 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 czerwca 

2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy 

i energii elektrycznej22.  Strony takiej umowy (kontraktu długoterminowego, zwa-

nego KDT) w terminie do dnia 1 stycznia 2008 r., mogły zawrzeć umowę o przed-

terminowym rozwiązaniu KDT (art. 3 ust. 1).  

 Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji do po-

wietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie 

tych emisji, zostały określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substan-

cji23. Krajowy plan dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 

jest przedkładany Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim Unii Euro-

pejskiej nie później niż na 18 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowe-

go.  Po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej Rada Ministrów przyjmuje, 

w drodze rozporządzenia, krajowy plan dla wspólnotowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji. Rozporządzenie to winno być ogłoszone do dnia 

30 września roku poprzedzającego okres rozliczeniowy. Na podstawie tej delega-

cji ustawowej Rada Ministrów wydała następujące akty prawne: 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przy-

jęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla 

na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze 

                                                 
22 Dz.U. Nr 130, poz. 905. 
23 Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm. 
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wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od 

dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.24,  

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia 

Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 

2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji25. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym procedury ochrony infrastruk-

tury krytycznej jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym26, która uchyliła z dniem 22 sierpnia 2007 r. rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reago-

wania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz 

Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania27. Zarządzanie 

kryzysowe zdefiniowano w powyższej ustawie jako działalność organów admini-

stracji publicznej polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygoto-

waniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, re-

agowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu 

infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru (art. 2).  

3.1.2. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE  

 Średnie roczne zapotrzebowanie na moc28 w 2007 r. wyniosło 21 179 MW 

i wzrosło o 601 MW (o 2,9 %) w stosunku do 2006 r., a w 2008 r. wyniosło 

21 222 MW (wzrost o 0,2 % w stosunku do 2007 r.). Maksymalne zapotrzebowa-

nie w latach 2007-2008 wyniosło odpowiednio: 24 611 MW i 25 121 MW29. 

Tempo wzrostu zapotrzebowania było w tym okresie większe od tempa wzrostu 

mocy elektrycznej zainstalowanej w krajowych źródłach wytwórczych (szczegó-

łowe dane dotyczące mocy wytwórczych przedstawiono w pkt. 3.2.11. Informa-

cji). Według Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2008 r. w związku ze 

zmniejszonym poziomem rezerw mocy w stosunku do 2007 r. pojawiło się realne 

ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej.  

 

                                                 
24 Dz.U. Nr 264, poz. 2206 ze zm. 
25 Dz.U. Nr 202, poz. 1248. 
26 Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm. 
27 Dz.U. Nr 215, poz. 1818 ze zm. 
28 Przeciętne, w każdym momencie roku, obciążenie sytemu elektroenergetycznego, liczone jako suma pobo-

ru mocy przez wszystkich odbiorców i strat sieciowych. 
29 Dane za sprawozdaniami z działalności Prezesa URE w 2007 r. i 2008 r. 
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Krajowy bilans energii elektrycznej w latach 2004-2008 przedstawiał się następu-

jąco30: 

 
Tabl. 1           (w GWh) 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Produkcja ogółem 154 159 156 935 161 742 159 348 155 575
z tego w oparciu o: 

węgiel kamienny 91 878 89 725 96 468 96 416 86 550
węgiel brunatny 52 159 54 912 53 559 51 278 53 798
gaz  3 545 5 258 4 480 4 297 3 988

Import (pobór)  5 312 5 002 4 789 7 761 9 020
Zużycie krajowe 144 867 145 749 150 756 154 000 154 755
w tym: potrzeby energetyczne elektrowni 13 487 13 449 14 213 13 964 b. d.
Eksport (oddanie)  14 605 16 188 15 775 13 109 9 704

 

 

Z powyższych danych wynika, że produkcja energii elektrycznej była oparta 

w ponad 90% na węglu. Dane te wskazują też, że maleje nadwyżka produkcji nad 

zużyciem krajowym.  

W omawianym okresie handel hurtowy energią elektryczną odbywał się 

głównie na podstawie niestandaryzowanych kontraktów dwustronnych oraz kon-

traktów długoterminowych. W 2008 r. kontrakty długoterminowe przestały obo-

wiązywać.  Wielkość sprzedaży energii elektrycznej według form sprzedaży przez 

elektrownie systemowe przedstawiała się następująco: 

Tabl. 2        (w TWh) 

Lata  Ogółem W KDT W kontraktach
dwustronnych 

Na rynku 
spotowym  

Na rynku 
bilansującym 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

120,52 
124,43 
126,01 
123,30 
121,83 

54,48 
39,45 
47,12 
38,88 
8,37 

53,81 
71,93 
70,70 
75,42 

102,45 

1,10 
1,05 
0,19 
0,49 
0,34 

11,13 
12,01 
7,99 
8,51 

10,16 
Źródło: sprawozdania roczne Prezesa URE 
 

  

 

 

                                                 
30 Dane dotyczące  lat 2004-2007 uzyskane w Ministerstwie Gospodarki, dane za 2008 r. – na podstawie 

pomiarów zbieranych przez PSE-Operator SA w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE (mogą różnić 
się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycz-
nych). 
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Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej spółek wytwórczych przedstawia 

poniższa tablica: 

Tabl. 3                                                                                (w zł/MWh) 
Średnia cena energii elektrycznej 

Segment 
2004 2005 2006 2007 2008 

Ogółem  139,08 137,78  138,46  142,79  154,33 
W kontraktach długoterminowych  160,29 183,64  170,69  176,63  190,18 
Poza kontraktami długoterminowymi 118,69 116,44  119,20  127,20  153,36 

   w tym:        
sprzedaż do spółek dystrybucyjnych 118,48 116,97  118,76  127,57  - 
sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu  112,57 111,23  116,65  125,32  149,40 
sprzedaż energii na giełdzie  113,42 117,38  136,60  124,99  244,69 
sprzedaż na rynku bilansującym  133,68 135,62  133,24  132,83  176,05 
Źródło: sprawozdania roczne Prezesa URE 

Jednym z filarów zrównoważonej polityki energetycznej jest zwiększanie efek-

tywności energetycznej procesów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii. 

Od 1993 r. następował spadek energochłonności PKB w Polsce, początkowo 

w tempie ok. 7 % średniorocznie, a następnie, od 2000 r. w tempie ok. 2 %.  Dy-

stans Polski do średniej europejskiej w zakresie najważniejszych wskaźników 

efektywności energetycznej ciągle jednak pozostawał znaczący. Energochłonność 

pierwotna PKB31 Polski w 2006 r. była wyższa o 24 % od średniej europejskiej, 

natomiast energochłonność finalna PKB32 – o 20 %33. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. RZĄDOWE PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI 

ELEKTROENERGETYKI  

 W latach 2005-2008 realizowano kolejno trzy rządowe programy restruk-

turyzacji sektora elektroenergetyki w Polsce. Były to Program realizacji polityki 

właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenerge-

tycznego (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r.), Aktualiza-

cja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w od-

niesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjęta przez Radę Ministrów 

w dniu 7 czerwca 2005 r.) oraz Program dla elektroenergetyki (przyjęty przez 

Radę Ministrów w dniu 27 marca 2006 r.). Zmienność koncepcji prezentowanych 

w tych dokumentach powodowała niemożność długofalowego planowania strate-

                                                 
31 Całkowita podaż energii pierwotnej (zawartej w pierwotnych nośnikach energii)/PKB. 
32 Całkowita podaż energii finalnej (po przekształceniu)/PKB. 
33 Dane na podstawie: Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warszawa 2009 r.  
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gicznego w podmiotach sektora, uniemożliwiała dokończenie rozpoczętych pro-

jektów, a także generowała dodatkowe koszty (patrz pkt. 3.2.2. oraz 3.2.4. Infor-

macji). 

Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu 

Państwa z czerwca 2005 r. nie obejmowała np. sposobu wydzielenia operatorów 

systemów dystrybucyjnych (OSD), wynikającego z Prawa energetycznego w 

wersji obowiązującej od dnia 3 maja 2005 r.  Program dla elektroenergetyki za-

kładał dokonanie przekształceń sektora elektroenergetycznego, z uwzględnieniem 

trwających procesów liberalizacji rynku energii, likwidacji kontraktów długoter-

minowych34 oraz obowiązku wyodrębnienia prawnego i funkcjonalnego OSD, 

działających w strukturach zintegrowanych pionowo.  

W wyniku realizacji Programu dokonano konsolidacji spółek z udziałem 

Skarbu Państwa, wydzielenia działalności OSD oraz wydzielenia ze struktury 

PSE SA operatora systemu przesyłowego wraz z majątkiem (jako jednoosobo-

wych spółek Skarbu Państwa35). Nie zrealizowano natomiast zakładanych w Pro-

gramie zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania rynku elektroenerge-

tycznego oraz założeń prywatyzacyjnych (patrz pkt 3.2.9. Informacji). 

3.2.2. KONSOLIDACJA PODMIOTÓW SEKTORA 

ELEKTROENERGETYCZNEGO 

 Konsolidacja przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego przewidziana 

została zarówno w Polityce energetycznej Polski do 2025 roku, jak i  w  kolejnych  

programach rządowych, powstałych od 2003 r.  

 Konsolidacja pozioma (łączenie firm, działających w tym samym podsek-

torze, np. wytwórczym lub dystrybucyjnym) w latach 2004-2005 została prze-

prowadzona nie w pełni zgodnie z Programem realizacji polityki właścicielskiej 

Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego. Nie 

wydzielono, w formie spółek zależnych, działalności obrotu energią i nie powią-

zano tego procesu z budową konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Utrud-

niło to konsolidację pionową, realizowaną od 2006 r. Konsekwencją wcześniej-

szych zaniechań36 była bowiem konieczność wykonania niezrealizowanego wcze-

                                                 
34 Zawartych przez wytwórców energii z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA (od 25 październi-

ka 2007 r. PGE Polska Grupa Energetyczna SA). 
35 Dalej: jsSP. 
36 Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze elektroenerge-
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śniej rozdziału dystrybucji od pozostałych obszarów działalności oraz  przepro-

wadzenia liberalizacji rynku energii. 

Konsolidację pionową (łączenie firm z różnych podsektorów) przewidziano 

w Aktualizacji programu realizacji polityki właścicielskiej, po spełnieniu m.in. 

warunku prawnego wydzielenia działalności dystrybucyjnej wraz z majątkiem 

sieciowym i wykluczeniu bezpośredniego powiązania terytorialnego pomiędzy 

wytwórcą a dystrybutorem. W dokumencie tym wystąpiła wewnętrzna sprzecz-

ność, gdyż przewidziano w nim utworzenie Energetyki Podkarpackiej SA poprzez 

wniesienie akcji Elektrowni Stalowa Wola SA do Rzeszowskiego Zakładu Ener-

getycznego SA, co nie spełniało warunku  wydzielenia działalności dystrybucyj-

nej.  

Minister SP nie przygotował do końca 2005 r. programu konsolidacji, prze-

widywanego Harmonogramem realizacji zadań wykonawczych do 2008 roku 

określonych w Polityce energetycznej Polski do 2025 roku (przyjętym przez Radę 

Ministrów), pozostawiając inicjatywę spółkom sektora. Nie zrealizował też połą-

czenia Łódzkiego Zakładu Energetycznego SA z Zakładem Energetycznym Łódź-

Teren SA (zakończenie procesu konsolidacji przewidziano w III kwartale 2005 r.) 

lub dołączenia ich do istniejących grup energetycznych. Ówczesny Minister SP 

oraz urzędnicy MSP stwierdzili, że nie pamiętają przyczyn tego zaniechania. Ze 

względu na sprzeczne interesy poszczególnych spółek i jednoczesną bierność Mi-

nistra SP nie wypracowano koncepcji konsolidacji pionowej. 

 Program dla elektroenergetyki, przygotowany przez Ministra Gospodarki, 

zakładał utworzenie silnych ekonomicznie przedsiębiorstw będących w stanie 

zapewnić niezbędny poziom inwestycji w moce wytwórcze oraz infrastrukturę 

dystrybucyjną i przesyłową, gwarantujących niezawodność dostaw energii elek-

trycznej oraz zrównoważony rozwój energetyczny przy wypełnieniu zobowiązań 

w zakresie ochrony środowiska, a także zmniejszanie kosztów wskutek wykorzy-

stania efektu skali i synergii. W Programie wskazano podmiotowy zakres konso-

lidacji pionowej, nie określając jednak wymaganych kryteriów takiej konsolidacji 

ani modelu biznesowego.  

                                                                                                                                      
tycznym, Warszawa, wrzesień 2006 r. (nr ew. 162/2005/P04501/KGP). 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 22

 Realizując Program dla elektroenergetyki, dokonano konsolidacji piono-

wej spółek w czterech grupach energetycznych37, to jest ENEA SA, ENER-

GA SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA38 oraz Energetyka Południe SA39. 

Konsolidacja była przewidziana także w Polityce energetycznej Polski do 2025 

roku. Utworzenie PGE SA, Energetyki Południe SA oraz grupy ENERGA SA 

nastąpiło zgodnie z założeniami Programu dla elektroenergetyki. Grupę ENEA 

SA utworzono niezgodnie z przyjętymi założeniami, powodując m.in. powstanie 

nieprzewidzianych kosztów. I tak: 

 Grupę kapitałową ENEA SA utworzono bez Lubelskiego Węgla „Bogdanka” 

SA (ze względu na sprzeciw spółki) oraz odmiennie od planowanego modelu. 

Zamiast utworzenia spółki, do której wniesionoby akcje ENEA SA i EL-

KO SA, Skarb Państwa wniósł akcje ELKO SA do ENEA SA. Spowodowało 

to wypłatę pracownikom ELKO SA ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego na-

bycia akcji w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji - 

art. 38b ust. 3 ustawy o kip. Szacowana wartość tego wynagrodzenia wyniosła 

290 mln zł. Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez Zespół Sterujący do 

Spraw Realizacji Programu dla Elektroenergetyki40 (dalej: Zespół Sterujący) 

oraz Radę Ministrów, choć wcześniej Zespół ustalił, aby konsolidacja nie po-

wodowała wypłaty ekwiwalentu.  

 Ponadto, do czasu zakończenia kontroli nie umorzono akcji Tauron SA, 

należących do Enion SA, EnergiaPro SA oraz ESW SA, pomimo że miało to na-

stąpić do dnia 30 września 2007 r. Zarząd Tauron SA dopiero w dniu 8 kwietnia 

2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do walnego zgromadzenia o określenie 

trybu umorzenia akcji Tauron SA. Rada nadzorcza spółki zaopiniowała pozytyw-

nie ten wniosek po ponad 2 miesiącach, a nadzwyczajne walne zgromadzenie ak-

cjonariuszy po kolejnych 2 miesiącach określiło tryb umorzenia akcji. Proces ten 

nie został zakończony i struktura właścicielska spółki nie odpowiadała przyjętym 

założeniom restrukturyzacji (Tauron SA miał być jednoosobową spółką Skarbu 

Państwa). 

                                                 
37 W załączniku nr 5.2 do Informacji przedstawiono strukturę grup energetycznych po konsolidacji. 
38 Do dnia 25 października 2007 r. Polskie Sieci Energetyczne SA (PSE SA) 
39 Od  dnia 15 listopada 2007 r. Tauron Polska Energia SA.  
40 Powołany zarządzeniem Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. 

Utworzenie 4 grup 
energetycznych 
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 Większość spółek sektora elektroenergetycznego właściwie wykonywała 

zadania związane z konsolidacją. Nieprawidłowości stwierdzono w spółkach Tau-

ron SA i ENERGA SA.  

 Od powstania spółki (w grudniu 2006 r.) do zakończenia w niej kontroli (tj. do 

końca lipca 2008 r.) zarząd Tauron SA nie określił strategicznych celów dzia-

łalności tej spółki oraz zarządzanej grupy kapitałowej. Nie opracowano długo-

letniego planu rzeczowo-finansowego, wymaganego statutem spółki. Nie zo-

stały przyjęte zasady nadzoru właścicielskiego oraz umowa o zarządzanie 

spółkami zależnymi. Było to spowodowane m.in. zmianami w składzie zarzą-

du. Nowy zarząd, powołany w marcu 2008 r., wstrzymał prowadzone prace i 

podjął od nowa analizy poszczególnych obszarów dotychczasowej działalno-

ści.  

 ENERGA SA przez półtora roku funkcjonowania grupy nie wypracowała stra-

tegii dalszej restrukturyzacji grupy kapitałowej oraz docelowego modelu biz-

nesowego.  

 W terminie określonym w Programie dla elektroenergetyki (lata 2006-

2008) nie sprywatyzowano spółek, będących spółkami dominującymi w czterech 

grupach kapitałowych (tzw. grupach energetycznych). NIK oceniła jako nierzetel-

ność brak ze strony Ministra SP przygotowań dotyczących prywatyzacji Tau-

ron SA oraz ENERGA SA. Program zakładał prywatyzację giełdową Tauron SA 

oraz PGE SA, a decyzje o sposobie prywatyzacji ENEA SA i ENERGA SA pozo-

stawił Ministrowi SP.  

 Do końca 2008 r. sprywatyzowano jedynie spółkę ENEA SA. W procesie 

prywatyzacji stwierdzono opieszałość działań spółki, naruszenie procedur wyboru 

doradcy w procesie prywatyzacji oraz niekorzystne warunki umowy z doradcą. 

Nieprawidłowości te wpłynęły negatywnie na warunki emisji akcji i spowodowa-

ły opóźnienie prywatyzacji oraz nieuzasadnione koszty i zmniejszenie przewidy-

wanych wpływów. I tak:  

 Ofertę publiczną akcji ENEA SA zaplanowała na koniec marca 2008 r., lecz 

dopiero na początku lutego 2008 r. podjęte zostały przez doradcę prace nad 

prospektem emisyjnym. Przyczyną było  blisko trzymiesięczne oczekiwanie 

na zgodę Ministra SP na zawarcie przez spółkę umowy z doradcą. Zarząd 

spółki zwlekał z decyzją o przeprowadzeniu testu na utratę wartości majątku 

dystrybucyjnego przez spółkę zależną – ENEA Operator Sp. z o.o., a czynni-

kiem opóźniającym było m.in. odwołanie niemal wszystkich osób odpowie-

Realizacja przez 
spółki zadań 
związanych 

konsolidacją  

Prywatyzacja 
skonsolidowanych 

grup 
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dzialnych za jego przeprowadzenie. Debiut Spółki na GPW nastąpił w dniu 

17 listopada 2008 r. NIK oceniła, że  sfinalizowanie procesu prywatyzacji było 

celowe (pomimo niesprzyjających warunków otoczenia gospodarczego i po-

gorszenia wskaźników giełdowych) ze względu na potrzebę pozyskania środ-

ków na inwestycje w moce wytwórcze. Wskutek opóźnienia spółka pozyskała 

w ramach oferty publicznej 1,94 mld zł, zamiast zakładanych w I połowie 

2008 r. 3 mld zł.  

 W 2007 r. nierzetelne i niegospodarne były działania zarządu ENEA SA zwią-

zane z wyborem doradcy w procesie prywatyzacji. Postępowanie 

o zamówienie usługi prowadzono niezgodnie z przyjętą przez zarząd spółki 

uchwałą, a w jego trakcie  zmieniano ustalone warunki. Wskutek bardzo krót-

kich terminów (6 dni roboczych) składania ofert oraz  zmiany warunków za-

mówienia na jeden dzień przed terminem składania ofert (wyłączenie 

z przedmiotu zamówienia doradztwa prawnego) w praktyce uniemożliwiono 

pozyskanie najlepszej oferty.  

 Przyjęta przez Zarząd ENEA SA w umowie z doradcą formuła ustalenia ceny 

usługi (wynagrodzenia) – w ocenie NIK – nie znajdowała uzasadnienia. Za 

czynności przeprowadzenia i obsługi procesu nabywania akcji ENEA SA 

w ofercie publicznej ustalono wynagrodzenie w wysokości 1,8 % wartości ob-

jętych akcji. Z oferty publicznej pozyskano 1,94 mld zł. Wynagrodzenie dla 

firmy doradczej wyniosło więc prawie 35 mln zł. Stosując prowizyjny mecha-

nizm wynagrodzenia nie uwzględniono dużej skali emisji akcji w ofercie pu-

blicznej i zastosowano relatywnie wysoki wskaźnik procentowy bez żadnych 

mechanizmów ograniczających. Przy poprzedniej próbie oferty publicznej ak-

cji spółki, w umowie z 2004 r. MSP ustaliło wskaźniki wynagrodzeń prowi-

zyjnych za poszczególne fazy prac w wysokości 0,5 % wartości transakcji oraz 

0,19 % i 0,44 % wartości zbytych akcji. Uwzględniając te wskaźniki łączna 

cena usługi wyniosłaby ok. 3 mln zł. Wysokość wynagrodzenia uzasadniano 

szerszym zakresem usług niż w procesie przygotowania oferty publicznej 

w 2004 r. NIK, biorąc pod uwagę podobne umowy zawarte w tym samym cza-

sie w sektorze, nie znalazła uzasadnienia dla jedenastokrotnie większego wy-

nagrodzenia niż w 2005 r.  

 W spółkach Tauron SA oraz ENERGA SA prace nad przygotowaniem 

prywatyzacji były prowadzone opieszale, m.in. z powodu opóźnień w kształtowa-

niu modelu biznesowego i strategii działania tych spółek. Również nadzór Mini-

stra SP nad tymi działaniami był nierzetelny, gdyż Minister Skarbu Państwa nie 

znał faktycznego zakresu prac przygotowawczych. I tak:  
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 Do stycznia 2009 r. spółka Tauron SA nie przygotowała strategii prywatyzacji, 

pomimo iż  stosowna decyzja walnego zgromadzenia o rozpoczęciu procesu 

wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu zapadła w dniu 25 czerwca 

2008 r.  

 Wobec ENERGA SA do grudnia 2008 r. MSP nie określiło koncepcji prywa-

tyzacji, pomimo iż - jak wyjaśniali przedstawiciele ministerstwa - już 

w kwietniu 2008 r. w spółce trwały prace analityczne przygotowujące proces 

pierwszej oferty publicznej na 2009 r. Kontrola NIK wykazała jednak, że 

w sierpniu 2008 r. trwały dopiero przygotowania do wszczęcia procedury wy-

boru doradcy w procesie prywatyzacji i nie zakończono jeszcze wdrażania 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.  

 Wobec niskiego stanu zaawansowania prac w obu spółkach termin oferty 

publicznej na 2009 r., ustalony w Programie prywatyzacji na lata 2008-201141 – 

w ocenie NIK – jest zagrożony.  

 Poniesione przez spółki koszty konsolidacji obejmowały głównie usługi 

doradcze, wyceny majątku oraz konsultacji prawnych. Zaproponowane przez Ze-

spół Sterujący zasady finansowania konsolidacji (wspólne usługi dla spółek kon-

solidowanych w danej grupie) w założeniach miały minimalizować koszty. 

W związku z konsolidacją z Funduszu Skarbu Państwa Minister SP wydał 

łącznie 510 tys. zł (jako wkłady na pokrycie kapitału zakładowego Energetyki 

Południe SA w Katowicach oraz ENERGA SA w Gdańsku). W 3 spółkach 

stwierdzono niegospodarne wydatki w łącznej wysokości 338,8 tys. zł (1,6 % su-

my kosztów konsolidacji). Koszty poniesione przez spółki, uczestniczące 

w konsolidacji, wyniosły łącznie 21 374,8 tys. zł.  NIK zwraca uwagę na znaczny 

zakres zlecania przez spółki na zewnątrz wykonania czynności związanych z kon-

solidacją, np. opracowania wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów w sprawie konsolidacji dla spółki ENEA SA za 175 tys. zł oraz Tauron 

SA – oddzielnie dla przejmowanych czterech spółek – za łączną kwotę 

78,3 tys. zł, wsparcie w zakresie przygotowania wzorów dokumentów za 64,8 tys. 

euro (8 spółek tworzących PGE Polska Grupa Energetyczna SA),  przygotowanie 

projektów dokumentów koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego i 

zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego za 44 tys. zł (Tauron SA). Przykładowo: 

                                                 
41 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. 

Koszty konsolidacji  
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 W okresie od grudnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. spółka Tauron SA 

poniosła koszty ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu bieżącej obsługi praw-

nej w kwocie 955,6 tys. zł. Jednocześnie w tym samym okresie wydatkowano 

na inne usługi prawne 813,3 tys. zł. W kontrolowanym okresie spółka poniosła 

też koszty zlecania usług doradczych w kwocie 2 526,9 tys. zł. Biorąc pod 

uwagę fakt, że zarząd spółki przez półtora roku nie wykorzystał  zakupionych 

usług do opracowania strategicznych dokumentów określających kierunki 

rozwoju spółki, NIK oceniła tak duże wydatki na usługi doradcze jako nie-

współmierne do efektów. Nieuzasadnione było m.in. wydatkowanie 

217,4 tys. zł, w tym głównie  na opracowanie Programu budowy Systemu 

Identyfikacji Wizualnej dla korporacji Energetyka Południe oraz budowy wi-

zerunku grup (za 207,4 tys. zł). Praca ta nie została w pełni wykonana.   

3.2.3. EFEKTY KONSOLIDACJI SEKTORA 

ELEKTROENERGETYCZNEGO 

 Udział w rynku poszczególnych grup po konsolidacji, według danych na 

koniec 2007 r., przedstawiał się następująco:  

Tabl.4  

Produkcja Sprzedaż42 
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PGE SA 10 675 29,8 58 015 274 36,4 4 306 999 26,9 108 312 192 39,7
Tauron PE SA 5 323 14,8 24 360 090 15,3 4 010 766 25,0 39 306 498 14,4
ENERGA SA 741 2,1 3 137 536 2,0 2 766 652 17,3 29 281 885 10,7
ENEA SA 2 820 7,9 12 373 783 7,8 2 303 682 14,4 18 564 947 6,8
Pozostałe podmioty 16 287 45,4 61 461 317 38,6 2 646 197 16,5 77 695 886 28,4

Źródło: dane URE 

Utworzone grupy energetyczne posiadały łącznie na koniec 2007 r. 

19 559 MW mocy zainstalowanej, co stanowiło 55 % łącznej mocy zainstalowa-

nej w Polsce. Sumaryczny poziom produkcji energii elektrycznej w grupach – 

97 886 683 MWh – stanowił 61 % energii wytworzonej w Polsce. Wolumen 

sprzedaży (195 465 522 MWh) stanowił 72 % sprzedaży energii w Polsce.  

Łączny udział w rynku pod względem mocy zainstalowanej trzech najwięk-

szych producentów przekroczył 50 % (przed konsolidacją – 45 %). Liczba wy- 

twórców o ponad 5 % udziale w rynku (według mocy osiągalnej) zmniejszyła się 

                                                 
42 Dane dotyczące sprzedaży uwzględniają wielokrotny obrót, np. do innych spółek obrotu lub sprzedawców 

w ramach jednej grupy kapitałowej. 
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z 7 w 2006 r. do 6 w 2007 r. i nadal była jedną z największych w Unii Europej-

skiej. W 2007 r. większa była jedynie w Bułgarii, Holandii, Norwegii i Wielkiej 

Brytanii. Polska pozostała w grupie państw o umiarkowanej koncentracji. Więk-

szy poziom koncentracji43 występował w 2007 r. w 17 państwach Unii Europej-

skiej44. W ocenie NIK w Polsce nie występuje zagrożenie nadmierną koncentracją 

produkcji energii. Potwierdza to opinia  UOKiK45, zgodnie z którą  „nie wydaje 

się konieczne podważanie istniejącej struktury rynkowej szczególnie w zakresie 

produkcji energii poprzez podejmowanie administracyjnych działań zmierzają-

cych do dekoncentracji rynku”. 

 Dane ekonomiczno-finansowe grup przedstawiały się następująco:   

Tabl. 5                                                                                                              (w tys. zł) 

 Aktywa ogółem 
według stanu na 
koniec 2007 r. 

Przychody ogó-
łem w 2007r. 

Wynik finansowy 
netto za 2007 r. 

PGE SA 49 570 566 19 197 017 2 077 738 
Tauron PE SA 23 070 701 8 008 323 - 41 677 
ENERGA SA 10 453 415 3 682 022 56 490 
ENEA SA 9 816 186 5 508 919 521 676 

 

 NIK pozytywnie oceniła konsolidację spółek sektora elektroenergetyczne-

go w latach 2005-2008, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji 

programów rządowych.  Powstały silne podmioty, zdolne do realizowania przed-

sięwzięć inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu, przy wykorzystaniu efektu 

skali, np.:  

 W grupie kapitałowej ENEA SA w sierpniu 2008 r. rozpoczęto działania doty-

czące wybudowania nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice 

SA o mocy do 1 000 MW. 

 Wspólna polityka zarządzania finansami w PGE Polska Grupa Energetyczna 

SA, w tym emisja obligacji, pozwoliła ZEDO SA na jednorazową spłatę zo-

bowiązań wobec banków oraz pozyskanie środków na budowę instalacji od-

siarczania spalin w Elektrowni Dolna Odra i budowę kotła opalanego biomasą 

w Elektrowni Szczecin. 

                                                 
43 Liczony według Indeksu Herfindahla-Hirschmana (HHI). 
44 Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market - Technical Annex to the Commu-

nication from the Commission to the Council and the European Parliament, marzec 2009 r. 
45 Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym, Warszawa 

2008 r. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 28

Dotychczas konsolidacja pionowa nie spowodowała jednak pozytywnych zmian 

w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym oraz systemem dystrybucyjnym, 

przez co nie miała wpływu na obniżkę kosztów dystrybucji energii elektrycznej. 

Jednocześnie pojawiły się ryzyka dotyczące koncentracji obrotu energią wewnątrz 

skonsolidowanych pionowo grup, ograniczenia konkurencji oraz ukształtowania 

struktury rynku o charakterze oligopolu. Niektóre działania spółek dominujących 

potwierdzają te zagrożenia. I tak np. Umowa na świadczenie usług w trybie cią-

głym, zawarta przez PGE SA ze spółkami zależnymi, nakładała na te spółki ob-

ciążenia w postaci ryczałtowego wynagrodzenia na rzecz PGE SA. 

Na ryzyko ograniczenia konkurencji wskazywał UOKiK przy wydawaniu 

zgody na dokonanie koncentracji. Utworzenie grupy ENERGA SA zostało uznane 

za koncentrację niepowodującą istotnego ograniczenia konkurencji. Dla trzech 

pozostałych grup Prezes UOKiK wydał zgody na koncentrację na podstawie prze-

pisu46, który dopuszczał koncentrację istotnie ograniczającą konkurencję na rynku 

w sytuacji, gdy przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu tech-

nicznego oraz może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

3.2.4. PRYWATYZACJA ORAZ  INNE PRZEKSZTAŁCENIA 

WŁASNOŚCIOWE I ORGANIZACYJNE 

 Dokonując restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów nieobjętych konso-

lidacją, Minister SP nie w pełni zrealizował założenia programów oraz zmieniał 

koncepcje przekształceń poszczególnych spółek. Występowały też zaniechania 

działań i przewlekłość w przebiegu procedur. 

Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej zakładała, że  w la-

tach 2005-2006 zostaną sprywatyzowane 22 spółki, w tym 12 elektrociepłowni 

i ciepłowni, 5 elektrowni systemowych i grup wytwórczych oraz 5 spółek dystry-

bucyjnych. W Programie dla energetyki przewidziano kontynuowanie procesów 

w odniesieniu do 17 podmiotów. Pięć spółek dystrybucyjnych przewidziano na-

tomiast do konsolidacji w ramach grup kapitałowych. Minister SP podjął decyzje 

o prywatyzacji tylko 14 spośród 17 spółek, przy czym zrealizował jedynie 4 

transakcje zbycia akcji/udziałów (Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA, Zespołu 

Elektrociepłowni Bydgoszcz SA, Elektrociepłowni Zduńska Wola Spółka z o.o. 

                                                 
46 Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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oraz Przedsiębiorstwa Energetycznego Megawat Spółka z o.o.). Przychody ze 

sprzedaży tych podmiotów wyniosły łącznie 1 213 943 tys. zł. 

 Wprawdzie wynegocjowane ceny transakcji mieściły się lub przekraczały 

rekomendowany przedział cen, a zastosowane procedury były zgodne z przepisa-

mi47, to jednak niewłaściwie zabezpieczono interes dwóch spółek (ZEC Byd-

goszcz SA oraz EC Zduńska Wola Sp. z o.o.) w zakresie zobowiązań inwestycyj-

nych. I tak, analiza spółki ZEC Bydgoszcz SA wskazywała potrzebę dokonania 

do końca 2010 r. nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 450 mln zł. Ce-

lem prywatyzacji było znalezienie inwestora zainteresowanego rozwojem firmy. 

W umowie sprzedaży zobowiązania inwestycyjne kupującego wynosiły natomiast 

tylko ok. 150 mln zł. W umowie sprzedaży akcji tej spółki, a także w umowie 

sprzedaży udziałów EC Zduńska Wola Sp. z o.o. nie zagwarantowano finansowa-

nia nakładów w rzeczowe aktywa trwałe ze środków inwestora. MSP przyjęło, że  

kluczowym elementem  wyboru inwestora jest cena i uznało, że nie było potrzeby 

określenia kwoty finansowania przez niego nakładów inwestycyjnych. NIK zwra-

ca jednak uwagę, że postanowienia umów prywatyzacyjnych powinny wynikać 

z celów, dla których dokonuje się prywatyzacji. Celem prywatyzacji w tych przy-

padkach było zaś znalezienie inwestorów zainteresowanych rozwojem firmy 

(w tym realizacją inwestycji) oraz dokapitalizowanie spółek. 

 Procesy prywatyzacyjne prowadzone były przewlekle. Średni czas trwania 

prywatyzacji, od podjęcia decyzji przez Ministra SP do zawarcia umowy prywa-

tyzacyjnej, wyniósł 4,5 roku. Poza uzasadnionymi przyczynami (np. brak satys-

fakcjonujących ofert), było to wynikiem m.in. długotrwałych wyborów doradców 

i odbiorów analiz przedsiębiorstw spółek przez Ministra SP oraz odsuwania 

w czasie decyzji o  podpisaniu umów sprzedaży akcji/udziałów. I tak np.: 

 Proces prywatyzacji ZEC Bydgoszcz SA trwał 4 lata i 9 miesięcy, głównie 

z powodu długotrwałego procesu wyboru doradcy (2 lata od decyzji Ministra 

SP do opublikowania publicznego zaproszenia do rokowań). 

 Proces prywatyzacji PE Megawat Sp. z o.o. trwał ponad 5 lat, z czego ponad 

3 lata trwał wybór doradcy przez MSP. Umowa sprzedaży udziałów została 

podpisana po ponad 7 miesiącach od jej parafowania. Było to konsekwencją 

zwłoki Ministra SP, spowodowanej deklaracją nabycia udziałów PE Megawat 

                                                 
47 Ocena nie dotyczy prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA, która była objęta oddzielną kon-

trolą – S/05/018 KGP/41136-1/05. 
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Sp. z o.o. przez firmę Karbonia Sp. z o.o., która wcześniej zrezygnowała ze 

złożenia wiążącej oferty. Dopuszczenie spółki Karbonia do prywatyzacji wy-

magałoby decyzji o odstąpieniu od zakończonych już rokowań, a pogarszająca 

się sytuacja PE Megawat Sp. z o.o. stwarzała ryzyko obniżenia jej wartości. 

Nieuzasadniona była także, związana  z tą deklaracją, decyzja o wykonaniu 

aktualizacji oszacowania wartości spółki.  

 Minister SP nie zrealizował przewidzianych w kolejnych programach rzą-

dowych sprzedaży pakietów akcji/udziałów, jakie Skarb Państwa zachował 

w spółkach uprzednio już sprywatyzowanych. Do zakończenia kontroli sprzedano 

6 z 13 przewidzianych do sprzedaży pakietów. Zdaniem MSP wynikało to z faktu, 

że procesy sprzedaży pakietów są skomplikowane, a ich przebieg częściowo uza-

leżniony od postawy inwestora. NIK zauważa ponadto, że dysponowanie przez 

Ministra SP pakietami akcji spółek wcześniej sprywatyzowanych w sposób zgod-

ny z interesem Skarbu Państwa było ograniczone postanowieniami poszczegól-

nych umów prywatyzacyjnych, np. prawem pierwszeństwa zakupu przez inwesto-

ra pozostałych akcji spółki po określonej w umowie cenie.  

 Zbywając akcje Elektrociepłowni Zielona Góra SA oraz Elektrowni Ska-

wina SA Minister SP działał niezgodnie z ustawą o kip oraz rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa pań-

stwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz 

warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.  

 Zbycie pakietu 25%  i jednej akcji Elektrociepłowni Zielona Góra SA48 na-

stąpiło z naruszeniem art. 32 ust. 1 ustawy o kip, bowiem przed zaoferowa-

niem do zbycia akcji spółki nie wykonano analizy przedsiębiorstwa spółki. 

Sekretarz Stanu w MSP wyjaśnił, że  takie działanie spowodowane było po-

stanowieniami umowy prywatyzacyjnej  (prawo pierwszeństwa nabycia akcji 

spółki po cenie określonej w przedmiotowej umowie) oraz zgodą Rady Mini-

strów z czerwca 2005 r. na inny niż publiczny tryb zbycia akcji. W ocenie NIK 

odstąpienie od wykonania takiej analizy, w przypadku gdy cena akcji przezna-

czonych do zbycia została określona w umowie sprzedaży akcji, byłoby jed-

nak możliwe jedynie, gdyby Skarb Państwa posiadał nie więcej niż 20% kapi-

tału zakładowego.49  

                                                 
48 umowa z dnia 27 grudnia 2005 r. 
49 §15 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1997 r. 

Sprzedaż pakietów 
mniejszościowych 
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 Przy sprzedaży 25% i jednej akcji Elektrowni Skawina SA na rzecz CEZ Po-

land Distribution B.V50 MSP zleciło wykonanie jedynie oszacowania wartości 

spółki, z pominięciem pozostałych elementów analizy przedsiębiorstwa spółki. 

Sekretarz Stanu w MSP uznał, że nie były wymagane pełne analizy, powołując 

się na przepis pozwalający na to, gdy Skarb Państwa posiadał mniej niż 50% 

kapitału zakładowego51. Jednak przepis ten wszedł w życie z dopiero z dniem 

29 maja 2008 r., a zlecenie wykonania oszacowania wartości spółki nastąpiło 

14 grudnia 2007 r. (z terminem realizacji do 14 lutego 2008 r.), natomiast jego 

odbiór – w dniu 15 maja 2008 r. Do wykonania analiz rozpoczętych przed 

dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 

2008 r. należało stosować przepisy dotychczasowe. 

 NIK negatywnie ocenia sposób prowadzenia przez Ministra SP w latach 

2005-2006 procesów prywatyzacyjnych 10 niesprzedanych spółek.52  

 Wobec ZEDO SA, ELKO SA i ZEO SA planowano prywatyzację już od 

2001 r., a  wobec ENEA SA – od 2003 roku. Po wieloletnich nieskutecznych 

działaniach, w 2006 r. zgodnie z Programem dla energetyki włączono cztery 

spółki (ZEO SA, ZEDO SA, ELKO SA, ENEA SA) do procesu konsolidacji grup 

energetycznych, a wobec pozostałych trzech przewidziano kontynuowanie prywa-

tyzacji. Faktycznie zrealizowano jedynie zamierzenia dotyczące konsolidacji.  

 Strategie poszczególnych spółek zakładały zaangażowanie kapitałowe 

wobec innych spółek Skarbu Państwa, np. w prywatyzacji ELKO SA uczestniczy-

ła ENEA SA, podejmując działania w celu pozyskania poprzez publiczną emisję 

akcji środków na ten cel. W prywatyzacji ZEO SA uczestniczył Koncern Energe-

tyczny ENERGA SA. NIK uznała w tej sytuacji za zasadne objęcie spółek EL-

KO SA, ENEA SA oraz ZEO SA procesem konsolidacji. Rozwiązanie takie po-

zwoliło na połączenie bez ponoszenia przez spółki Skarbu Państwa kosztów 

transakcji nabycia akcji innych spółek Skarbu Państwa. Miało to pozytywne zna-

czenie wobec potrzeb inwestycyjnych spółek sektora elektroenergetycznego. 

                                                 
50 umowa z dnia 16 września 2008 r. 
51 §1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowa-
nia, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opra-
cowania analizy  (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 487). 

52 Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA (ZEO SA), Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA (ZEDO SA), Elektrowni 
Kozienice SA (ELKO SA), ENEA SA, Elektrociepłowni Tychy SA, EC Zabrze SA, EC Bytom SA, Elek-
trowni Chorzów SA, Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. oraz Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z 
o.o. 
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 Próba publicznej emisji akcji ELKO SA i ENEA SA w 2005 r. nie powio-

dła się, gdyż nie zrealizowano przyjętej strategii równoczesnego wyłonienia inwe-

stora strategicznego dla tych spółek. I tak: 

 W sierpniu 2004 r. Minister SP podjął decyzję o prywatyzacji ELKO SA 

w trybie oferty publicznej, pomimo opinii doradcy, że publiczne zaproszenie 

do rokowań będzie korzystniejsze. Dopiero w dniu 1 lutego 2005 r., po przed-

stawieniu przez zarząd ELKO SA prognozy zakładającej znaczące pogorsze-

nie wyników ekonomiczno-finansowych, właściwy departament ministerstwa 

zaproponował Ministrowi SP powyższe rozwiązanie. Działania związane 

z rokowaniami były jednak spóźnione w stosunku do publicznej emisji akcji 

ELKO SA. Termin ważności prospektu emisyjnego upływał gdy potencjalni 

inwestorzy składali dopiero wyjaśnienia do ofert.  

 W prowadzonej od listopada 2003 r. prywatyzacji ENEA SA niezharmonizo-

wano dwóch trybów prywatyzacji, mimo założenia w Strategii prywatyzacji 

równoczesnego ich prowadzenia. W czerwcu i lipcu 2005 r. doradca zwracał 

uwagę na konieczność uruchomienia przed ofertą publiczną procesu sprzedaży 

pakietu akcji inwestorowi branżowemu w ramach zaproszenia do rokowań, 

z uwagi na oczekiwane niskie ceny oferowane przez inwestorów giełdowych 

oraz ryzyko niskiego popytu. Ze względu na niepodjęcie tych działań przez 

Ministra SP doradca zarekomendował we wrześniu 2005 r. odwołanie termi-

nów oferty publicznej podanych w prospekcie emisyjnym. Minister SP w dniu 

28 października 2005 r. anulował wszystkie terminy przeprowadzenia oferty 

publicznej, przy czym w trakcie kontroli NIK nie potrafił wyjaśnić przyczyny 

wcześniejszych zaniechań. Nieuruchomienie w procesie prywatyzacji proce-

dury sprzedaży części akcji w trybie rokowań, co miało być warunkiem sfina-

lizowania oferty publicznej, przedstawiciele MSP tłumaczyli natomiast bra-

kiem „kierunkowej decyzji Ministra SP w tej sprawie”.    

 Zaawansowany proces prywatyzacji ZEDO SA i EC Tychy SA został 

wstrzymany już po parafowaniu projektów umów sprzedaży akcji. Spowodowało 

to nieuzyskanie przez Skarb Państwa potencjalnych wpływów w łącznej wysoko-

ści 2 029 290 tys. zł, a MSP poniosło koszty niezrealizowanych procesów prywa-

tyzacji w wysokości 147,4 tys. zł. 

 W dniu 5 grudnia 2005 r. parafowano umowę sprzedaży akcji ZEDO SA. Za-

proponowania cena 2 003 875 tys. zł (256,15 zł za jedną akcję) była o 30 % 

wyższa od wartości oszacowania. Uzgodnione gwarantowane inwestycje, na 

kwotę ponad 4 mld zł, były o 500 mln zł większe od określonych w Memo-
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randum Informacyjnym i były zabezpieczone sankcjami w razie ich niezreali-

zowania. Początkowe stanowisko Ministra SP, by ZEDO SA nie obejmować 

konsolidacją i sfinalizować prywatyzację nie zostało wdrożone. Minister SP 

po konferencji uzgodnieniowej w MG zrezygnował z prywatyzacji i akcje 

ZEDO SA zostały wniesione do PGE-Energia SA (w ramach grupy PGE SA).  

NIK, wyrażając negatywną ocenę zaniechania prywatyzacji, wzięła pod 

uwagę  utratę wartości ZEDO SA. W 2008 r. PGE-Energia SA, wskutek opinii 

zawartej w Raporcie z przeprowadzenia testów na utratę wartości ak-

cji/udziałów i rzeczowych aktywów trwałych wydobywczo-wytwórczych spółek 

zależnych PGE Polska Grupa Energetyczna SA w sprawozdaniach finanso-

wych sporządzanych na dzień 31 grudnia 2007 roku, dokonała odpisu aktuali-

zującego wartość posiadanych akcji ZEDO SA. Wskutek tego zmniejszono 

wartość bilansową akcji ZEDO SA o 226 055 tys. zł. 

 Wstrzymanie prywatyzacji EC Tychy SA było działaniem niezgodnym 

z założeniami Programu dla elektroenergetyki (zakładał kontynuację procesu 

prywatyzacji spółki, a Minister SP miał rozważyć inne scenariusze tylko 

w przypadku jego niepowodzenia). Było także działaniem nieuzasadnionym, 

ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki oraz wynegocjowane wa-

runki transakcji. Odstąpienie od zbycia akcji spółki już po parafowaniu umo-

wy z inwestorem i wniesienie akcji spółki na podwyższenie kapitału zakłado-

wego spółki Turon SA (pozbawionej odpowiednich środków) miało miejsce 

w sytuacji, gdy wobec EC Tychy SA toczyło się postępowanie upadłościowe. 

W parafowanej umowie inwestor zobowiązał się m.in. do podwyższenia kapi-

tału zakładowego spółki o kwotę 5 mln zł oraz do utrzymania zatrudnienia. 

W ocenie NIK było to rozwiązanie  korzystniejsze od włączenia spółki w upa-

dłości w strukturę innej spółki z udziałem Skarbu Państwa. Odstąpienie od 

prywatyzacji spowodowało utratę przez Skarb Państwa potencjalnych przy-

chodów z prywatyzacji w kwocie 25 415 tys. zł (wynegocjowana cena za pa-

kiet 85 % akcji). Według ówczesnego Ministra SP „oferta przedstawiona 

przez inwestora była niewspółmiernie niska do realnej wartości EC Tychy 

znajdującej się w stanie upadłości”. Argument ten – w ocenie NIK – nie jest 

trafny, biorąc pod uwagę, że według wyceny spółki wartość jednej akcji wy-

nosiła 9,83 zł, natomiast wynegocjowana z inwestorem cena  to 23 zł za akcję.  

 Prywatyzacje EC Zabrze SA i ZEC Bytom SA były prowadzone przy cią-

głych zmianach koncepcji przekształcenia, wbrew założeniom rządowych pro-

gramów i bez uwzględnienia opinii doradców. W kontrolowanym okresie koncep-

cja przekształceń własnościowych zmieniała się pięciokrotnie. Nie zrealizowano 
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żadnej. Koszty nierzetelnych działań i zaniechań Ministra SP wyniosły około 

1 100 tys. zł. 

Decyzja Ministra SP z dnia 12 sierpnia 2004 r. o wznowieniu procesu 

prywatyzacji obu spółek była niezgodna z Programem realizacji polityki właści-

cielskiej, zakładającym ich połączenie z PKE SA. Po pozytywnym zaopiniowa-

niu rekomendacji doradcy w sprawie wniesienia kontrolnego pakietu EC Zabrze 

SA do ZEC Bytom SA Minister SP postanowił odstąpić od rokowań w sprawie 

sprzedaży akcji zagrożonej upadłością EC Zabrze SA i wniesieniu ich do ZEC 

Bytom SA, a następnie prywatyzacji ZEC Bytom SA w drodze publicznego za-

proszenia do rokowań. Było to również sprzeczne z powyższym Programem. 

Przyjęta niespełna miesiąc wcześniej Aktualizacja programu realizacji polityki 

właścicielskiej przewidywała prywatyzację spółek, a dopiero uzyskanie nieza-

dowalających ofert miało prowadzić do rozważenia objęcia spółek konsolidacją. 

Jednak nie wniesiono akcji EC Zabrze SA do ZEC Bytom SA, pomimo zaak-

ceptowania takiego działania przez Ministra SP i zgody Rady Ministrów. Niece-

lowe było zlecanie kolejnych opinii w sprawie zasadności współpracy obu spół-

ek, gdy MSP posiadało już opinie wskazujące ekonomiczne uzasadnienie połą-

czenia obu podmiotów, gdyż kolejne opinie jedynie wydłużyły proces prze-

kształceń. W sierpniu 2006 r. właściwy  departament ministerstwa proponował 

wznowienie procesów prywatyzacji EC Zabrze SA i ZEC Bytom SA. Jednak 

Kolegium MSP (odnośnie do  EC Zabrze SA) oraz Minister SP (odnośnie do  

ZEC Bytom SA) podjęli decyzję o wniesieniu akcji spółek na podwyższenie ka-

pitału zakładowego Tauron SA. W dniu 13 sierpnia 2008 r., już po zmianie kie-

rownictwa resortu,  Podsekretarz Stanu w MSP podjął decyzję o wyłączeniu EC 

Zabrze SA i ZEC Bytom SA z procesu tworzenia koncernu ciepłowniczego w 

strukturze Tauron SA i podjęciu na nowo procesu prywatyzacji spółek. Ponow-

ne zainicjowanie prywatyzacji stało w sprzeczności z wcześniejszymi analizami, 

wskazującymi na zasadność ich konsolidacji. Przedstawiciele MSP, tłumacząc 

powyższe działania, wskazywali na konieczność przygotowania dodatkowych 

materiałów lub przeprowadzenia wewnętrznych uzgodnień w MSP.  

 Koszty niezrealizowanych prywatyzacji spółek wyniosły 582,6 tys. zł 

(EC Zabrze SA) i 531,7 tys. zł (ZEC Bytom SA). 

 Wobec Elektrowni Chorzów SA, Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej 

Sp. z o.o. oraz Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o., wbrew założeniom kolej-

nych programów rządowych z lat 2003-2007 i pomimo decyzji Ministra SP 

o wszczęciu procesu prywatyzacji, działania prywatyzacyjne de facto nie były 

kontynuowane. Intencją MSP było uwzględnienie planów konsolidacyjnych 
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w odniesieniu do sektora ciepłowniczego na Śląsku. Po 5 latach prywatyzacji, 

w 2008 r.  dokonano odbioru analizy spółki. MSP poniosło koszty umów zawar-

tych z doradcami w prywatyzacji Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. 

oraz EC Nowa Sp. z o.o. w wysokości 355 tys. zł, a przygotowane dokumenty 

okazały się nieprzydatne.  

 Koszty sfinalizowanych prywatyzacji przeprowadzanych w trybie zapro-

szenia do rokowań53 wyniosły 6 366,3 tys. zł. Koszty rozpoczętych i niezakoń-

czonych prywatyzacji, w związku ze zmianą koncepcji restrukturyzacji ZEDO 

SA, ZEO SA oraz ELKO SA, wyniosły 2 263,1 tys. zł, w tym 2 226,3 tys. zł po-

niesiono na usługi doradcze. Koszty rozpoczętych i niezakończonych prywatyza-

cji z powodu zmiany trybu prywatyzacji EC Tychy SA i EC Nowa Sp. z o.o. wy-

niosły 351,6 tys. zł. Koszty rozpoczętych i niezakończonych prywatyzacji, a na-

stępnie wznowionych w trybie zaproszenia do rokowań, dotyczące Nadwiślań-

skiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o., EC Bytom SA i EC Zabrze SA wyniosły 

1 339,1 tys. zł.  

Wskutek nierzetelnie prowadzonej prywatyzacji Skarb Państwa poniósł 

koszty w wysokości 3 953,8 tys. zł, a spółki w wysokości 11 838 tys. zł. 

3.2.5. REALIZACJA UMÓW PRYWATYZACYJNYCH 
 Większość postanowień 18 umów prywatyzacyjnych spółek sektora elek-

troenergetycznego, których realizacja przypadała na lata 2005–2008 (III kwarta-

ły), wykonano prawidłowo. Jednak umowy te (zawierane w latach 1999-2004) 

określały wartość zobowiązań inwestycyjnych, jakie miały zrealizować sprywaty-

zowane spółki, natomiast na ogół nie konkretyzowały zadań inwestycyjnych i nie 

określały obowiązków inwestora, co do skali własnego zaangażowania finanso-

wego w realizację inwestycji. I tak np.: 

 Jedynie w trzech umowach54 sprzedaży akcji/udziałów (Zespołu Elektrowni 

Pątnów-Adamów-Konin SA, Elektrociepłowni Zielona Góra SA oraz Elektro-

ciepłowni Toruń SA i Elektrociepłowni Energetor-Toruń SA) na 14 umów, 

w których realizacja zobowiązań inwestycyjnych przypadała na lata 2005-

2008, zobowiązano inwestorów do poniesienia nakładów inwestycyjnych na 

                                                 
53 Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA, ZEC Bydgoszcz SA, Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. 

i PE Megawat Sp. z o.o. 
54 Sprzedaż akcji Elektrociepłowni Toruń SA i Elektrociepłowni Energetor-Toruń SA objęta była jedną 

umową. 

Koszty 
prywatyzacji 
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budowę bloków energetycznych. W dwóch umowach (Elektrowni Rybnik SA 

z dnia 28 marca 2001 r. i Elektrociepłowni Skawina SA z dnia 24 stycznia 

2002 r.) zagwarantowano utrzymanie mocy wytwórczych na określonym po-

ziomie.  

 W Elektrociepłowni Białystok SA zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 

30,9 mln euro, mimo zobowiązania umownego do inwestycji na poziomie 

55 mln euro. Minister SP skierował do Prokuratorii Generalnej Skarbu Pań-

stwa wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko inwestorowi. Prokuratoria 

Generalna w dniu 12 marca 2008 r. wniosła pozew o zapłatę w postępowaniu 

arbitrażowym kwoty ponad 24 mln euro. 

Dotychczasowe procesy prywatyzacyjne nie przyczyniły się do znaczącej  

rozbudowy mocy wytwórczych. Ogółem w 10 sprywatyzowanych podmiotach55 

nastąpił niewielki wzrost mocy zainstalowanej brutto z 6 048 MW (przed prywa-

tyzacją) do 6 181 MW (na dzień 30 września 2008 r.). Moc osiągalna brutto 

w tym okresie zwiększyła się natomiast z 5 955 MW do 6 050 MW. Podkreślić 

należy, że przyrosty te były wynikiem działań części spółek. Po prywatyzacji 

w trzech spółkach (Elektrownia Rybnik SA, Elektrociepłownia Zielona Góra SA 

i Elektrociepłownia Białystok SA) nastąpił wzrost mocy zainstalowanej 

i osiągalnej. W trzech innych podmiotach (Vattenfall Heat Poland SA, Toruńska 

Energetyka Cergia SA i Elektrownia Skawina SA) nastąpił natomiast spadek za-

równo mocy zainstalowanej, jak i osiągalnej, a w Elektrociepłowni Wybrzeże SA 

mocy osiągalnej.  

 Wszystkie skontrolowane umowy prywatyzacyjne (18) zawierały zapisy 

zobowiązujące inwestora do inwestycji w majątek trwały prywatyzowanej spółki. 

W 11 umowach źródłem finansowania inwestycji miały być zarówno środki inwe-

stora (podwyższenie kapitału) jak i reinwestowanie zysku spółki. Potencjalnymi 

źródłami finansowania były także kredyty, pożyczki i dotacje (np. z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska).  Pozostałe umowy zakładały finansowanie inwe-

stycji ze środków spółki, kredytów i pożyczek. Większość umów nie precyzowała 

wielkości udziału środków inwestora w finansowaniu inwestycji. Analiza wyko-

nania zobowiązań inwestycyjnych wykazała, że zdecydowana większość nakła-

                                                 
55 Z 14 sprywatyzowanych spółek nie uwzględniono 3 spółek sprywatyzowanych dopiero w okresie objętym 

kontrolą oraz Elektrowni  Pątnów – Adamów – Konin  SA, co do której Minister SP był w sporze doty-
czącym realizacji zobowiązań. 
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dów pochodziła ze środków sprywatyzowanej spółki lub kredytów i pożyczek. 

I tak np.: 

 Inwestor Elektrociepłowni Warszawskich zobowiązał się dokonać do 2010 r. 

inwestycji w wysokości 340 mln USD, w tym 80 mln USD z podwyższenia 

kapitału, a 260 mln USD z reinwestowanego zysku spółki. 

 Umowa prywatyzacyjna STOEN SA przewidywała dokonanie inwestycji 

w wysokości co najmniej 337 mln zł finansowanych z reinwestowanego zysku 

spółki. 

 Elektrownia Rybnik SA zrealizowała inwestycje w wysokości 90 mln USD ze 

środków własnych spółki, w tym z kredytów i pożyczek. 

 Finansowanie inwestycji Górnośląskiego Zakładu Energetycznego SA 

w kwocie  985 mln zł nastąpiło w całości ze środków spółki. 

3.2.6. WYDZIELENIE OPERATORÓW SYSTEMÓW 

DYSTRYBUCYJNYCH (OSD) 

 Obowiązek zapewnienia niezależności operatorów systemów dystrybucyj-

nych (OSD) został wprowadzony z dniem 3 maja 2005 r.56 Do dnia 1 lipca 2007 r. 

spółki miały jedynie obowiązek  prawnego wydzielenia działalności dystrybucyj-

nej. Tymczasem większość działań wprowadzających niezależność OSD realizo-

wano w spółkach dopiero w 2007 r. równolegle z procesem wydzielenia prawne-

go. 

 Minister SP, właściciel większości spółek zajmujących się dystrybucją 

energii elektrycznej, nierzetelnie wykonywał zadania związane z prawnym wy-

dzieleniem OSD oraz zapewnieniem im niezależności.  

W przygotowanej przez Ministra SP Aktualizacji Programu Realizacji Poli-

tyki Właścicielskiej z dnia 7 czerwca 2005 r. nie określono sposobu uzyskania 

przez należące do Skarbu Państwa spółki dystrybucyjne niezależności pod wzglę-

dem prawnym. Do marca 2006 r. Minister SP faktycznie nie podjął stosownych 

działań i nie reagował np. na wnioski Koncernu Energetycznego ENERGA SA 

o zaopiniowanie i zaakceptowanie modelu wydzielenia OSD w tej spółce.  

 Program dla elektroenergetyki zakładał wydzielenie OSD na zasadach, 

które miał określić Minister SP, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE. Zobowiązał 

                                                 
56 Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 552), zmieniającej Prawo energetyczne z dniem 3 maja 2005 r. 

Udział Ministra SP 
w procesie 

wydzielenia OSD 
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też Ministra SP do opracowania, do dnia 1 lipca 2006 r., we współpracy z Mini-

strem Gospodarki, zasad funkcjonowania firm dystrybucyjnych, pozwalających 

na wydzielenie i niezależne działanie OSD. W powyższym terminie Minister SP 

zasad tych nie określił. Były Podsekretarz Stanu w MSP wyjaśnił, że walne zgro-

madzenie, zgodnie z art. 3751 Kodeksu spółek handlowych, nie mogło wydawać 

wiążących poleceń zarządom spółek. W ocenie NIK ta norma prawna nie zwalnia-

ła jednak Ministra SP od obowiązku ustalenia takich zasad wydzielania OSD, 

które zapewniałyby zachowanie wszystkich standardów ich niezależności.  

W tej sytuacji nieformalne kryteria wydzielania OSD ustalił Prezes URE.  

Zostały one określone w piśmie Wiceprezesa URE z dnia 31 stycznia 2007 r., 

skierowanym do Podsekretarza Stanu w MSP. I tak, OSD powinni zajmować się 

wyłącznie działalnością gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 

oraz, od 1 czerwca 2007 r., podlegać wyłącznie spółce holdingowej, zajmującej 

się jedynie zarządzaniem holdingiem. Nie powinni także posiadać akcji (udzia-

łów) w innych spółkach.  W przypadku zadań (służb), które ze względu na uwa-

runkowania ekonomiczne były wspólne dla OSD i innych rodzajów działalności 

(księgowość, kadry, transport), właściwe byłoby (o ile wystąpi konieczność 

utrzymania ich wspólnego charakteru) ulokowanie ich w odrębnej spółce holdin-

gu, jednak poza spółkami prowadzącymi działalności energetyczne. Standardy te 

wynikały z Wytycznych Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu UE z dnia 

16 stycznia 2004 r. w kwestii implementacji postanowień Dyrektyw  2003/54/WE 

i 2003/55/WE (dalej: Wytyczne UE z 2004 r.).  

Nie wszystkie spółki przestrzegały powyższych kryteriów, a Minister SP nie 

egzekwował od spółek właściwych rozwiązań.   

W terminie wyznaczonym przez Prawo energetyczne OSD uzyskali jedynie 

formalną niezależność. Spółki ENERGA-OPERATOR SA, Enion SA, Energia-

Pro SA i Zakład Energetyczny Łódź-Teren SA57 posiadały spółki zależne prowa-

dzące działalność w zakresie obrotu energią, nie spełniając tym samym wymogów 

art. 9d Prawa energetycznego. Prezes URE w czerwcu 2007 r. wydał im warun-

kowe (na okres jednego roku) decyzje wyznaczające na OSD. Po roku Prezes 

URE wyznaczył na OSD ENERGA-OPERATOR SA na cały okres ważności 

koncesji, a pozostałe trzy spółki ponownie na okres przejściowy do końca 2008 r. 

(w grudniu 2008 r. zostały wyznaczone na pełny okres ważności koncesji). 

                                                 
57 Obecnie – PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA  
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NIK negatywnie oceniła przyjęcie w dniu 12 marca 2007 r. Protokołu 

uzgodnień podpisanego przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidar-

ność oraz Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki w obecności Prezesa 

Rady Ministrów. Dokument wskazywał jako podstawowy model wydzielenie ob-

rotu energią elektryczną do spółki zależnej od OSD. Rozwiązanie to nie spełniało 

wymogów art. 9d Prawa energetycznego i zostało zakwestionowane przez Preze-

sa URE58. Ówczesny Minister SP wyjaśnił, że „porozumienia podpisane przez 

czynniki polityczne były porozumieniami i deklaracjami politycznymi, niemający-

mi skutków prawnych”. W ocenie NIK stanowisko Ministra SP – aczkolwiek nie 

stanowiące normy prawnej – miało wpływ na faktyczne działania władz spółek, 

związane z wyborem modelu wydzielenia OSD.  

 Większość spółek podjęła działania związane z prawnym wydzieleniem 

działalności dystrybucyjnej z opóźnieniem, w stosunku do daty wejścia w życie  

przepisu wprowadzającego ten obowiązek (3 maja 2005 r.). W większości miało 

to miejsce  dopiero po przyjęciu w marcu 2006 r. Programu dla elektroenergetyki.  

Decyzje o modelu wydzielenia OSD w spółkach podejmowano dopiero 

w 2007 r., działając pod  presją czasu wynikającą z obowiązku wydzielenia dys-

trybucji do dnia 1 lipca 2007 r.  I tak np.: 

 Zarząd Łódzkiego Zakładu Energetycznego SA decyzję o wydzieleniu OSD 

podjął dopiero w lutym 2007 r. i w związku z tym nie mógł zastosować reko-

mendowanego wariantu podziału spółki na dwie (podział przez wydzielenie), 

ze względu na brak możliwości zakończenia tego procesu w wymaganym ter-

minie (1 lipca 2007 r.). 

 ENEA SA dopiero w lutym 2007 r. zawarła umowę na opracowanie koncepcji 

wydzielenia OSD, choć Harmonogram realizacji Programu dla elektroenerge-

tyki przewidywał wydzielenie OSD w tej spółce do końca 2006 r. W ocenie 

zarządu spółki opóźnienia wynikały z braku wytycznych ze strony Skarbu 

Państwa jako właściciela. Kontrola NIK wykazała jednak, że od kwietnia 

2006 r. organy administracji (np. Prezes URE) oraz  Zespół Sterujący wielo-

krotnie formułowały wytyczne i wskazówki w tym zakresie. NIK zwraca przy 

tym uwagę, że niezależnie od stanowiska właściciela, prawny obowiązek wy-

dzielenia OSD spoczywał bezpośrednio na spółkach świadczących usługę dys-

trybucji energii. 

                                                 
58 Np. w piśmie z dnia 31 stycznia 2007 r. do Ministra SP. 

Działania spółek w 
zakresie 

wydzielenia OSD  
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 Tauron SA (jako spółka dominująca) prowadziła wobec dwóch zależnych 

spółek dystrybucyjnych działania negatywnie wpływające na prawne wydzielenie 

działalności dystrybucyjnej. Na przełomie lipca i sierpnia 2007 r. Tauron SA 

wstrzymał wydzielenie OSD w spółkach Enion SA i EnergiaPro SA, przekazując 

zarządom tych spółek zlecone przez siebie opracowania dopiero w listopadzie 

2007 r. W konsekwencji spółki nie mogły prawidłowo wydzielić OSD 

w wyznaczonym przez Prezesa URE terminie (grudzień 2007 r.). Nieuzasadnione 

koszty wydzielenia OSD przez ENERGA-OPERATOR SA i Enion SA, wyniosły 

458 tys. zł, a koszty nieprawidłowych działań – 668,1 tys. zł. I tak: 

 Enion SA, pomimo umów obejmujących kompleksową obsługę procesu wy-

dzielenia OSD (łączne koszty – 2 048 tys. zł), zlecała dodatkowo usługi w tym 

samym zakresie na łączną kwotę 458 tys. zł. Motywowano to potrzebą roz-

wiązania wielu trudnych kwestii w obszarach biznesowych, podatkowych, 

prawnych i społecznych, związanych z procesem wydzielenia OSD realizowa-

nym równocześnie z procesem konsolidacji pionowej. NIK, nie kwestionując 

potrzeby wsparcia zewnętrznego w ww. elementach restrukturyzacji, nie zna-

lazła uzasadnienia dla dodatkowych kosztów w sytuacji, gdy spółka miała za-

pewnioną wszechstronną obsługę w ramach umowy z firmą doradczą. Ponad-

to, przyjęcie w Enion SA błędnego wariantu wydzielenia OSD, ignorującego 

opinię doradcy, że  zastosowany wariant jest sprzeczny z Wytycznymi Komisji 

Europejskiej, spowodowało konieczność poniesienia dodatkowych kosztów 

dostosowania się do przepisów (do dnia 10 lipca 2008 r. koszty te wyniosły 

188,1 tys. zł). 

 Zarząd ENERGA-OPERATOR SA wydatkował 480 tys. zł na opracowanie 

modelu rozdzielenia działalności dystrybucyjnej poprzez podział spółki, któ-

rego nie zrealizowano „z uwagi na sprzeciw strony społecznej”. Łącznie spół-

ka wydatkowała 2 031,8 tys. zł na działania, których efektu Prezes URE nie 

zaakceptował, zobowiązując spółkę do dalszych przekształceń. 

 W ocenie NIK, zmiany koncepcji i opóźnienia działań przyczyniły się do 

niewłaściwego podziału majątku w procesie prawnego wydzielenia OSD. W czte-

rech spółkach podział majątku był niekorzystny dla spółek zachowujących dzia-

łalność w zakresie obrotu energią. Niemal cały majątek został przeniesiony na 

rzecz wydzielonej spółki dystrybucyjnej, a następnie spółka obrotu dzierżawiła od 

spółki dystrybucyjnej składniki tego majątku. Na przykład: 
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 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA (ZEORK SA)59 

po wniesieniu aportem prawie całego majątku do spółki ZEORK Dystrybucja 

sp. z o.o.60, zawarła z tą spółką umowy na wynajem pomieszczeń biurowych i 

miejsc parkingowych oraz kupowała usługi transportowe, teleinformatyczne 

itp. Model wydzielenia zakładał wzrost zysku ZEORK Dystrybucja (szacun-

kowo o 10 500 tys. zł rocznie) oraz obniżenie obciążeń podatkowych. Biorąc 

to pod uwagę, jak również fakt straty na sprzedaży w działalności obrotu ener-

gią od 2005 r., dokonany podział majątku zagrażał sytuacji ekonomicznej  

ZEORK SA. 

 Podobnie postąpiono w Rzeszowskich Zakładach Energetycznych SA,  Łódz-

kim Zakładzie Energetycznym SA, Lubelskich Zakładach Energetycznych 

LUBZEL SA61.  

 Spółki, wyznaczone przez Prezesa URE na OSD, nie spełniały standardów 

faktycznej niezależności. Dokonując oceny w tym zakresie NIK uwzględniła 

przepisy Prawa energetycznego oraz Wytycznych UE z 2004 r. Niezgodne z obo-

wiązującymi standardami było realizowanie usług wspólnych dla spółki dystrybu-

cyjnej i spółki obrotu wewnątrz przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (we 

wszystkich 8 spółkach objętych kontrolą), posiadanie przez spółki dystrybucyjne 

akcji spółek zależnych, dokonywanie zmian w składach zarządów spółek dystry-

bucyjnych z naruszeniem ich niezależności (bez wskazania konkretnych przyczyn 

odwołania) oraz niewłaściwe zabezpieczenia niezależności OSD w umowach 

o współpracy w grupie kapitałowej (po 5 przypadków).  Na przykład: 

 Zarząd ENEA SA (jako walne zgromadzenie  ENEA Operator Sp. z o.o.) od-

wołał prezesa zarządu oraz członka zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z naru-

szeniem §13 umowy spółki. Odwołanie członka zarządu mogło nastąpić wy-

łącznie w przypadkach, wymienionych w  §13 umowy spółki. Jednak zarząd 

ENEA SA, powołując się przy odwołaniu na §13 ust. 2 lit e umowy spółki: 

„niezrealizowanie wyznaczonych celów strategicznych oraz ekonomiczno-

finansowych”, nie uzasadnił merytorycznie odwołania. W wyjaśnieniach nie 

wskazano konkretnych przyczyn odwołania, nie potrafiąc też wskazać jakich 

celów strategicznych nie zrealizowały odwołane osoby. W ocenie NIK, dzia-

łanie takie nie zapewniało właściwej niezależności OSD. 

                                                 
59 Obecnie – PGE ZEORK SA 
60 Obecnie – PGE ZEORK Dystrybucja sp. z o.o. 
61 Obecnie – PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny SA, PGE Łódzki Zakład Energetyczny SA, PGE Lubel-
skie Zakłady Energetyczne SA  

Standardy 
niezależności OSD 
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 Zgodnie z art. 9d Prawa energetycznego OSD powinien mieć m.in. zapewnio-

ne prawo podejmowania niezależnych decyzji w zakresie zarządzania mająt-

kiem koniecznym do jego działania, zaś kierownictwo przedsiębiorstw zinte-

growanych pionowo nie powinno wydawać operatorom poleceń dotyczących 

bieżącego ich funkcjonowania. Przyjęte przez zarząd ENEA SA Zasady 

współpracy gospodarczej w Grupie Kapitałowej ENEA ograniczały niezależ-

ność działania ENEA Operator Sp. z o.o. m.in. w zlecaniu usług zewnętrznych 

oraz zakupów materiałów i urządzeń poza grupą kapitałową.  

 NIK zauważa, że Prezes URE pozbawiony jest możliwości skutecznej in-

terwencji w sytuacji, gdy już wyznaczony OSD narusza zasady niezależności lub 

gdy niezależność OSD jest naruszana przez podmioty dominujące. Przepisy Pra-

wa energetycznego regulujące działalność OSD nie przewidują sankcji wobec 

OSD w takich sytuacjach. Prezes URE nie dysponuje też innymi uprawnieniami, 

które pozwalałyby na podjęcie wobec OSD działań zapewniających ich niezależ-

ność.  

3.2.7. PRZEKSZTAŁCENIE OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA 

 Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne operator systemu przesyłowego 

(OSP) ma być spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.  

Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej oraz Program dla 

elektroenergetyki przewidywały przekształcenie, pełniącej funkcję OSP, spółki 

PSE-Operator SA (wraz z majątkiem przesyłowym) w jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa, do dnia 31 grudnia 2006 r. Sposób wydzielenia określił Minister 

SP, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE i Ministra Finansów. 

Przeniesienie przez jedynego właściciela, to jest PSE SA, wszystkich akcji 

PSE-Operator SA na rzecz Skarbu Państwa (jako dywidendy rzeczowej) nastąpiło 

w przewidzianym terminie. Majątek sieci przesyłowych pozostawał jednak nadal 

własnością PSE SA i był dzierżawiony przez OSP. Transfer majątku opóźniony 

został wskutek nieuregulowania  kwestii przekazania tzw. spółek obszarowych62 

oraz trzech transgranicznych linii energetycznych.  Linie te służyły wykonywaniu 

funkcji OSP, a nieprzekazanie ich do PSE-Operator SA było sprzeczne z progra-

mami rządowymi. Dopiero na podstawie umowy z dnia 7 sierpnia 2008 r. Skarb 

Państwa objął akcje PSE-Operator SA w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

                                                 
62 PSE – Centrum SA, PSE – Wschód SA, PSE – Zachód SA, PSE – Południe SA, PSE – Północ SA. 
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akcji pięciu spółek obszarowych. Decyzja o przekazaniu na rzecz OSP transgra-

nicznych linii energetycznych zapadła w dniu 30 października 2008 r.  

Przedstawiciele Ministerstwa SP wyjaśniali, że całkowite wydzielenie OSP 

w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. było technicznie niewykonalne, z uwagi na 

ścisłe powiązanie procesu wydzielenia z procesem konsolidacji PGE SA oraz 

rozwiązaniem kontraktów długoterminowych. Zdarzenia te – w ocenie NIK –  nie 

mogą stanowić uzasadnienia opóźnień w  całkowitym wydzieleniu majątku OSP. 

Wniesienie do PSE SA akcji BOT SA oraz PGE Energia SA, w celu utworzenia 

PGE SA zakończyło się bowiem w dniu 9 maja 2007 r., a przyszłość kontraktów 

długoterminowych została rozstrzygnięta w dniu 29 czerwca  2007 r.63  

3.2.8. WYKONANIE ZAŁOŻEŃ POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI 

 Nierzetelnie zrealizowane zostały, wynikające z Polityki energetycznej 

Polski do 2025 roku, zadania dotyczące sektora elektroenergetycznego. Nie został 

też opracowany projekt  nowej polityki energetycznej wymaganej przez Prawo 

energetyczne. Minister Gospodarki nie zrealizował połowy wyznaczonych mu 

zadań (9 z 18) dotyczących elektroenergetyki, wymienionych w Harmonogramie 

realizacji zadań wykonawczych do 2008 r. określonych w Polityce energetycznej 

Polski do 2025 roku, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 12 lipca 2005 r. 

Najbardziej istotne  zaniechania dotyczyły rozwoju zdolności wytwórczych ener-

gii elektrycznej (w tym energetyki jądrowej) oraz zwiększenia efektywności ener-

getycznej.  

 W obszarze Zdolności wytwórcze paliw i energii Minister Gospodarki nie 

wykonał 3 z 4 zadań dotyczących sektora elektroenergetyki. Nie stworzono roz-

wiązań systemowych wspierających budowę nowych mocy wytwórczych energii 

elektrycznej, a także nie zrealizowano zadań związanych z energetyką jądrową. 

Nie wypracowano też mechanizmów wsparcia rozwoju lokalnych systemów cie-

płowniczych z preferencjami dla kogeneracji. Minister Gospodarki miał obowią-

zek opracowania do końca I kwartału 2008 r. projektów zmian w prawie, mają-

cych na celu wspieranie pożądanych zachowań inwestorów w tym obszarze. Dy-

rektor Departamentu Energetyki MG wyjaśnił, że w ramach realizacji zadania 

                                                 
63Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. 
Nr 130, poz. 905), która weszła w życie z dniem 4 sierpnia 2007 r.  

Zdolności 
wytwórcze paliw 

i energii 
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wypracowania rozwiązań systemowych, wspierających budowę nowych mocy 

wytwórczych energii elektrycznej, opracowano projekt rozporządzenia w sprawie 

przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na reali-

zację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną 

(rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Gospodarki w dniu 7 ma-

ja 2008 r.64). W ocenie NIK, wydanie tego rozporządzenia nie było wykonaniem 

przedmiotowego zadania, gdyż przepisy tego aktu prawnego nie wprowadziły 

rozwiązań organizacyjnych ułatwiających nowe inwestycje w podsektorze wytwa-

rzania energii, a jedynie określały warunki realizacji przedsięwzięć w sytuacji 

zagrożenia dla długookresowego bezpieczeństwa dostaw tej energii. Nie był to 

więc mechanizm wsparcia nowych inwestycji w podsektorze wytwarzania energii 

elektrycznej. Według Harmonogramu, w 2005 r. miała być przeprowadzona ana-

liza możliwych do przyjęcia mechanizmów wsparcia, zaś do końca 2006 r. po-

winny zostać opracowane projekty regulacji prawnych.  

 Nie zrealizowano także I etapu programu budowy energetyki jądrowej, 

obejmującego społeczne konsultacje. Miały one zakończyć się w II kwartale 

2008 r., a w III kwartale 2008 r. miał rozpocząć się proces wyznaczenia lokaliza-

cji dla elektrowni jądrowej.  Nie wykonano planowanych w MG na 2008 r. zadań 

takich jak przeprowadzenie kampanii informacyjnej czy przeprowadzenie badań 

lokalizacyjnych elektrowni i wystąpienie o zezwolenie na lokalizację. Wynikało 

to z braku decyzji kierownictwa MG na temat uruchomienia programu energetyki 

jądrowej.  Dopiero w dniu 13 stycznia 2009 r. (to jest już po zakończeniu niniej-

szej kontroli) Rada Ministrów podjęła uchwałę o wdrożeniu programu polskiej 

energetyki jądrowej. Pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej 

otrzymał zadanie przygotowania i przedstawienia Radzie Ministrów projektu tego 

programu, określającego m.in. liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni 

jądrowych. Prezes Rady Ministrów powołał Pełnomocnika z dniem 15 maja 

2009 r. 

 Z pięciu zadań w obszarze Efektywność energetyczna gospodarki nie zre-

alizowano dwóch, to jest wypracowania systemu zachęt w celu zwiększenia 

sprawności wytwarzania energii oraz przygotowania regulacji prawnych mających 

na celu zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych.  

                                                 
64 Dz.U. Nr 90, poz. 548 – opublikowane 26 maja 2006 r., weszło w życie z dniem 10 czerwca 2008 r. 
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Nie dokonano pełnej implementacji Dyrektywy 2004/8/WE  z dnia 11 lutego 

2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na cie-

pło użytkowe na rynku wewnętrznym energii65. Miało to nastąpić najpóźniej do 

dnia 21 lutego 2006 r. Częściowe wdrożenie tej dyrektywy nastąpiło w dniu 

12 stycznia 2007 r. poprzez uchwalenie ustawy o zmianie ustawy Prawo energe-

tyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodno-

ści66. Nie przygotowano jednak regulacji mających na celu zmniejszenie energo-

chłonności procesów przemysłowych (co powinno być zrealizowane do końca 

2008 r.) i nie wypracowano systemu zachęt w celu zwiększenia sprawności wy-

twarzania energii (termin realizacji to III kwartał 2007 r.).  

W 2008 r. w MG trwały prace nad projektem ustawy o efektywności energe-

tycznej, która ma zawierać kompleksowy system mechanizmów wsparcia dla 

zwiększenia tej efektywności. NIK ocenia, że prace te nie były prowadzone rze-

telnie.  W czerwcu 2007 r. Ministerstwo Gospodarki opracowało Krajowy Plan 

Działań dotyczący efektywności energetycznej (przyjęty przez Komitet Europejski 

Rady Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r.), a w lipcu 2007 r. opracowano założenia 

do projektu stosownej ustawy. Zostały też wykonane dwie ekspertyzy (odebrane  

w grudniu 2006 r. oraz listopadzie 2007 r.). Przez kolejne półtora roku projekt 

ustawy jednak nie powstał, pomimo iż zgodnie z Krajowym Planem Działań doty-

czącym efektywności energetycznej miała ona wejść w życie w maju 2008 r. Pro-

jekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji spo-

łecznych dopiero w dniu 29 maja 2009 r.67 Przedstawiciele MG tłumaczyli opóź-

nienia trudnościami w określeniu mechanizmów wsparcia, które zapewniłyby 

uzyskanie wymaganych, wymiernych oszczędności energii bez ograniczania moż-

liwości rozwojowych i wzrostu gospodarczego Polski. 

 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób prowadzenia prac nad 

projektem Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.  

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy  

Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, Minister Gospodar-

ki miał obowiązek przedłożyć Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 września 

2007 r., projekt polityki energetycznej w brzmieniu nadanym ww. ustawą. Nastą-

                                                 
65 Dz.U.UE L 2004.52.50, ze zm. 
66 Dz.U. Nr 21, poz. 124.  
67 W dniu 16 lipca 2009 r. przekazano do uzgodnień międzyresortowych  kolejny projekt tej ustawy. 

Projekt Polityki 
energetycznej 

Polski do 2030 roku 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 46

piło to wprawdzie w  dniu 20 września 2007 r., jednak Komitet Rady Ministrów 

nie wszczął dalszych prac nad dokumentem z powodu zmiany Rady Ministrów. 

W Ministerstwie Gospodarki rozpoczęto tymczasem opracowywanie nowego pro-

jektu, bez  analizy zgłoszonych uwag i opinii do poprzedniego dokumentu.  Decy-

zja w tej sprawie została podjęta po 3 miesiącach od przedłożenia Ministrowi Go-

spodarki odpowiedniej notatki (z 27 listopada 2007 r.) przez Departament Energe-

tyki MG.    

Niecelowe było zlecenie Agencji Rynku Energii SA (ARE), za kwotę 

prawie 250 tys. zł, wykonania Prognozy zapotrzebowania na energię i paliwa do 

2030r.68. Dokument odebrany przez MG w grudniu 2008 r. był w znacznej mierze 

tożsamy, ze sporządzoną przez ARE w październiku 2007 r. Aktualizacją długo-

terminowej prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię oraz wyznaczeniem 

prawdopodobnego poziomu potrzeb energetycznych gospodarki do 2030 r. Ponad-

to opracowano go zaledwie w jednym wariancie. Znacznie obniżało to przydat-

ność Prognozy dla prac nad Polityką energetyczną, ze  względu na liczne skom-

plikowane uwarunkowania i ryzyka dla rozwoju gospodarczego w najbliższych 

latach. W dokumencie nie uwzględniono pogarszających się wskaźników makro-

ekonomicznych oraz kryzysu gospodarczego i jego ewentualnych następstw 

w postaci kryzysu finansów publicznych. I tak: 

 Prognoza z 2008 r. opierała się głównie na tych samych założeniach makro-

ekonomicznych, co wcześniejsza prognoza z października 2007 r., a więc na 

informacjach pochodzących z lat 2006-2007, mimo dostępnych aktualnych 

danych. W obydwu prognozach przyjęto podobne założenia prognozy makro-

ekonomicznej, m.in. stabilność sytuacji międzynarodowej bez poważnych re-

cesji, względną stabilizację cen surowców energetycznych z okresowo możli-

wym wystąpieniem tendencji wzrostowych, przebiegający cyklicznie wzrost 

gospodarczy oraz zmniejszanie się stopy bezrobocia do 5-6%. Minister Go-

spodarki potwierdził fakt zlecenia prognozy w oparciu o takie założenia,  nie 

wskazując jednak uzasadnienia dla tej decyzji.  

 Prognoza została opracowana w jednym wariancie, co było niezgodne z dobrą 

praktyką sporządzania takich dokumentów, stosowaną zarówno w Polsce jak 

i w Unii Europejskiej, a także dotychczasową praktyką Ministerstwa Gospo-

darki. Minister Gospodarki argumentował, że zlecenie prognozy w jednym 

wariancie uzasadnione było przyjęciem najbardziej prawdopodobnego scena-

                                                 
68 Umowę na wykonanie podpisano w dniu 25  września 2008 r. 
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riusza przy założeniu aktywnej polityki gospodarczej państwa. W ocenie NIK 

przygotowanie kilku wariantów prognozy było tym bardziej uzasadnione, że 

w perspektywie do 2030 r. należało uwzględnić wiele istotnych czynników 

(np. tzw. pakiet klimatyczny, planowane pełne zwolnienie sprzedawców ener-

gii z obowiązku przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzania taryf dla go-

spodarstw domowych, zwiększanie efektywności energetycznej).   

 Podkreślenia wymaga fakt, że 7-miesięczny okres jaki upłynął między 

decyzją o zleceniu nowej prognozy, a zawarciem we wrześniu 2008 r. umowy 

z ARE, opóźnił opracowanie projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. 

Projekt ten ukończony w dniu 5 marca 2009 r. i przekazany do konsultacji, nie 

zawierał jednak niektórych wymaganych elementów. Nie określał m.in. zdolności 

przesyłowych, wielkości i rodzajów zapasów paliw, a także kierunków restruktu-

ryzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-energetycznego.  

3.2.9. DOSTOSOWYWANIE PRZEPISÓW DO UWARUNKOWAŃ RYNKU 

ENERGII 

 Minister Gospodarki zwlekał z podejmowaniem inicjatyw legislacyjnych 

dotyczących funkcjonowania sektora i usuwania barier utrudniających jego roz-

wój oraz liberalizację rynku. Konieczność zmian w prawie wynikała z obowiązku 

transpozycji prawa europejskiego, z założeń Programu dla elektroenergetyki, 

a także przesłanek merytorycznych – to jest wprowadzenia ułatwień procesów 

inwestycyjnych w polskiej energetyce. Minister Gospodarki nie opracował termi-

nowo niektórych aktów wykonawczych do obowiązujących ustaw.  

 Podczas gdy w Ministerstwie  Gospodarki toczyły się długotrwałe prace 

nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, w Sejmie, w latach 2008-2009, były 

składane poselskie projekty nowelizacji tej ustawy. Powstała więc sytuacja, gdy 

równolegle toczą się prace nad kilkoma projektami zmian w Prawie energetycz-

nym. W Sejmie trwają procesy legislacyjne dotyczące dwóch  projektów: 

 ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw 

(wpłynął w dniu 18 września 2008 r.), wprowadzającej przepisy dotyczące lo-

kalizacji energetycznych inwestycji liniowych,  

 ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o  giełdach towa-

rowych (wpłynął w dniu 9 marca 2009 r.), wprowadzającej definicje jednostki 

wytwórczej, układu hybrydowego oraz współspalania, a także ustanawiającej 
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obowiązek dla określonej kategorii przedsiębiorstw energetycznych do zby-

wania wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej. 

 

W ocenie NIK wielotorowość prac może spowodować brak spójności prze-

pisów Prawa energetycznego, które było nowelizowane już około 30 razy.  

 Polska ma istotne zaległości we wdrażaniu prawa europejskiego dotyczą-

cego sektora elektroenergetycznego. Komisja Europejska wniosła przeciwko Pol-

sce skargi do Trybunału Sprawiedliwości w związku z brakiem lub niepełną im-

plementacją 3 dyrektyw, to jest: 

 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. do-

tyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (decyzja 

Komisji Europejskiej z 5 czerwca 2008 r.),  

 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycz-

nych (decyzja Komisji Europejskiej z 29 stycznia 2009 r., po wcześniejszym 

przesłaniu w lipcu 2008 r. wezwania Polski do usunięcia uchybienia),  

 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. 

dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej oraz inwestycji infrastrukturalnych (decyzja Komisji 

Europejskiej z 14 kwietnia 2009 r., po wcześniejszym wydaniu w listopadzie 

2008 r. wobec Polski tzw. uzasadnionej opinii). 

 W dniu 3 kwietnia 2008 r. Komisja podjęła interwencję w związku z nie-

przekazaniem przez Polskę informacji na temat wdrożenia Dyrektywy 

2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r.69 ustanawia-

jącej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

wykorzystujących energię, po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia uchybienia. 

 W harmonogramie realizacji Programu dla elektroenergetyki zaplanowano 

przygotowanie nowej ustawy Prawo energetyczne do dnia 1 kwietnia 2007 r. Ce-

lem nowelizacji miało być dostosowanie przepisów do regulacji Unii Europej-

skiej, wprowadzenie mechanizmów efektywnościowych do energetyki oraz 

uproszczenie regulacji i zwiększenie swobody działania firm energetycznych przy 

zachowaniu nadzoru organów regulacyjnych. Zadanie to nie zostało terminowo 

wykonane.  

                                                 
69 Dz.U. UE L 2005.191.29  
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Założenia do projektu ustawy zostały przyjęte przez MG w dniu 21 sierp-

nia 2007 r.  We wrześniu 2007 r. przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo energetyczne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt obejmował planowanie 

zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwój wytwarzania energii elektrycznej 

i rozwój sieci elektroenergetycznych, monitorowanie bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej dla odbiorców, zasady postępowania w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (częściowe 

wdrożenie Dyrektywy 2005/89/WE). Skierowano go do uzgodnień międzyresor-

towych i konsultacji społecznych dopiero po ponad 3 miesiącach70.  

 Minister Gospodarki nieterminowo przygotował projekty niektórych ak-

tów wykonawczych, powodując występowanie okresowych luk w przepisach 

prawa. Dotyczyło to rozporządzeń: 

 w  sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży 

paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła71. Po-

przednie przepisy wykonawcze obowiązywały do 20 marca 2007 r., Minister Go-

spodarki dopiero w dniu 9 lipca 2007 r. przekazał do Sekretarza Rady Ministrów 

wniosek o wniesienie projektu pod obrady Rady Ministrów. Rozporządzenie we-

szło w życie ponad 4 miesiące po utracie mocy obowiązującej poprzedniego roz-

porządzenia; 

 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycz-

nego72. Dyrektywa 2003/54/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-

trycznej i uchylająca Dyrektywę 96/92/WE, której postanowienia wdrażało rozpo-

rządzenie, wymagała wprowadzenia w życie przepisów ustawowych i wykonaw-

czych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do dnia 1 lipca 2004 r. Minister 

Gospodarki wydał rozporządzenie w dniu 4 maja 2007 r.73;  

 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii 

elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obo-

wiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzo-

                                                 
70 Rada Ministrów przyjęła projekt w dniu 12 maja 2009 r., zaś Prezes Rady Ministrów przekazał go Mar-

szałkowi  Sejmu w dniu 29 czerwca 2009 r. 
71 Dz. U. z  2007 r. Nr 133, poz. 924. 
72 Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.623, ze zm. 
73 weszło w życie z dniem 13 czerwca 2007 r., a  § 23 – z dniem 1 stycznia 2008 r. 
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nej w odnawialnym źródle energii74. Poprzednie rozporządzenie przestało obo-

wiązywać z dniem 25 lutego 2008 r., a dopiero pół roku później Minister Gospo-

darki wydał odpowiedni akt wykonawczy.  

 

Przedstawiony w tym rozdziale sposób realizacji  zadań Ministra Gospodar-

ki ograniczał pewność obrotu gospodarczego i możliwość rzetelnego planowania 

działalności przedsiębiorstw energetycznych. Wydłużający się termin prac nad 

projektami tłumaczony był przez przedstawicieli ministerstwa „złożonością regu-

lowanej materii” oraz przedłużającym się procesem uzgodnień. W ocenie NIK, 

argumentacja ta nie stanowi racjonalnego usprawiedliwienia występujących 

opóźnień. Ministerstwo Gospodarki jest urzędem na bieżąco realizującym zadania 

z zakresu regulacji prawnych dotyczących elektroenergetyki. Stopień skompliko-

wania regulowanej materii powinien więc być uwzględniony w  wewnętrznych 

harmonogramach prac, podobnie jak i kalendarz przeprowadzania stosownych 

uzgodnień.  

 

 Minister Gospodarki nie wydał przepisów gwarantujących bezpieczeństwo 

dostaw energii. Nie uregulowano zasad współpracy służb dyspozytorskich pod-

czas występujących zagrożeń, kwestii sprzedawcy awaryjnego (rezerwowego) 

oraz procedur ułatwiających infrastrukturalne inwestycje w energetyce.  

Brak przepisów niezbędnych do stosowania Dyrektywy 2005/89/WE (usta-

lony termin to 24 lutego 2008 r.) spowodował, że nie ustalono sposobu reagowa-

nia oraz podziału kompetencji w sytuacjach zagrożenia ciągłości i niezawodności 

dostaw energii. Potrzeba wprowadzenia takich uregulowań jest tym bardziej uza-

sadniona, że stan infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce jest zły (patrz pkt 

3.2.11. Informacji). 

 Od listopada 2006 r. do września 2007 r. Międzyresortowy Zespół ds. usu-

wania barier prawnych w rozwoju infrastruktury prowadził prace nad zmianami 

regulacji dotyczących jej rozwoju. Efektem była ustawa z dnia 30 maja 2008 r. 

o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw75, wprowadzająca m.in. 

służebność przesyłu, tj. zasady umieszczenia na prywatnych działkach instalacji 

przesyłowych.  

                                                 
74 Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969.  
75 Dz. U.  Nr 116,  poz.731. 
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Zaprzestanie działalności tego Zespołu, w ocenie NIK było nieuzasadnione, 

gdyż istniała potrzeba współpracy Ministra Gospodarki z innymi ministrami, 

w których kompetencjach leżała inicjatywa zmian stosownych przepisów (np. 

w ustawie o gospodarce nieruchomościami czy ustawie o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym). Dopiero w maju 2008 r. Sekretarz Stanu w MG zwró-

cił się do siedmiu  ministrów z prośbą o zgłaszanie propozycji zmian przepisów 

pozostających w ich właściwości, które pozwoliłyby na usprawnienie realizacji 

inwestycji liniowych. Potrzeba uregulowania tego zagadnienia była wskazywana 

wcześniej w dokumentach, przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki. Na 

przykład w sprawozdaniu z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia 

w energię elektryczną,76 Minister Gospodarki uznał za konieczne budowę nowych 

mocy, rozbudowę i modernizację sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz połączeń 

transgranicznych. Wskazał też na konieczność doprowadzenia do istotnego skró-

cenia cyklu budowy nowych linii przesyłowych (poprzez uproszczenie procesu 

pozyskiwania „prawa drogi”) oraz zapewnienia budowy interwencyjnych źródeł 

energii, jeśli występujące zagrożenia nie mogą być wyeliminowane w drodze roz-

budowy sieci przesyłowej. 

Departament Energetyki opracował w czerwcu 2008 r. Informację zawiera-

jącą analizę stanu technicznego infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej elek-

troenergetycznej wraz z propozycjami zmian odnośnych przepisów. Rozpatrzenie 

założeń do ustawy o inwestycjach liniowych zgłoszone zostało do planu pracy 

Rady Ministrów na  I połowę 2009 roku. 

3.2.10. KOORDYNOWANIE I MONITOROWANIE REALIZACJI RZĄDOWYCH 

PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACJI SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO 

 Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za  realizację Programu dla 

elektroenergetyki i koordynację związanych z tym działań urzędów centralnych. 

Prezes Rady Ministrów powołał w dniu 13 kwietnia 2006 r. Zespół Sterujący ds. 

realizacji Programu dla elektroenergetyki, pod przewodnictwem Ministra Gospo-

darki lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.  NIK pozytywnie 

ocenia działania Zespołu Sterującego, który jednak praktycznie przestał funkcjo-

nować od marca 2008 r., pomimo iż zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 55 

przewidywało posiedzenia Zespołu przynajmniej raz w miesiącu. Tymczasem w 

                                                 
76 M.P. z 2007 r.  Nr 95, poz. 1037. 
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okresie od 1 marca 2008 r. do zakończenia kontroli odbyło się tylko jedno posie-

dzenie. Podsekretarz Stanu w MG uzasadniła niezwoływanie posiedzeń Zespołu 

Sterującego tym, że „nie zachodzi potrzeba tak intensywnych prac”. NIK nie po-

dziela tej argumentacji. Przesłanki zarówno formalne (obowiązywało zarządzenie 

Prezesa Rady Ministrów powołującego Zespół), jak i merytoryczne, czyli potrze-

ba rozwiązania problemów powstałych w  realizacji Programu dla elektroenerge-

tyki (niewłaściwe procesy wydzielenia OSD w czterech spółkach, opóźnienia 

w procesach prywatyzacji czterech grup energetycznych, spór w sprawie niektó-

rych składników majątku OSP), przemawiały za utrzymaniem aktywności Zespo-

łu. Ich zaniechanie było więc działaniem niecelowym i nierzetelnym.  

 Istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na realizację zadań Mini-

stra Gospodarki  związanych ze strategicznymi przedsięwzięciami w elektroener-

getyce, powodującym zwłaszcza opóźnienia prac legislacyjnych i programowych 

(tworzenie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku) oraz niewłaściwe koordy-

nowanie realizacji Programu dla elektroenergetyki,  były dokonywane w 2008 r. 

zmiany osób odpowiedzialnych w kierownictwie Ministerstwa Gospodarki za 

sektor elektroenergetyczny. I tak, po odwołaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. Pod-

sekretarza Stanu w MG, odpowiedzialnego za  politykę energetyczną, nadzór nad 

sektorem elektroenergetyki i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego pań-

stwa przejął osobiście Minister Gospodarki. Po sześciu miesiącach zadania te mi-

nister powierzył jednemu z Podsekretarzy Stanu, a po 11 dniach – innemu Podse-

kretarzowi Stanu.  

 Departamentowi Energetyki77 MG, do którego kompetencji należały stra-

tegiczne zadania związane z elektroenergetyką, nie zapewniono należytej obsady 

kadrowej. Wskazywał na to Dyrektor Departamentu Energetyki MG uzasadniając 

przyczyny wstrzymania niektórych prac. Konsekwencją była m.in. konieczność 

częstego  zlecania ekspertyz podmiotom zewnętrznym (np. dotyczących działań 

i środków służących wdrożeniu dyrektyw). Według stanu na dzień 1 stycznia 

2007 r. w Departamencie wykorzystanych było 94 % etatów, natomiast w tym 

samym dniu 2008 r. – tylko 88 %. Znaczącą część zatrudnionych stanowiły osoby 

o stażu pracy poniżej 3 lat (w dniu 1 stycznia 2008 r. – 61 % ogółu zatrudnionych, 

a w dniu 31 lipca 2008 r. – tylko 50 %). Przeciętnie co trzeci z pracowników De-

                                                 
77 Do 29 lutego 2008 r. Departament Bezpieczeństwa Energetycznego. 
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partamentu miał w tym okresie wykształcenie związane z energetyką. W Informa-

cji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2008 r. w części 20 Gospo-

darka78  NIK wskazała, że w Ministerstwie Gospodarki występuje znaczna liczba  

nieobsadzonych stanowisk, oraz że sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na 

sprawność realizacji licznych, ustawowych zadań Ministra Gospodarki. Pod adre-

sem Ministra Gospodarki skierowano stosowny wniosek pokontrolny. Przedsta-

wiona powyżej sytuacja kadrowa Departamentu Energetyki wskazuje na trafność 

tej uwagi i zasadność zgłoszonego wniosku. 

3.2.11. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 Bezpieczeństwo dostarczania paliw i energii, obok konkurencyjności oraz 

spełnienia wymogów ochrony środowiska, stanowi podstawę bezpieczeństwa 

energetycznego. Zostało ono zdefiniowane w Polityce energetycznej Polski do 

2025 roku. 

Stan bezpieczeństwa dostaw energii odbiorcom w kontrolowanym okresie 

pogarszał się wskutek dekapitalizacji infrastruktury wytwórczej i przesyłowej 

oraz niewystarczającej sieci połączeń. Brak było także adekwatnych do tej sytu-

acji działań organów administracji publicznej. 

Zaniechania lub opóźnienia Ministra Gospodarki w pracach legislacyjnych, 

przedstawione w pkt. 3.2.9. Informacji, uniemożliwiły wprowadzenie rozwiązań 

zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz usprawniających 

działania służb w sytuacjach nadzwyczajnych. Przy złym stanie technicznym mo-

cy wytwórczych i sieci dystrybucyjnych oraz wzrastających, niezaspokojonych,  

potrzebach związanych z odbudową i rozbudową infrastruktury, nieprawidłowości 

te mogą mieć wysoce negatywne skutki dla bezpieczeństwa i niezawodności do-

staw energii elektrycznej.  

 Występowały trudności w pokryciu krajowego zapotrzebowania na moc 

elektryczną oraz ograniczenia w możliwościach budowy nowych linii przesyło-

wych. W okresie objętym kontrolą – według danych PSE-Operator SA – wzrost 

zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), 

w okresie letnim, był wyższy od przeciętnego. Następowała też koncentracja za-

potrzebowania w dużych aglomeracjach miejskich. Wzrost zapotrzebowania na 
                                                 
78 Warszawa, maj 2009 r. (nr ewid. 51/2009/P08052/KGP). 
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moc nie był w wystarczającym stopniu kompensowany uruchamianiem nowych 

źródeł wytwórczych. Postępował spadek nadwyżki mocy dostępnej dla OSP 

(szczególnie w okresie letnim). 

W Raporcie z funkcjonowania KSE w roku 2006, opracowanym przez PSE-

Operator SA na podstawie art. 9c ust. 9 Prawa energetycznego, wskazano na wy-

stępowanie w północnej części kraju strukturalnego zagrożenia utraty stabilności 

napięciowej. Wnioski raportu wskazywały na konieczność realizacji inwestycji 

usuwających podstawowe przyczyny zagrożenia (budowa nowych linii przesyło-

wych, instalacja dodatkowych źródeł mocy biernej) oraz na potrzebę usprawnie-

nia działań służb energetycznych w okresie zagrożenia. 

Wielkość i struktura mocy zainstalowanej w kontrolowanym okresie przedstawia-

ły się następująco:  

Tabl. 6 

Moc elektryczna zainstalowana w krajowych źródłach wytwórczych 
   Moc zainstalowana (w MW) Struktura (w %) 
 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Węgiel kamienny 22 678 22 141 22 342 22 295 64,2 62,5 62,6 62,2
Węgiel brunatny 9 195 9 216 9 216 9 216 26,0 26,0 25,8 25,7
Gaz  552 910 833 832 1,6 2,6 2,3 2,3
Elektrownie szczytowo-
pompowe 

1 330 1 330 1 330 1 330 3,8 3,8 3,7 3,7

Odnawialne Źródła Energii 1 028 1 128 1 189 1 353 2,9 3,2 3,3 3,8
w tym:   

Wodne 886 922 931 928 2,5 2,6 2,6 2,6
Biogazowe 26 33 35 42 0,1 0,1 0,1 0,1
Biomasa  52 51 51 77 0,1 0,1 0,1 0,2
Wiatrowe 65 124 173 306 0,2 0,3 0,5 0,9

Moc zainstalowana ogółem  35 348  35 404  35 715  35 845 100 100 100 100

 

Wstępne dane za 2008 r. wskazują na brak istotnych zmian w strukturze wytwa-

rzania (moc zainstalowana wyniosła 35 850 MW) w stosunku do lat 2004 – 2007. 

 Na podstawie danych z 6 skontrolowanych spółek, posiadających moce 

wytwórcze stanowiące 54 % ogółu mocy zainstalowanej w KSE, NIK dokonała 

analizy stanu technicznego infrastruktury. Średni wiek bloków energetycznych 

wynosił w 2008 r. 35 lat, przy czym 25 z 98 bloków eksploatowanych przez te 

spółki miało powyżej 40 lat. Sprawność wytwarzania w blokach energetycznych 

zmniejszyła się w kontrolowanym okresie – z 38,6 % w 2005 r. do 37,5 % 

w 2008 r. Średni czas postoju z powodu remontów w latach 2005-2007 wpraw-

Moce wytwórcze 
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dzie nieznacznie się zmniejszył (z 41 do 39 dni rocznie), jednakże istotnie wzrósł 

średni czas postoju spowodowanego awariami (z 5 do 17 dni). Tendencję tę po-

twierdzały coroczne raporty z funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elek-

troenergetycznego – w 2004 r. remonty awaryjne obejmowały 420 MW mocy 

wytwórczych, zaś w 2007 r. już 1 057 MW. Znacznie wzrósł też w kontrolowa-

nych spółkach wskaźnik awaryjności79 – z 2,08 % w 2005 r. do 11,4 % w 2007 r. 

Według Raportu z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycz-

nego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., od 2004 r. pogarszała 

się relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej. Przy nieznacznie wzrastającej śred-

niej rocznej wielkości mocy osiągalnej (z 34 113 MW w 2004 r. do 34 801 MW 

w 2007 r.) zmniejszała się średnia roczna wielkość mocy dyspozycyjnej 

(z 27 977 MW w 2004 r. do 26 899 MW w 2007 r.). Relacja mocy dyspozycyjnej 

do osiągalnej spadała corocznie od 2004 r. z 82 % do 74,2 % w 2008 r. Jednocze-

śnie wzrastało zapotrzebowanie na moc z 19 512 MW w 2004 r. do 21 179 MW  

w 2007 r. 

Dane PSE-Operator SA wskazują, że łączna moc zainstalowana 

w elektrowniach systemowych w Polsce będzie co roku zmniejszać się wskutek 

wyłączeń z eksploatacji kolejnych bloków z 25 797 MW w 2008 r. do 2 870 MW 

w 2030 r. Zakładając realizację wszystkich planów inwestycyjnych spółek sekto-

ra, moc wzrosłaby do 2030 r. (po uwzględnieniu przewidywanych wyłączeń) do  

38 870 MW. Jednak z planowanej budowy bloków energetycznych o łącznej mo-

cy 19 722 MW, według stanu na 2008 r., w realizacji były jedynie inwestycje, 

które mogły wytworzyć moc 1 792 MW, a więc niespełna 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 czas postoju z powodu awarii w stosunku do czasu pracy bloku (w ujęciu rocznym). 
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 W latach 2005-2007 długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych zwięk-

szyła się w niewielkim stopniu – odpowiednio o 0,8 % i  1,6 %. Prezentują to da-

ne zawarte w poniższej tablicy: 

Tabl. 7 

Sieć przesyłowa i dystrybucyjna 
   długość sieci (w km) 
 2004 2005 2006 2007 
Linie przesyłowe ogółem 12841 12836 12941 12953
Linie dystrybucyjne ogółem 737828 741234 746386 749461
Linie wysokiego napięcia (WN i NN)  45400 45457 45610 45740
w tym: 

linie 750 kV 114 114 114 114
linie 400 kV 4832 4831 4919 4920
linie 220 kV 8127 8123 8140 8151
linie 110 kV 32327 32389 32437 32555

Linie średniego napięcia (SN)  295760 295843 297081 299654
Linie niskiego napięcia (nN) 409509 412770 416636 417020

 

W 2008 r. 55 % linii przesyłowych o napięciu 220 kV było w wieku dopuszczal-

nym dla ich eksploatacji (do 40 lat), 33,3 % miało od 40 do 50 lat, powyżej 50 lat 

eksploatowano 11,7 % tych linii. Średni czas używania linii o napięciu 400 kV 

wynosił 27 lat, w tym do 27 lat było 52,7% linii, w wieku 27-40 lat – 40,5%, 

a w wieku powyżej 40 lat – 6,7% linii. 

 Infrastruktura dystrybucyjna była w wysokim stopniu zużyta technicznie, 

co powodowało wzrost jej awaryjności. W sieciach dystrybucyjnych dominowały 

linie napowietrzne, szczególnie narażone na uszkodzenia z powodu działania 

czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, opady). Nie zawsze wystarczające było 

powiązanie sieci przesyłowej obsługiwanej przez spółki z innymi regionami. I tak 

np.: 

 W PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. – według stanu na koniec 

2007 r. – największą grupę majątku stanowiły urządzenia w wieku 21-30 lat, 

a 37,4 % urządzeń sieci dystrybucyjnej przekroczyło okres technicznego użyt-

kowania. W spółce stosowano praktykę wydłużania okresu użytkowania urzą-

dzeń, co może powodować nadmierną dekapitalizację majątku.  

 W PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. znaczne odległości linii napowietrz-

nych między stacjami transformatorowymi (ponad 1,5 km) utrudniały utrzy-

manie właściwych parametrów napięciowych dla odbiorców. Wymagało to 

zagęszczenia stacji transformatorowych. Spółka ta nie miała  wystarczającego 

Sieci przesyłowe 
i dystrybucyjne 
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powiązania siecią przesyłową z innymi regionami. Dla zachowania odpowied-

niego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci należało utrzymywać pracę 

wszystkich trzech bloków w Elektrowni Ostrołęka SA oraz linii 400 kV Miło-

sna-Narew i 220 kV Ostrołęka-Ełk w okresach najwyższego zapotrzebowania 

(zwłaszcza w okresach wysokich temperatur powietrza). Wyłączenie której-

kolwiek z linii stwarzało zagrożenie niedotrzymania warunków napięciowych 

oraz przeciążenia linii 110 kV, należących do sieci dystrybucyjnej spółki. Jed-

noczesna awaria obydwu powyższych linii spowodowałaby całkowite wyłą-

czenie sieci dystrybucyjnej w północno-wschodniej części Polski.  

 Utworzenie silnych powiązań sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Bia-

łystok Sp. z o.o. z KSE ma istotne znaczenie także dla przyłączania farm wiatro-

wych.  I tak: 

 Moc wygenerowana na terenie działalności spółki przez odnawialne źródła 

energii (OZE) nie może być w pełni wykorzystana przez odbiorców, gdyż lo-

kalizacje OZE o szczególnie niestabilnej pracy (elektrownie wiatrowe) nie po-

krywają się z obszarami zapotrzebowania na moc. Większość istniejących lub 

planowanych elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy ok. 840 MW, jest zloka-

lizowana na północnych terenach działania spółki, gdzie zapotrzebowanie na 

moc wynosi ok. 75 MW latem i  ok. 140 MW zimą. Sieć dystrybucyjna nie ma 

wystarczających możliwości przyjęcia całej energii wytwarzanej w odnawial-

nych źródłach, a jej nadmiar będzie musiał być dystrybuowany liniami przesy-

łowymi 110 kV.  

 Nakłady inwestycyjne w spółkach dystrybucyjnych nie zaspokajały po-

trzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury. Poziom nakładów 

wskazuje na potrzebę pozyskania nowych źródeł finansowania inwestycji oraz 

skrócenie perspektywy wymiany linii i stacji w sieci dystrybucyjnej. Na przykład: 

 Oszacowane przez EnergiaPro SA  nakłady umożliwiające w 10-letniej per-

spektywie uzyskanie i utrzymanie w spółce 50-letniego okresu odtworzenio-

wego dla majątku sieciowego powinny wynieść 407,6 mln zł w 2005 r., 

435 mln  zł w 2006 r. oraz 475 mln zł w 2007 r. Tymczasem  wartość faktycz-

nych inwestycji na odtworzenie sieci wynosiła w tych latach odpowiednio: 

84 mln zł, 123,9 mln zł oraz 131,3 mln zł. Oznacza to, że cykl odtworzenia 

majątku sieciowego za 2007 r. wynosił 114 lat.   

 Potrzeby w zakresie inwestycji sieciowych w PGE Dystrybucja sp. z  o.o. 

w Łodzi w latach 2006-2008 były wyższe o ok. 20% od możliwości finanso-

wych spółki.  
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 Analiza procesów inwestycyjnych, związanych z budową linii przesyło-

wych i dystrybucyjnych wskazuje na liczne bariery prawne, utrudniające zarówno 

realizację inwestycji, jak i sprawne reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Podstawowymi problemami są: 

 Długotrwałe przygotowanie inwestycji sieciowych, zwłaszcza na etapie roz-

strzygnięcia lokalizacyjnego (konieczność uwzględnienia inwestycji 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny, którego uchwalanie jest procesem czasochłonnym). 

 Konieczność wykazania, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedsiębiorstwa energe-

tyczne nie dysponują takim prawem do gruntów, nad którymi planują przebieg 

linii energetycznej. W przypadku posiadania takiego prawa  jego udokumen-

towanie dla inwestycji liniowych (o długości kilkudziesięciu i więcej kilome-

trów) jest procesem długotrwałym. Skorzystanie ze służebności przesyłu wy-

maga natomiast długiego i na ogół kosztownego postępowania cywilnego, ze 

względu na negocjacje wysokości odszkodowań. 

 Wynikająca z przepisów ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach80  koniecz-

ność przeprowadzenia kosztownego i długotrwałego procesu wyłączenia 

z produkcji leśnej gruntów, mimo że nie zachodzi taka potrzeba w odniesieniu 

do gruntów np. pod liniami przesyłowymi energii elektrycznej.  

 Brak uregulowań umożliwiających natychmiastowe usuwanie awarii elektro-

energetycznych (utrudnienia w  dostępie do urządzeń energetycznych, które 

uległy uszkodzeniu). 

 W ocenie NIK, uwzględniającej ważkość powyższych problemów, rozwa-

żenia wymagają propozycje Zarządu  PSE-Operator SA dotyczące zmiany obo-

wiązujących przepisów. Są to m.in.:  

 Wprowadzenie w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym81 ułatwień w umieszczaniu w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlo-

kalnym. 

 Wprowadzenie w ustawie z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzeku-

cyjnym w administracji82 uregulowań ułatwiających wejście na teren nieru-

                                                 
80 Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.435 ze zm. 
81 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 

poz. 717 ze  zm.). 
82 Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 229 z 2005 r., 

poz. 1954 ze zm.). 
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chomości w celu dokonania niezbędnych zabiegów eksploatacyjnych lub li-

kwidacji skutków awarii. 

 Likwidacja rozbieżności interpretacyjnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane83 dotyczących  pojęcia budowli w postępowaniu podatkowym. 

 Nadanie OSP w Prawie energetycznym prawa wnioskowania do Prezesa URE 

o wykonanie w sieci OSD określonych inwestycji rzeczowych. 

 Określenie w Kodeksie cywilnym zasad ustalania wartości rekompensat za słu-

żebność gruntową (najbardziej czasochłonne są negocjacje z właścicielami 

nieruchomości co do wysokości odszkodowań). 

 W okresie  objętym kontrolą odnotowano generalną poprawę wskaźników 

wyłączeń linii eksploatowanych przez PSE-Operator SA,  zarówno pod względem 

średniej ilości wyłączeń planowych i awaryjnych, jak też średniego czasu wyłą-

czeń na 100 km. Gorsze wskaźniki wyłączeń wystąpiły w sieciach dystrybucyj-

nych. Na przykład, w PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., poza wskaźnikiem liczby 

uszkodzeń linii kablowych, wszystkie inne wskaźniki awaryjności pogorszyły się. 

Liczba uszkodzeń napowietrznych linii energetycznych wzrosła z 3 517 w 2005 r. 

do 5 624 w 2007 r. Wzrastały też, spowodowane awariami, ilości niedostarczonej 

energii (z 466,51 MWh w 2005 r. do 605,35 MWh w 2007 r.), jak i średni czas 

przerwy w dostawie energii (z 0,96 godziny w 2005 r. do 1,98 godziny w 2007 r.). 

 

W poszczególnych latach kontrolowanego okresu84 liczba zdarzeń skutkują-

cych ograniczeniami dostaw energii elektrycznej do odbiorców kształtowała się 

na podobnym poziomie (odpowiednio w latach 2006-2008 – 99, 94, 92), nato-

miast istotnie wzrosła skala tych ograniczeń liczona w ilości energii. W 2006 r. 

ograniczenia dostaw dotyczyły 3 472 MWh, w 2007 r. – 37 736 MWh, a do dnia 

7 września 2008 r. – 19 770 MWh. Ograniczenia dostaw energii z braku mocy 

dyspozycyjnych do pokrycia zapotrzebowania KSE, wprowadzone na polecenie 

OSP zgodnie z planem ograniczeń awaryjnych i katastrofalnych, zaistniały tylko 

w 2006 r. i wyniosły 164 MWh. Było to w okresie tzw. awarii napięciowej w cen-

tralnej i północno-wschodniej części KSE w dniu 26 czerwca 2006 r. Awarię tę  

spowodowało wysokie zapotrzebowanie na moc czynną w KSE, w sytuacji gdy  

z powodów technicznych nie pracowała część jednostek wytwórczych. Jednostki 

wytwórcze nie były ponadto dostosowane do pracy przy obniżonym napięciu 

                                                 
83 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z zm.). 
84 Dane za 2008 r. – według stanu na dzień 7 września 2008 r. 

Awarie w KSE 
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w sieci. Pozostałe ograniczenia  dostaw energii powstały w wyniku awarii w sieci 

rozdzielczej, w tym w większości z powodu złych warunków atmosferycznych. 

W kontrolowanym okresie największe awarie, poza wyżej wymienioną z czerwca 

2006 r., spowodowane były podziałem połączonych systemów UCTE85 w dniu 

4 listopada 2006 r.86 oraz przerwaniem dostaw energii do lewobrzeżnej części 

Szczecina w dniach 7-8 kwietnia 2008 r. Ponadto w 2006 r. i 2007 r. wystąpił 

w okresie letnim niedobór mocy w KSE. W końcu 2007 r. wystąpiły też zakłóce-

nia w dostawach węgla do niektórych elektrowni. I tak: 

 Według Raportu końcowego z analizy awarii napięciowej w KSE 26 czerwca 

2006 r., opracowanego przez Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocław-

skiej, działania podjęte przez PSE-Operator SA w celu likwidacji awarii i od-

budowy KSE były prawidłowe i zasadne. Wskazano jednak, że spółka nie za-

reagowała we właściwym czasie na systematyczny spadek napięcia w północ-

nej i centralnej części KSE i w warunkach braku rezerw mocy czynnej w ca-

łym KSE nie podjęła działań dla odbudowy zapasu mocy biernej w elektrow-

niach. Awaria ta ujawniła strukturalne słabości KSE, wady niektórych rozwią-

zań technicznych i organizacyjnych oraz ograniczoną skuteczność działania 

służb ruchowych. PSE-Operator SA podjęła działania w zakresie weryfikacji 

instrukcji postępowania dyspozytora Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM), 

wdrożenia specjalistycznego programu obliczeniowego do analizy zjawisk 

związanych ze stabilnością napięciową, zawarcia dodatkowych umów 

z wytwórcami, a także nowych inwestycji sieciowych (instalacja baterii kon-

densatorów w sieci przesyłowej, usuwanie ograniczeń temperaturowych ob-

ciążalności linii przesyłowych). 

 Awaria w dniach 7-8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie była wynikiem uszkodze-

nia znacznej liczby linii energetycznych wskutek ekstremalnych warunków 

atmosferycznych. Według protokołu specjalnej Komisji powołanej przez 

ENEA Operator sp. z o.o. i PSE-Operator SA,  w zaistniałych warunkach at-

mosferycznych nie można było zapobiec awarii ani ograniczyć jej skutków. 

Jako prawidłową oceniono współpracę z centrami zarządzania kryzysowego. 

Awaria spowodowała poważne problemy z zasilaniem odbiorców indywidual-

nych oraz problemy operatorów telefonii komórkowej (brak zasilania stacji 

bazowych, teletransmisji i przeciążenie sieci). Komisja stwierdziła m.in., że 

                                                 
85 Union for the Coordination of Transmission of Electricity – Wspólny Europejski System Elektroener-
getyczny. 
86 W wyniku awarii w północnych Niemczech system UCTE podzielił się na trzy asynchroniczne obszary. 
W obszarze o podwyższonej częstotliwości (m.in. Polska) brak wystarczającej kontroli nad jednostkami 
wytwórczymi przyczynił się do pogorszenia warunków pracy systemu.  
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sposób zasilania rejonu Szczecina, choć spełniał podstawowe kryteria nieza-

wodności, był mało odporny na zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym. Za 

wskazane uznano, aby rozdzielnie przy elektrowniach były własnością opera-

torów systemów elektroenergetycznych, a obowiązujące w PSE-Operator SA 

i ENEA Operator Sp. z o.o. plany rozwoju sieci były aktualizowane o wnioski 

płynące z zaistniałych zdarzeń. Sformułowano wniosek o opracowanie w try-

bie pilnym założeń techniczno-ekonomicznych dla budowy traktów światło-

wodowych (podstawowych i rezerwowych). Wysunięte zostały też wnioski 

ogólne, m.in. dotyczące przeniesienia tzw. spółek obszarowych do PSE-

Operator SA (zostało to zrealizowane). Wskazano też, że sposób likwidacji 

skutków awarii potwierdził konieczność zmian uregulowań prawnych, ponie-

waż np. należące do Lasów Państwowych drogi blokowane są poprzez szlaba-

ny, co utrudnia dojazd do linii energetycznych.  

 W okresie utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych 

w lecie 2006 r. oraz 2007 r. występowały istotne trudności w zbilansowaniu mocy 

w KSE, spowodowane obniżeniem dyspozycyjności znacznej części jednostek 

wytwórczych z otwartym obiegiem chłodzenia oraz ograniczenia możliwości wy-

prowadzenia mocy z niektórych elektrowni w wyniku obniżenia zdolności przesy-

łowych linii energetycznych w warunkach bardzo wysokich temperatur.  

 W procesie ustalania przyczyn poszczególnych awarii ujawnił się brak 

precyzyjnych regulacji, określających kompetencje poszczególnych organów pań-

stwa oraz procedury badania przyczyn awarii i katastrof. Konsekwencją było nie-

należyte współdziałanie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dostaw 

energii oraz obniżenie wartości merytorycznej ustaleń powołanych zespołów. 

 Po awarii w dniu 26 czerwca 2006 r. Prezes URE, uczestniczący w pracach 

Zespołu ds. Analizy Zakłóceń w Systemie Elektroenergetycznym w 2006 r. 

(powołanym przez Ministra Gospodarki), zgłaszał wiele uwag do kolejnych 

wersji Raportu z prac Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenerge-

tycznym w roku 2006, a następnie zgłosił zdanie odrębne do ustaleń tam za-

wartych. Niezależnie od Raportu, na zlecenie PSE-Operator SA Instytut Poli-

techniki Wrocławskiej przygotował odrębny raport, według którego przyczyną 

awarii w dniu 26 czerwca 2006 r. był utrzymujący się od wielu lat strukturalny 

deficyt mocy w północnym obszarze KSE.  

 Wojewoda Zachodniopomorski, powołując Zespół ds. Zbadania Przyczyn 

i Skutków Katastrofy Energetycznej w dniach 7-8 kwietnia w aglomeracji 

szczecińskiej, nie uwzględnił w składzie Zespołu przedstawicieli PSE-



Ważniejsze wyniki kontroli 

 62

Operatora SA, sprawującego nadzór nad Krajowym Systemem Elektroenerge-

tycznym. Spowodowało to powstanie błędów faktograficznych w raporcie 

oraz nieuwzględnienie aktualnego stanu działań spółki.       

 Minister Gospodarki nie w pełni wykonywał nadzór nad bezpieczeństwem 

zaopatrzenia w energię elektryczną w zakresie tworzenia ram prawnych dla zapo-

biegania zagrożeniom. Wywiązał się on wprawdzie z obowiązków wynikających 

z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym87, lecz uregulowa-

nia te nie wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Nie zostały bowiem  w pełni wdrożone procedury z nich wynikające. Do zakoń-

czenia kontroli Rada Ministrów nie określiła, w drodze rozporządzenia 

(art. 13 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym), organów administracji rządo-

wej, które miałyby tworzyć centra zarządzania kryzysowego ani sposobu ich 

funkcjonowania. W okresie objętym kontrolą nie zwoływano w Ministerstwie 

Gospodarki posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZZK), motywując to  

lokalnym  charakterem awarii. 

Po awariach w KSE w roku 2006 i 2008 Minister Gospodarki podejmował  

tylko działania doraźne, mające na celu analizę awarii i działań podjętych dla 

usuwania jej skutków. Były to: 

 Powołanie Zespołu ds. Analizy Zakłóceń w Systemie Elektroenergetycznym w 

2006 r., złożonego m.in. z przedstawicieli MG, MSP, URE, PSE-Operator SA 

oraz towarzystw gospodarczych skupiających wytwórców, dystrybutorów 

i spółki obrotu energią elektryczną. Efektem jego prac był  stosowny raport. 

 Wystąpienie, po awarii w Szczecinie i okolicach,  do PSE-Operator SA oraz 

ENEA-Operator Sp. z o.o. o informacje dotyczące przebiegu zdarzenia oraz 

podjętych działań w kierunku usuwania awarii. Równocześnie wystąpił do 

Prezesa URE o przesłanie informacji o działaniach wszczętych w tej sprawie. 

 Nie ustanowiono nowych zasad monitoringu i koordynacji działań, gwa-

rantujących bezpieczeństwo w dłuższym okresie czasu. Podsekretarz Stanu w MG 

wyjaśnił, że odpowiednie zasady wprowadzane są stopniowo, poprzez m.in. kon-

solidację sektora elektroenergetycznego, wydzielenie OSP, a także wydanie roz-

porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniającego roz-

porządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elek-

troenergetycznego oraz przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

                                                 
87 Dz. U. Nr 89, poz. 590, ze zm. 

Zarządzanie 
kryzysowe 
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energetyczne i niektórych innych ustaw, wdrażającego dyrektywę 2005/89/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.  

W ocenie NIK konsolidacja spółek energetycznych i przewidywana ich 

prywatyzacja oraz postępujące stosowanie mechanizmów rynkowych w energety-

ce nie uzasadniają stopniowego wprowadzania odpowiednich zasad monitoringu 

i koordynacji działań gwarantujących bezpieczeństwo dostaw energii elektrycz-

nej. Zdaniem NIK istnieje potrzeba szybkiego i kompleksowego rozwiązania tych 

problemów. 

3.2.12. LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII  
 

 Przepisy art. 9d ust. 4-6 Prawa energetycznego miały stworzyć mecha-

nizm niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu przez operato-

rów systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych. Spółki dystrybucyjne 

wywiązały się z formalnego obowiązku opracowania programów określających 

przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w tym celu (Programy zgodności), choć 

w wielu wypadkach uczyniły to ze zwłoką. Obowiązek opracowania programów 

zgodności powstał z dniem 3 maja 2005 r. Osiem skontrolowanych spółek dystry-

bucyjnych przyjęło taki program w 2006 r. (np.: w marcu – Enion SA i ENERGA-

OPERATOR SA, w grudniu – Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL SA). 

Programy przewidywały kontrole przestrzegania ich postanowień, najczę-

ściej poprzez coroczne kontrole wewnętrzne w tym zakresie. Jednak w żadnej 

z kontrolowanych spółek takiej kontroli nie przeprowadzono, m.in. z powodu re-

organizacji spowodowanych koniecznością prawnego wydzielenia dystrybucji 

energii elektrycznej. 

 Bardzo niski był w kontrolowanym okresie stopień korzystania z prawa 

wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców (tzw. zasada TPA). 

Aczkolwiek od lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy mogli korzystać z tej zasady 

(wcześniej, od 2004 r. prawo to dotyczyło odbiorców innych niż gospodarstwa 

domowe), to na koniec 2007 r. było tylko 604 korzystających88 spośród 

16 mln uprawnionych. Największy udział energii dostarczanej w ramach TPA 

w całkowitej dostarczanej energii spośród skontrolowanych OSD odnotowały 

                                                 
88 Osoba fizyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów o przyłączenie 

do sieci. 

Programy 
zgodności 

Korzystanie 
z zasady TPA 
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w 2007 r. EnergiaPro SA (11%) i Enion SA (10,4%), przy czym w Enion SA 

udział ten zmalał w stosunku do roku 2006. Udział poniżej 1% miały Zakład 

Energetyczny Białystok Dystrybucja Sp. z o.o., LUBZEL Dystrybucja sp. z o.o., 

ŁZE Dystrybucja sp. z o.o., ZEWT Dystrybucja sp. z o.o. (wszystkie spółki dzia-

łające w grupie kapitałowej PGE SA89) oraz ENEA Operator sp. z o.o.90 W 

2008 r. (dane uzyskane w trakcie kontroli nie obejmowały pełnego roku) udział 

energii dostarczanej w ramach TPA nie uległ zasadniczej zmianie. Odbiorcami, 

którzy skorzystali z prawa zmiany sprzedawcy, były głównie osoby prawne. Nie-

wielkie liczby zapytań wskazują na znikome zainteresowanie klientów zmianą 

sprzedawcy energii elektrycznej. 

Według spółek przyczynami tak niskiego stopnia  korzystania z prawa 

zmiany sprzedawcy były głównie: wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez 

właściciela układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz nieprecyzyjne określenie 

obowiązków stron biorących udział w procesie zmiany sprzedawcy. Jednak, 

w ocenie NIK, przyczyny te wynikały też z zaniechań spółek w tworzeniu warun-

ków dla pozyskania nowych odbiorców oraz ułatwianiu procedur zmiany sprze-

dawcy. Udostępnianie klientom standardowych wzorów odpowiednich wniosków 

i umów, a także zawieranie umów o świadczenie usług dystrybucji między OSD 

a sprzedawcami (tzw. umowy generalne) odbywało się z opóźnieniem. I tak np.:  

 ZEORK Dystrybucja sp. z o.o. do grudnia 2007 r. nie zawarły  ze sprzedaw-

cami umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. ZEORK SA 

jako spółka obrotu, była w 2005 r. przygotowana do korzystania z zasady TPA 

przez odbiorców zasilanych z sieci wysokich i średnich napięć, natomiast nie 

posiadała opracowanej procedury dotyczącej odbiorców przyłączonych do sie-

ci napięć niskich.  Tłumaczono to brakiem rozstrzygnięć dotyczących układów 

pomiarowych.  

 Łódzki Zakład Energetyczny SA91 dopiero w marcu 2008 r. zamieścił na stro-

nie internetowej ofertę TPA dla odbiorców domowych. W kwietniu 2008 r. 

spółka miała zawarte stosowne umowy z zaledwie dwoma OSD (w tym wła-

sną spółką zależną).  

                                                 
89 Obecne nazwy tych spółek: PGE Białystok Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Dystrybucja LUBZEL sp. z o.o., 

PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o., PGE Dystrybucja Warszawa-Teren sp. z o.o. 
90 Dane na podstawie Wstępnej informacji o wynikach monitoringu dot. niezależności działania OSD oraz 

korzystania z zasady TPA w 2007 r. w elektroenergetyce z 25 lutego 2008 r., opracowanej przez Prezesa 
URE. 

91 Obecnie – PGE Łódzki Zakład Energetyczny SA 
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 Zwolnienie w listopadzie 2007 r. przedsiębiorstw energetycznych, posia-

dających koncesję na obrót energią elektryczną, z obowiązku przedkładania taryf 

do zatwierdzenia92 było zgodne z prawem, jednak nie uwzględniało jakości oraz 

zaawansowania procesów konkurencyjnych w obrocie energią. Decyzje były nie-

rzetelnie przygotowane, bowiem nie zostały poprzedzone działaniami zabezpie-

czającymi interes odbiorców, w tym szczególnie tzw. odbiorców socjalnych.  

Decyzje w sprawie powyższego zwolnienia, a następnie postępowania 

w sprawie stwierdzenia nieważności tych decyzji, wskazują na niewłaściwe wy-

pełnienie przez Prezesa URE funkcji regulatora rynku energii elektrycznej w tym 

zakresie.  

 Wydanie przez Prezesa URE decyzji zwalniających nastąpiło w sytuacji 

niezadowalającego poziomu parametrów rynku, wymienionych w art. 49 ust. 3 

Prawa energetycznego, to jest dostępu do rynku oraz do informacji rynkowej. 

Przedsiębiorstwa energetyczne oraz odbiorcy nie byli przygotowani do działania 

w warunkach rynku konkurencyjnego. I tak:  

 W dokonanej przez URE analizie wyników badań dotyczących niezależności 

działania  OSD, stanowiącej załącznik do uzasadnienia Komunikatu Prezesa 

URE z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw 

energetycznych posiadających koncesję na obrót energią elektryczną z obo-

wiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, stwierdzono m.in., że nie za-

pewniono odbiorcom finalnym powszechnego dostępu do wzorów umów 

z nowymi dostawcami energii oraz OSD, nie istniała również możliwość wia-

rygodnego porównania ofert poszczególnych dystrybutorów. Prezes UOKiK, 

w opinii z dnia 3 października 2007 r. stwierdził, że po upływie niespełna 

3 miesięcy od wydzielenia OSD trudno uznać rynek energii elektrycznej za 

konkurencyjny, a „zatem rezygnacja z zatwierdzania taryf przez Prezesa URE 

mogłaby doprowadzić do wykorzystania przez przedsiębiorstwa energetyczne 

swojej pozycji i np. wzrostu cen energii”.  

Były Prezes URE, który podjął decyzję o zwolnieniu,  stwierdził, że: „mając 

świadomość braku idealnej konkurencyjności rynku oraz tego, że można w każdej 

chwili powrócić do taryfikacji została podjęta decyzja, obarczona pewnym ryzy-

kiem, o uwolnieniu cen energii elektrycznej”. Po uwolnieniu cen URE planowało 

ułatwienie procedury zmiany sprzedawcy w instrukcjach ruchu i eksploatacji sie-

                                                 
92 Decyzje Prezesa URE  zwalniające przedsiębiorstwa energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do 

zatwierdzenia, wydane w dniach  2-13 listopada 2007 r. 

Przedkładanie taryf 
do zatwierdzenia 

Prezesowi URE 
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ci, kontrole niezależności OSD, przygotowanie jednego wzoru umowy ramowej 

pomiędzy OSD a spółkami obrotu. Monitoring rynku miał polegać na obserwacji 

ruchu cen, obserwacji ofert operatorów oraz migracji klientów i informowania 

Prezesa UOKiK o wszelkich nieprawidłowościach. Zamiary te należy uznać za 

w pełni uzasadnione, jednak powinny one być zrealizowane przed podjęciem de-

cyzji o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania 

taryf do zatwierdzenia. 

3.2.13. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW 

 Dane o poziomie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z energetyki zawo-

dowej (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe) w latach 2004-2007 przedsta-

wiono w  poniższej  tablicy: 

Tabl.8 

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 
Emisje 

(w tys. ton) (w kg/MWh) 
Pył 44,6 39,6 38,7 36,4 0,27 0,23 0,22 0,21
SO2 684,8 672,8 717,5 668,7 4,12 3,97 4,12 3,90
NOX 242,5 246,5 252,3 248,7 1,46 1,46 1,45 1,45
CO2 148 918 147 298 150 918 149 872 896,6 869,6 867,2 873,5

Razem: 149 889,9148 256,9151 926,5150 825,8 902,45 875,26 872,99 879,06
 

 W badanym okresie zmniejszyła się emisja pyłu i SO2, natomiast zwięk-

szyła się emisja CO2 oraz NOx. W 2005 r. emisja CO2 obniżyła się o 1,1 % w sto-

sunku do roku 2004, a w latach 2006-2007 wzrosła odpowiednio o 1 % i 0,6%. 

Emisja NOx w latach 2005-2006 wzrosła  w stosunku do roku poprzedzającego – 

odpowiednio o 1,6 % i 4%, po czym w 2007 r. stanowiła 102,6% osiągniętego 

poziomu z 2004 r. Zrealizowana emisja SO2 była w 2005 r. niższa o 1,7% od po-

ziomu z 2004 r., w 2006 r. wyższa o 4,8% niż w roku 2005 oraz – w 2007 r. – 

niższa o 2,3% niż w 2006 r. 

 Od początku 2005 r. w Unii Europejskiej funkcjonuje system handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Prowadzony jest na podstawie 

Dyrektywy 2003/87/WE z 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu 

przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniającej dyrekty-

wę 96/61/WE. Krajowy Plan Redukcji Emisji CO2 na lata 2008-2012 (KPRU II) 

został opracowany z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych w art. 18 

i 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do po-

Emisja CO2 
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wietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Opóźnienie wystąpiło z powo-

du zmiennych koncepcji kryteriów rozdziału uprawnień między poszczególne 

branże. Dodatkowo Rada Ministrów uchwaliła rozporządzenie w sprawie przyję-

cia KPRU II bez wymaganego przedłożenia Komisji Europejskiej do akceptacji.  

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, powołując się na pismo Komisji Europej-

skiej z dnia 5 listopada 2007 r., wyraził opinię o obowiązku przekazania projektu 

KPRU II do oceny Komisji Europejskiej już po przyjęciu projektu przez Radę 

Ministrów. Rozporządzenie weszło w życie 29 listopada 2008 r. Opóźnienia te 

spowodowały brak możliwości racjonalnego planowania przez przedsiębiorstwa 

energetyczne działalności w kontekście koniecznych kosztów związanych z limi-

tem emisji CO2.  

 W skład 6 skontrolowanych spółek, które posiadały moce wytwórcze pod-

legające rygorom systemu handlu emisjami CO2  (ponad 50% takich instalacji 

w Polsce) wchodziło 20 elektrowni. W okresie rozliczeniowym 2005-2007 przy-

znane limity emisji CO2 przekroczyło 6 elektrowni, a pozostałe 14 zachowały 

niewykorzystane limity. W dwóch elektrowniach przekroczenie limitów wystąpiło 

z powodu świadczenia na rzecz OSP usługi dyspozycyjności ich jednostek wy-

twórczych93. Jedynie w jednej z 6 powyższych spółek nie nastąpił w okresie rozli-

czeniowym 2005-2007 wzrost emisji CO2, ale jednocześnie w trzech zmniejszył 

się wskaźnik wielkości emisji na 1 MWh wyprodukowanej energii. Zwiększenie 

emisji w dwóch spółkach było więc spowodowane zwiększeniem produkcji przy 

ograniczeniu emisji na 1 MWh wyprodukowanej energii.  

Wszystkie skontrolowane spółki otrzymało w ramach  KPRU II liczbę 

uprawnień do emisji CO2 mniejszą zarówno od średniorocznego limitu przyzna-

nego na okres lat 2005-2007, jak i faktycznego średniorocznego poziomu emisji 

CO2 w tym okresie. Wskazuje to na potrzebę intensyfikacji przez te spółki działań 

ograniczających emisję, gdyż – w przeciwnym przypadku – spółki ponosić będą 

koszty zakupu brakujących uprawnień.   

Niewykorzystane uprawnienia do emisji CO2 były przez spółki sprzedawa-

ne. W sytuacji zaostrzenia limitów uprawnień w latach 2008-2012, sprzedaż taka 

była niekorzystna dla spółek, jednak nie miały one możliwości przeniesienia nie-

                                                 
93 usługa dyspozycyjność jednostek wytwórczych (generacja wymuszona) - utrzymywanie produkcji 
w ramach wielkości wyznaczonych przez parametry ograniczeń sieciowych niezbędnych dla zapewnienia 
jakości i niezawodności KSE. 
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wykorzystanych uprawnień na następny okres rozliczeniowy, ze względu na brak 

aktów wykonawczych do art. 29 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substan-

cji94.  Brak odpowiednich rozporządzeń Ministra Środowiska wynikał z decyzji 

Komisji K (2007) 1295 wersja ostateczna z dnia 26 marca 2007 r., dotyczącej 

krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszone-

go przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 

 i Rady. Według niej, przenoszenie niewykorzystanych uprawnień z pierwszego 

okresu handlowego na kolejne, nie jest możliwe. W Sądzie Pierwszej Instancji 

Wspólnot Europejskich toczy się postępowanie w związku ze skargą wniesioną 

przez Polskę przeciwko tej decyzji.  

W dwóch spółkach NIK negatywnie oceniła pod względem gospodarności 

i celowości sposób dysponowania uprawnieniami do emisji CO2, w wyniku czego 

poniesiono nieuzasadnione koszty w łącznej wysokości 9 546,6 tys. zł.  

 Elektrownia Kozienice SA, w  związku ze świadczeniem na rzecz PSE-

Operator SA usługi dyspozycyjności, zakupiła w grudniu 2006 r. 260 tys. 

uprawnień do emisji CO2. Przeszacowano jednak faktyczny poziom emisji. Na 

podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do 

powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji  spółka mogła zbilanso-

wać poziom emisji z emisją z 2005 r. (niższą od średniorocznego limitu 

o 295 141 uprawnień), co  pozwoliłoby uniknąć zbędnego zakupu. Nie doko-

nano także analizy rynku uprawnień do emisji.  W grudniu 2006 r. zapłacono 

25,77 zł netto za uprawnienie, podczas gdy w lutym 2007 r. cena spadła do 

6,81 zł netto (za taką cenę dokonano wtedy zakupu 175 tys. dodatkowych 

uprawnień do emisji CO2 za kwotę 1 453 tys. zł). Zakupu tego dokonano 

przyjmując błędne założenia planu produkcji energii elektrycznej na 2007 r., 

przewidując jej wykonanie na poziomie roku poprzedniego, przy założeniu 

zwiększenia emisji CO2. Produkcja energii elektrycznej w I kwartale 2007 r. 

była zdecydowanie niższa niż w analogicznym okresie 2006 r. (wyproduko-

wano 2 664 043 MWh energii elektrycznej, tj. o 1 296 765 MWh mniej niż 

w I kwartale 2006 r.).  Powyższe działania zarządu spółki spowodowały nie-

uzasadnione zwiększenie kosztów funkcjonowania o 8 959,9 tys. zł. 

 Zespół Elektrowni Ostrołęka SA niecelowo wydatkował 586,7 tys. zł na zakup 

zbędnych uprawnień do emisji CO2. Spółka zapłaciła 8 878,5 tys. zł (25,01 zł 

za sztukę), dokonując nieprawidłowego obliczenia poziomu przekroczenia li-

                                                 
94 Dz. U. Nr 281, poz. 2784 ze zm. 
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mitu. Nadwyżkę uprawnień, w ilości 173 484 Mg, sprzedano po aktualnej, du-

żo niższej cenie rynkowej, otrzymując łącznie  6,7 tys. zł (4 grosze za sztukę).  

 Od stycznia 2008 r. obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczania emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spala-

nia95 (tzw. dyrektywa LCP), określająca limity emisji gazów dla źródeł spalania 

paliw. W Traktacie o Przystąpieniu do Unii Europejskiej dla Polski zostały okre-

ślone okresy przejściowe oraz limity emisji dla wszystkich źródeł objętych dyrek-

tywą.  

Dla SO2 oraz NOX limity wynoszą: 

Tabl. 9                                                                        (w tys. ton) 

 2008 2010 2012 
SO2 454  426 358 
NOx 254  251 239 

 

Emisja SO2 zmniejszyła się w 4 skontrolowanych spółkach (zarówno pod 

względem wielkości emisji w skali roku, jak i ilości emisji przypadającej na 

1 MWh wyprodukowanej energii). Emisja NOx tylko w jednej spółce zmniejszyła 

się zarówno pod względem wielkości w roku, jak i ilości przypadającej na 1 MWh 

wyprodukowanej energii, natomiast w dwóch kolejnych zmniejszyła się ilość 

emisji przypadająca na 1 MWh wyprodukowanej energii. 

 Według danych Ministra Gospodarki potencjał wytwórczy odnawialnych 

źródeł energii kształtował się w kontrolowanym okresie następująco:  

Tabl.10                                                                             

   Moc zainstalowana        
(w MW) 

Liczba instalacji 

 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Elektrownie na biomasę 52 51 51 77 4 3 3 4
Elektrownie na biogaz 26 33 35 42 54 61 63 73
Elektrownie wiatrowe 65 124 173 306 43 62 102 157
Elektrownie wodne 886 922 931 928 655 676 683 687
Łącznie 1 028 1 129 1 190 1 354 756 802 851 921
Udział energii elektrycznej wytwo-
rzonej z OZE w krajowym zużyciu 
energii (%)* 

2,14 2,64 2,84 3,53

* łącznie ze współspalaniem biomasy/biogazu 

                                                 
95 Dz. U. UE L. 2001.309.1 ze zm. – Dz.U.UE-sp.15-6-299. 

Emisja SO2     

oraz NOx 

Odnawialne źródła 
energii 
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 Według Raportu rocznego Prezesa URE 2008 ilość mocy zainstalowanych 

w OZE w poszczególnych latach wynosiła natomiast: 2006 r. – 1 481,317 MW, 

2007 r. – 1 523,777 MW, 2008 r. (stan na 30 maja 2008 r.) – 1 581,475 MW. 

Rozbieżności powyższych danych nie mają wpływu na zasadność stwierdzenia, że  

niewielka jest skala mocy wytwórczych pochodzących z OZE w KSE, a także 

niewielki jest przyrost tych mocy.  

 W kontrolowanym okresie wzrastała liczba odmów spółek dystrybucyj-

nych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej energii pochodzącej z OZE. 

Wzrosła ona z jednej w 2006 r. do 57 w 2008 r. (dane za 11 miesięcy). Łącznie 

w latach 2006-2008 (do listopada) było 65 przypadków odmów (głównie przez 

ENERGA-OPERATOR SA), w tym 80% uzasadniono brakiem technicznych wa-

runków przyłączenia. 

 W 10 sprawach toczyło się postępowanie w sprawie odmowy przyłączenia 

do sieci (na podstawie art. 8 Prawa energetycznego). Osiem z nich dotyczyło 

ENERGA-OPERATOR SA, a dwie – ENEA Operator SA.  Prowadzone były 

także dwa postępowania w sprawie niewydania przez ENEA Operator SA, przez 

okres prawie trzech lat, warunków technicznych przyłączenia OZE do sieci (łącz-

nie 90 MW mocy). Na przykład: 

 Prezes UOKiK wydał w dniu 30 września 2008 r. decyzję uznającą, iż ENEA 

Operator Sp. z o.o. naruszyła przepis art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie kon-

kurencji i konsumentów, poprzez praktykę rażącego naruszania terminów wy-

dania warunków przyłączenia oraz określenia zakresu ekspertyzy wpływu pro-

jektowanej farmy wiatrowej na system elektroenergetyczny (opóźnienia od 

221 do 320 dni) i nakazał zaniechanie jej stosowania96. Prezes UOKiK nałożył 

na spółkę karę pieniężną w wysokości 11 626,2 tys. zł. W uzasadnieniu pod-

kreślono antykonkurencyjny charakter praktyki, wyrażający się w bezzasad-

nym opóźnianiu wydawania dokumentów warunkujących przyłączenie do sie-

ci farm wiatrowych. Działanie to skutkowało stworzeniem bariery utrudniają-

cej dostęp do rynku nowych podmiotów – wytwórców energii, uniemożliwia-

jąc im podjęcie konkurencji na tym rynku. 

Procedury uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świa-

dectw pochodzenia energii, potwierdzających jej wytworzenie w OZE, były przez 

                                                 
96 Od tej decyzji Spółka odwołała się w dniu 17 października 2008 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
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kontrolowane spółki stosowane zgodnie z postanowieniami  art. 9e Prawa energe-

tycznego.   

 Należy zwrócić uwagę, że ze względu na wzrastający w kolejnych latach 

wymagany udział energii odnawialnej w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży 

energii elektrycznej odbiorcom końcowym (od 7 % w 2008 r. do 12,9 % 

w 2017 r.), a jednocześnie niewielki przyrost mocy wytwórczych pochodzących 

z OZE, istnieje zagrożenie ponoszenia przez przedsiębiorstwa energetyczne wzra-

stających kosztów z tytułu opłat zastępczych, wynikających ze zbyt małej podaży 

energii z OZE na rynku. Przykładowo w 2007 r. w Rzeszowskim Zakładzie Ener-

getycznym SA udział energii elektrycznej wytworzonej w OZE i sprzedanej od-

biorcom końcowym w całkowitej rocznej sprzedaży energii wynosił tylko 2,98 %, 

wobec wymaganego 5,1 %. Spółka, wobec braku możliwości zakupu świadectw 

na rynku dokonała opłaty zastępczej w kwocie 16,9 mln zł. 

 Spółki wywiązały się w kontrolowanym okresie z obowiązku uzyskania 

i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia 

z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej. Stwierdzono jednak, że aż 

10 spółek nie zrealizowało wymogów ilościowych w zakresie obowiązkowego 

wytworzenia lub zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z cie-

płem, co spowodowało konieczność uiszczenia opłaty zastępczej. Łączna wartość 

zapłaconych opłat zastępczych wynosiła 30 261 tys. zł, w tym m.in. ENEA SA 

zapłaciła 14 106 tys. zł oraz BOT Górnictwo i Energetyka SA97 - 9 269 tys. zł. 

Według wyjaśnień spółek uiszczanie opłat było spowodowane brakiem możliwo-

ści nabycia praw majątkowych oraz nieatrakcyjnymi warunkami sprzedaży.  

3.2.14. SYTUACJA EKONOMICZNA I RESTRUKTURYZACJA WEWNĘTRZNA 

SPÓŁEK SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO 

 Spółki sektora elektroenergetycznego działały w latach 2005-2008 w wa-

runkach bardzo istotnych zmian organizacyjnych (wydzielenie OSD, realizacja 

kolejno konsolidacji poziomej, a następnie pionowej) oraz uwarunkowań ekono-

micznych (nowe regulacje dotyczące produkcji energii pochodzącej z kogeneracji 

i OZE, system ograniczający emisję CO2 oraz likwidacja kontraktów długotermi-

nowych). 

                                                 
97 Obecnie – PGE Górnictwo i Energetyka SA 

Kogeneracja 
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W kontrolowanym okresie nastąpił wzrost kosztów wytwarzania energii 

(w 2008 r. – o 16%). Spowodowane to było w dużym stopniu czynnikami nieza-

leżnymi od przedsiębiorstw energetycznych (np. wzrost kosztów paliw, przekra-

czający 40% udziału w kosztach), ale też działaniami zarządów spółek (zawiera-

nie tzw. umów społecznych powodujących wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów 

zarządu, niegospodarne zlecanie usług zewnętrznych). 

Analiza wyników skontrolowanych spółek wskazuje na zróżnicowany po-

ziom rentowności poszczególnych podsektorów. Istotnie poprawiły się wyniki 

spółek dystrybucyjnych, natomiast po wydzieleniu OSD pogorszyły się wyniki 

spółek obrotu.     

 Stwierdzono, że 5 spośród  6 skontrolowanych spółek wytwórczych 

w całym okresie objętym kontrolą osiągało zysk netto. Wyjątkiem była Elektrow-

nia Stalowa Wola SA, która w 2005 r. poniosła  stratę 1 398 tys. zł. Zyski tej 

spółki wynikały głównie z   tytułu sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji CO2, 

natomiast łączny wynik na sprzedaży w całym kontrolowanym okresie był ujem-

ny. Ograniczenia limitu uprawnień do sprzedaży w okresie rozliczeniowym 2008-

2012 i przewidywana potrzeba zakupu dodatkowych uprawnień, stwarzają zagro-

żenie dla kondycji ekonomicznej spółki w przyszłych latach.     

We wszystkich  spółkach zmniejszył się poziom zatrudnienia, jednak nadal 

w 5 spółkach wskaźnik zatrudnienia w stosunku do mocy wytwórczych był wyż-

szy od 198. Poniżej tego wskaźnika kształtowało się jedynie zatrudnienie w Elek-

trowni Kozienice SA (0,85). Największy współczynnik zatrudnienia na koniec 

2007 r. odnotowano w Elektrowni Stalowa Wola SA (1,64) oraz w Zespole Elek-

trowni Ostrołęka SA (1,40). Przyczyną nieosiągnięcia przez niektóre spółki pożą-

danego poziomu zatrudnienia były obowiązujące w nich gwarancje zatrudnienia, 

wiążące zmniejszenie zatrudnienia z wysokimi kosztami z tytułu odpraw. 

 Spółki obrotu charakteryzowały się najmniejszą rentownością, a po roz-

dzieleniu działalności dystrybucyjnej od obrotu w połowie 2007 r., pogorszyły 

wyniki.  W  pięciu skontrolowanych spółkach zajmujących się obrotem energią, 

tylko dwie (ENEA SA i PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL SA), 

uzyskiwały w latach 2005-2007 zysk na obrocie energią. Zysk ten jednak w ko-

lejnych latach zmniejszał się, a obie spółki w I kwartale 2008 r. poniosły z tego 

                                                 
98 poziom wskaźnika przyjmowany w sektorze jako optymalny. 

Spółki wytwórcze 

Spółki obrotu 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 73

tytułu  stratę. Pozostałe spółki (Łódzki Zakład Energetyczny SA, Rzeszowskie 

Zakłady Energetyczne SA oraz ZEORK SA) w całym kontrolowanym okresie (za 

wyjątkiem ŁZE SA odnośnie 2005 r.) ponosiły stratę. Wpływ na taką tendencję 

wyników miał wzrost kosztów zakupu energii do odsprzedaży (np. w ENEA SA – 

o 21 %). 

 Działalność dystrybucyjna przynosiła zysk we wszystkich skontrolowa-

nych spółkach, przy czym dwie spółki w pojedynczych latach notowały stratę na 

tej działalności. Przykładowo, w 2007 r. ENERGA-OPERATOR SA miała ujem-

ny wynik na sprzedaży w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Wynikało to 

ze spadku cen w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE w roku 2007 w stosun-

ku do roku 2006. 

 NIK negatywnie oceniła działania władz spółek ustalające zakres upraw-

nień i świadczeń na rzecz pracowników sektora elektroenergetycznego. Zjawisko 

zawierania umów ze związkami zawodowymi, zapoczątkowane w sektorze już 

w 1998 r., spowodowało powstanie znacznych kosztów, utrudniło przekształcenia 

całego sektora oraz restrukturyzację wewnętrzną poszczególnych spółek. Nieko-

rzystny wpływ miały zwłaszcza świadczenia finansowe oraz gwarancje zatrudnie-

nia.  

 NIK oceniła także negatywnie pod względem celowości i rzetelności dzia-

łania Ministra SP w zakresie, w jakim mógł zapobiegać nieprawidłowościom 

w tym obszarze w ramach nadzoru właścicielskiego. Minister SP nie egzekwował 

nałożonego przez siebie obowiązku przedkładania umów społecznych, jak też nie 

oceniał pod tym względem działań rad nadzorczych. Negatywnie NIK ocenia za-

jęcie wobec dwóch spółek stanowiska, wyrażającego brak zainteresowania tą 

kwestią. I tak: 

 Podsekretarz Stanu w MSP w piśmie z dnia 20 października 2004 r. wskazał 

m.in., że umowy społeczne  nie mogą ograniczać kompetencji organów spółek 

w restrukturyzacji oraz wywierać niekorzystnego wpływu na sytuację ekono-

miczno-finansową spółek. Zobowiązał też zarządy spółek do przekazywania 

treści umów do MSP w celu konsultacji. Jedynie trzy spółki przekazały umo-

wy do zaopiniowania (RZE SA, ZEDO SA oraz ZEORK SA).  Kolejny Pod-

sekretarz Stanu w MSP, w odpowiedziach zarządom RZE SA oraz ZEORK 

SA stwierdził natomiast, że zawarcie umowy społecznej stanowi wyłączną 

Spółki 
dystrybucyjne 

Umowy społeczne 
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kompetencję zarządu spółki i MSP nie jest właściwe do dokonywania oceny 

takiej umowy.  

 

Rady nadzorcze spółek energetycznych nie objęły szczególnym nadzorem 

polityki zatrudnienia prowadzonej przez zarządy spółek. Minister SP nie kontro-

lował wypełnienia tego obowiązku, wynikającego z komunikatu MSP z dnia 

10 stycznia 2005 r. Umowy społeczne w zakładach energetycznych. Podobny 

obowiązek nałożyła na spółki i Ministra SP Aktualizacja programu realizacji poli-

tyki właścicielskiej z czerwca 2005 r. Z wyjaśnień przedstawicieli MSP wynikało, 

że obowiązki analizowania zatrudnienia i podejmowanie działań z tym związa-

nych, należą do wyłącznej kompetencji zarządów spółek, a Skarb Państwa jako 

walne zgromadzenie akcjonariuszy nie ma uprawnień nadzorczych. Wyjaśnienia 

te były sprzeczne z dyspozycjami, jakie Minister SP wydawał organom spółek.  

 NIK oceniła jako działanie niecelowe podpisywanie w latach 2006-2007 

przez Ministra SP z przedstawicielami pracowników konsolidowanych spółek 

porozumień, które uzależniały prowadzenie działań restrukturyzacyjnych od 

uzgodnień ze stroną społeczną. Podpisane zostały Protokół uzgodnień pomiędzy 

Centralami Związkowymi a Ministrem Skarbu Państwa z dnia 26 kwietnia 

2007 r., Porozumienie w Straszynie z dnia 26 października 2006 r.99, Porozumie-

nie w Krakowie z dnia 17 października 2006 r.100 oraz Notatka  z Lublina z dnia 

19 października 2006 r.101 Na te porozumienia powoływały się organizacje 

związkowe podczas negocjowania z zarządami spółek treści umów społecznych. 

 MSP dopiero w sierpniu 2007 r. sformułowało stanowisko, że konsolidacja 

nie powinna wiązać się z dodatkowymi kosztami z tytułu umów i zobowiązań na 

rzecz strony społecznej. Było ono jednak przedstawione w momencie, gdy niemal 

we wszystkich spółkach takie umowy zostały już zawarte. 

 Zakres gwarantowanych świadczeń na rzecz pracowników nie był powią-

zany z sytuacją ekonomiczną spółek. Gwarancje zatrudnienia zostały przyznane 

w sytuacji zasadniczej restrukturyzacji sektora, ograniczając możliwości podej-

mowania decyzji o optymalizacji zatrudnienia. Pracownicy sektora elektroenerge-
                                                 
99Zawarte przez Ministra SP, Ministra Gospodarki, zarządy ENERGA SA, Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA 

oraz organizacje związkowe w tych spółkach. 
100Zawarte przez Ministra SP, Ministra Gospodarki, zarządy ENION SA, EnergiiPro KE SA, Południowego 

Koncernu Energetycznego  SA oraz El. Stalowa Wola SA oraz organizacje związkowe w tych spółkach. 
101Sporządzona przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i MSP oraz zarządy i organizacje związkowe 

spółek wchodzących w skład PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 75

tycznego już wcześniej mieli szerokie uprawnienia, wynikające z postanowień 

ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz zakładowych układów zbioro-

wych pracy.  

Działaniem niezgodnym z przyjętymi zasadami restrukturyzacji sektora 

elektroenergetycznego, było zwiększenie w 2007 r. w  spółce ENERGA-

OPERATOR SA poziomu zobowiązań finansowych na rzecz pracowników 

z tytułu umowy społecznej. I tak, pomimo obowiązywania w spółce umowy 

z 2004 r., w lipcu 2007 r. zawarto nową umowę, która zwiększyła koszty świad-

czeń na rzecz pracowników w stosunku do poprzedniej umowy o co najmniej 

9 301,8 tys. zł i w kolejnych latach koszty te miały nadal wzrastać 

(o 21 980,1 tys. zł rocznie). 

Szacunkowe koszty wynikające z wypłat tzw. premii konsolidacyjnych, 

zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podwy-

żek wynagrodzeń wyniosły w latach 2005-2008 (I połowa) łącznie w 4 grupach 

energetycznych ok. 625 mln zł. Dodatkowo koszty z tytułu ulgowych cen energii 

elektrycznej dla pracowników w wymiarze rocznym wyniosły 101,4 mln zł. NIK 

podkreśla, że poza tymi świadczeniami pracownicy konsolidowanych i prywaty-

zowanych spółek byli uprawnieni do otrzymania akcji przekształcanych spółek. 

Wartość księgowa pakietów do 15% akcji przeznaczonych dla uprawnionych pra-

cowników w 4 grupach energetycznych wynosiła łącznie 5 823 533 tys. zł. 

Konsekwencją przedstawionych wyżej faktów, był wzrost kosztów pracy 

w spółkach sektora elektroenergetycznego. Wobec potrzeb racjonalizowania za-

trudnienia w spółkach (zwłaszcza wytwórczych), realizowano tzw. programy do-

browolnych odejść, w ramach których  w zamian za rozwiązanie umowy o pracę 

pracownicy otrzymywali odprawy. W pięciu spółkach rozwiązano umowy 

z 2 500 pracownikami, co kosztowało łącznie 174 961 tys. zł (średnio 70 tys. zł na 

jednego pracownika). 

3.2.15. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI MINISTRA SKARBU PAŃSTWA NAD 

DZIAŁANIAMI ORGANÓW SPÓŁEK 

 NIK negatywnie oceniła pod względem celowości i rzetelności nadzór 

właścicielski Ministra SP w latach 2005-2008 nad spółkami sektora elektroener-

getycznego. Poza biernością lub niekonsekwentnymi działaniami dotyczącymi 

umów społecznych oraz brakiem właściwych działań w procesie wydzielania 
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OSD, Minister SP niewłaściwie wykonywał zadania związane ze zmianami 

w składach organów spółek, zaakceptował wniosek ENEA SA dotyczący nieuza-

sadnionego poziomu kosztów doradztwa w procesie prywatyzacji, a także prowa-

dził nieprzejrzystą politykę dywidendową.  

 Prowadzona przez Ministra SP polityka zmian w organach spółek (bezpo-

średnio lub poprzez przedstawicieli w radach nadzorczych) zakłócała ciągłość 

działania tych organów oraz utrudniała planowanie i realizowanie strategicznych 

działań w spółkach sektora. I tak np.: 

 W PGE SA funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w latach 2005-2008 

pełniły 4 osoby, a funkcję członka rady nadzorczej łącznie 32 osoby. Zmiany 

następowały bardzo często – przykładowo po powołaniu w lipcu 2005 r. rady 

VII kadencji odwołano w marcu 2006 r. jednego członka rady, w kwietniu 

2006 r. – czterech, a spośród nowo powołanych po 5 dniach odwołano jedną 

osobę.  W lutym 2008 r. z 9-osobowego wówczas składu rady odwołano 

6 członków i powołano 6 nowych, spośród których po 2 tygodniach odwołano 

jedną osobę.  

 W Tauron SA – od powołania pierwszego składu rady nadzorczej w dniu 

6 grudnia 2006 r. funkcję przewodniczącego pełniły 2 osoby, a funkcję człon-

ka rady nadzorczej – łącznie 13 osób. 3-osobowy skład rady, powołany w dniu 

6 grudnia 2006 r., został w całości odwołany w dniu 11 grudnia 2007 r., 

a z nowego składu w dniu 31 stycznia 2008 r. odwołano 2 osoby.  

 W ENERGA SA pierwsza 3-osobowa rada, powołana w dniu 8 stycz-

nia 2007 r., została w całości odwołana w dniu 14 grudnia 2007 r., a z nowej 

3-osobowej rady po 45 dniach odwołano 2 osoby. Były też dalsze zmiany. 

 

Zmiany w składach organów spółek wiązały się z dodatkowymi kosztami. 

Największe koszty, spośród skontrolowanych spółek poniosły Tauron SA, Ener-

giaPro SA i ENERGA-OPERATOR SA. I tak na przykład, zmiany w składzie 

zarządu Tauron SA, dokonane w ciągu  półtora roku działalności spółki, spowo-

dowały konieczność wypłaty 936,2 tys. zł.  W dziesięciu spółkach, w których 

Tauron SA od maja 2007 r. posiadał większościowy udział (bezpośrednio lub po-

średnio)  w ciągu 13 miesięcy odwołano 16 osób ze składów rad nadzorczych 

oraz 20 ze składów zarządów (bez przypadków dobrowolnych rezygnacji). Trzy 

spółki, tj. PKE SA, Enion SA i EnergiaPro SA,  poniosły w latach 2007-2008 

(I połowa) koszty związane ze zmianami w składach zarządów z tytułu odwołania 

Zmiany w organach 
spółek 
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i tzw. zakazu konkurencji w łącznej wysokości 1 506 tys. zł, a uwzględniając 

spółki zależne od PKE SA i EnergiiPro SA – 2 010 tys. zł.  

 

Niektóre zmiany w zarządach spółek wyznaczonych na OSD, dokonane 

przez ich rady nadzorcze lub walne zgromadzenia, naruszały niezależność OSD, 

określoną w art. 9d Prawa energetycznego. Stało się tak w 5 z 8 skontrolowanych 

spółek wyznaczonych do pełnienia funkcji OSD. Na przykład: 

 W okresie 15 miesięcy wykonywania przez Tauron SA praw z akcji Enion SA 

i EnergiaPro SA (od maja 2007 r. do lipca 2008 r.) w pierwszej z nich w lipcu 

2008 r. zmieniono cały skład zarządu, powołany rok wcześniej (w czerwcu 

2007 r.), a w drugiej funkcję prezesa zarządu pełniły w tym okresie 3 osoby. 

Dokonywano też licznych zmian pozostałych członków zarządu.  

 Nieuzasadnione było ogłoszenie w maju 2008 r. postępowania kwalifikacyjne-

go na stanowisko prezesa zarządu oraz członków zarządu ZEORK Dystrybu-

cja Sp. z o.o., gdyż według §13 ust. 10 Aktu Założycielskiego kadencja człon-

ków zarządu upływała w grudniu 2009 r. Zarząd ZEORK SA (właściciel  ZE-

ORK Dystrybucja Sp. z o.o.) wyjaśnił, że powodem ogłoszenia postępowania 

było stanowisko i rekomendacje zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

jako spółki dominującej, sugerujące  stosowanie procedur wyboru członków 

zarządu w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifika-

cyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych102, 

czyli przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego. W ocenie NIK, takie 

stanowisko nie stanowiło podstawy do ogłoszenia postępowania kwalifikacyj-

nego na członków zarządu w trakcie jego kadencji. Było to bowiem sprzeczne 

z przepisami § 2 pkt 1 rozporządzenia, które stanowią, że  rada nadzorcza 

przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okolicz-

ności uzasadniających powołanie członka zarządu. W tym przypadku takie 

okoliczności nie zaistniały. 

 

Przy wyborze nowych członków zarządu spółek nie zachowywano właści-

wych standardów, zmieniając warunki postępowania kwalifikacyjnego w nieuza-

sadniony sposób lub wyznaczając bardzo krótki termin zgłaszania kandydatur, 

który praktycznie uniemożliwiał przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 

w warunkach konkurencji. Na przykład: 

                                                 
102 Dz. U. Nr 55, poz.476 ze zm. 
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 W postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa zarządu ZEORK Dystrybucja 

Sp. z o.o., rada nadzorcza dopuściła kandydaturę osoby, która nie spełniała 

warunków formalnych w zakresie posiadanego wykształcenia, a ostatecznie 

postępowanie kwalifikacyjne zakończono bez rozstrzygnięcia i bez podania 

przyczyn. W kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym zmieniono warunki 

formalne tak, aby osoba ta spełniała kryteria, a następnie ją wybrano.  

 W ogłoszeniach o naborze kandydatów do rad nadzorczych Enion SA, Ener-

giaPro SA, ESW SA oraz PKE SA (spółek zależnych Tauron SA) wyznaczono 

4-dniowy termin na zgromadzenie dokumentacji, przygotowanie zgłoszenia 

oraz dostarczenie ich do spółki. Nie zapewniało to przejrzystości postępowań 

oraz wyboru jak najwyższej jakości kadry zarządczej spółek zależnych. 

Stanowisko zaprezentowane w wyjaśnieniach przedstawiciela MSP, że 

w spółkach nadzorowanych przez Ministra SP praktykowana jest zmiana człon-

ków rad nadzorczych również w trakcie trwania kadencji, w celu m.in. lepszego 

dostosowania składów tych organów do ciążących na nich obowiązków, przy 

uwzględnieniu interesów Skarbu Państwa jako akcjonariusza, nie powinno być – 

w ocenie NIK – regułą. Uznając prawo Ministra SP do kształtowania polityki 

właścicielskiej w spółkach poprzez odpowiedni dobór składów rad nadzorczych, 

NIK negatywnie ocenia zjawisko częstego dokonywania zmian, w tym wielokrot-

nie w trakcie kadencji rad.  

 Kontrola wykonania budżetu w 2008 r. w części 36 Skarb Państwa wyka-

zała103, że niecelowe – w ocenie NIK – było pominięcie przez Ministra SP analizy 

wpływu transakcji zakupu przez PGE SA akcji spółek PGE Elektrownia Bełcha-

tów SA, PGE Elektrownia Turów SA i PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełcha-

tów SA, na sytuację ekonomiczno-finansową PGE SA. Minister SP nie rozważał 

innych możliwości kontynuacji konsolidacji tej grupy kapitałowej, np. poprzez 

podwyższenie kapitału akcyjnego PGE SA i wniesienie omawianych pakietów 

akcji w formie aportu. 

Zdaniem NIK, Minister SP nie dopełnił obowiązków nadzoru właściciel-

skiego nad PGE SA w zakresie dbałości o interes Spółki, bowiem w momencie 

zawarcia ww. umowy nie wiedział o sfinansowaniu przez PGE SA tego zakupu 

                                                 
103 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2008 r. w części 36 – Skarb Pań-
stwa, przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz wykonania planów finansowych: 
Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa 
i Funduszu Rekompensacyjnego – Warszawa, maj 2009 r. 

Nadzór nad 
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poprzez emisję obligacji. Należy przy tym zauważyć, że w tym czasie funkcję 

przewodniczącego RN PGE SA pełnił dyrektor jednego z departamentów Nadzo-

ru Właścicielskiego i Prywatyzacji MSP. W konsekwencji PGE SA poniosła 

w 2008 r. koszty związane z obsługą zewnętrznego finansowania, zakupionych 

w grudniu 2008 r. akcji spółek w wysokości 4,4 mln zł.104  

Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne PGE SA, związane m.in. z ko-

niecznością dostosowania się przedsiębiorstw tej grupy kapitałowej do wymogów 

unijnych, dotyczących ograniczenia emisji CO2, a także planami tworzenia 

wspólnych przedsięwzięć z Krajową Spółką Cukrową SA, umowa ta może utrud-

nić rozwój Spółki. 

 Decyzje Ministra SP jako właściciela akcji spółek sektora elektroenerge-

tycznego, dotyczące wypłat dywidend, nie uwzględniały w wystarczającym stop-

niu potrzeb inwestycyjnych spółek. Podobnie działały spółki dominujące w gru-

pach energetycznych. W sytuacji kosztownych zadań inwestycyjnych w sektorze 

elektroenergetycznym, pozbawienie spółek możliwości finansowania inwestycji 

z zysku stwarza zagrożenie dla realizacji koniecznych inwestycji. 

 Wbrew stanowisku zarządu PGE SA, Minister SP jako walne zgromadzenie 

zadecydował o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 447 400 tys. zł 

(54,1% zysku netto za 2007 r.), z tego dywidendy pieniężnej w kwocie 

300 000 tys. zł oraz dywidendy rzeczowej o wartości 147 400 tys. zł. 

 Walne zgromadzenie akcjonariuszy Koncernu Energetycznego ENERGA SA 

przeznaczyło niemal cały zysk za 2006 r. na dywidendę (218 117 tys. zł z zy-

sku w kwocie 218 478 tys. zł). 

 W grupie kapitałowej Tauron SA zysk spółki EnegiaPro SA w 2007 r. w kwo-

cie 82 094,1 tys. zł został przeznaczony w 34,4 % na kapitał zapasowy 

(28 200,7 tys. zł), a  65,7 % - na dywidendę (53 893,4 tys. zł), natomiast z zy-

sku Enion SA z 2007 r. w wysokości 18 706,4 tys. zł na dywidendę przezna-

czono 99,99 % zysku (18 704 tys. zł). 

. 

                                                 
104 Pełny koszt emisji ww. obligacji będzie możliwy do ustalenia po ich wykupie przez PGE. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ 
KONTROLI 

4.1. Przygotowanie kontroli 

 W kontroli restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego oraz bezpie-

czeństwa sieci od 2005 r. skontrolowano organy administracji rządowej odpowie-

dzialne za sektor elektroenergetyczny oraz spółki, tworzące cztery grupy energe-

tyczne (tzw. spółki konsolidujące), a także wybrane spółki zależne ww. spółek 

zarządzających. W kontroli bezpieczeństwa sieci energetycznych w zakresie nie-

zawodności dostaw energii odbiorcom końcowym skontrolowano Urząd Regulacji 

Energetyki, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, PSE-Operator SA pełniącą 

funkcję operatora systemu przesyłowego oraz cztery spółki, będące operatorami 

systemów dystrybucyjnych. 

Kontrole w spółkach: PSE-Operator SA, PGE Polska Grupa Energetyczna 

SA, ENEA SA oraz ENERGA SA były przeprowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy o NIK, w pozostałych spółkach – na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK. 

 Poprzednie badania restrukturyzacji tego sektora zostały przeprowadzone 

w ramach kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze 

elektroenergetycznym (nr P/04/051). NIK negatywnie oceniła wówczas realizację 

przez Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki programów dotyczących 

elektroenergetyki. Wdrażane były rozwiązania korzystne dla przedsiębiorstw 

energetycznych i ich pracowników, natomiast zaniechano realizacji zadań służą-

cych odbiorcom energii, ograniczających pozycję monopolistyczną przedsię-

biorstw energetycznych oraz rozwijających konkurencję w obrocie energią elek-

tryczną. Konsolidując spółki dystrybucyjne nie podjęto żadnych działań w celu 

utworzenia niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego, co utrudniło 

wprowadzenie mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną. Minister 

SP nie wykonał, nałożonego przez Radę Ministrów w Ocenie realizacji i korekcie 

Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r., zobowiązania przedsiębiorstw 

energetycznych Skarbu Państwa do opracowania i wdrożenia 3-letnich progra-

mów redukcji nadmiernego zatrudnienia, a akceptacja gwarancji zatrudnienia 

w spółkach utrudniła realizację tego zadania. Przyjęte przez Radę Ministrów za-

dania prywatyzacyjne i konsolidacyjne nie zostały zrealizowane w terminie. Mini-
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ster SP zaniechał także realizacji, określonego w ww. Ocenie i korekcie, zadania 

objęcia nadzorem właścicielskim inwestycji przedsiębiorstw elektroenergetycz-

nych.  

Zważywszy na monopolistyczny charakter działalności oraz potrzebę za-

pewnienia równego dostępu do sieci wszystkim uczestnikom rynku energii, NIK 

wskazała też na potrzebę zachowania kontroli Skarbu Państwa nad operatorami. 

W wystąpieniu pokontrolnym do Ministra SP NIK wnioskowała m.in. o nie-

zwłoczne podjęcie działań w celu wyodrębnienia z PSE i spółek dystrybucyjnych 

spółek infrastrukturalnych jako OSP i OSD, a także wystąpienie do Rady Mini-

strów z projektem zmiany Programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra 

Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego w celu zagwa-

rantowania kontroli Skarbu Państwa nad strategicznym zasobem energetycznym 

państwa (BOT).  

W sprawie wniosku o podjęcie działań w celu wyodrębnienia operatorów 

systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych, Minister SP poinformował, 

że w lipcu 2005 r. zarządy spółek dystrybucyjnych zostały zobowiązane do pro-

wadzenia prac związanych z prawno-organizacyjnym procesem wydzielenia ww. 

operatorów oraz do przedkładania informacji dotyczących realizacji tego procesu. 

W kwestii przekazania pod nadzór właścicielski Skarbu Państwa PSE Operator 

SA Minister SP poinformował, że  prowadzone są działania w tym zakresie, a do 

spraw dotyczących operatorów systemów infrastrukturalnych powołany zostanie 

zespół międzyresortowy. Odnośnie wniosku o wystąpienie do Rady Ministrów 

z projektem zmiany Programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu 

Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego w celu zagwarantowania 

kontroli Skarbu Państwa nad strategicznym zasobem energetycznym (BOT), Mi-

nister SP poinformował, że wniosek zostanie wykorzystany w trakcie prowadzo-

nych przez Ministra Gospodarki prac w zakresie systemowego uregulowania 

spraw dotyczących funkcjonowania sektora elektroenergetycznego oraz jego re-

strukturyzacji i przekazany do decyzji Rady Ministrów. Minister SP nie podjął 

m.in. działań w celu realizacji wniosków o wprowadzanie do umów prywatyza-

cyjnych i statutów prywatyzowanych spółek elektroenergetycznych postanowień 

gwarantujących Skarbowi Państwa bezterminowe zachowanie wpływu na klu-

czowe decyzje. Nie podjęto także działań w celu realizacji wniosku o pilne znale-

zienie rozwiązań zapewniających państwu polskiemu bezpieczeństwo energetycz-
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ne, w przypadku podjęcia przez obecnych właścicieli sprywatyzowanych spółek 

elektroenergetycznych decyzji skutkujących zbyciem kluczowej infrastruktury 

sieci elektroenergetycznej. 

W wystąpieniu pokontrolnym do Ministra Gospodarki NIK wnioskowała 

m.in. o wprowadzenie w Ministerstwie rozwiązań organizacyjnych zapewniają-

cych dotrzymywanie terminów realizacji zadań wyznaczonych w aktach praw-

nych i dokumentach rządowych. Minister poinformował w odpowiedzi o powoła-

niu nowej komórki organizacyjnej, mającej monitorować wdrażanie zadań ujętych 

w dokumentach rządowych w zakresie energetyki. 

4.2. Postępowanie kontrolne  
i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

 Z prawa odmowy podpisania protokółu kontroli skorzystał dwukrotnie 

Prezes URE – zarówno w kontroli restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego 

oraz bezpieczeństwa sieci od 2005 r., jak i kontroli bezpieczeństwa sieci energe-

tycznych w zakresie niezawodności dostaw energii odbiorcom końcowym. Z takie-

go prawa skorzystał też zarząd ENEA SA. 

W wystąpieniach pokontrolnych NIK wnioskowała o: 

do Ministra Gospodarki: 

1. Wykonywanie roli koordynującej Program dla elektroenergetyki w spo-

sób zapewniający realizację określonych tam zadań. 

2. Podjęcie inicjatyw legislacyjnych związanych z likwidowaniem barier 

w planowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych w energetyce. 

3. Opracowanie i niezwłoczne przedłożenie Radzie Ministrów projektu 

Polityki energetycznej Polski do 2030 r., z uwzględnieniem wszystkich 

elementów określonych w Prawie energetycznym. 

4. Zapewnienie terminowego przekazywania  informacji i sprawozdań dla 

Komisji Europejskiej oraz sprawozdań z wyników nadzoru nad bezpie-

czeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną. 

5. Dostosowanie zasobów kadrowych Departamentu Energetyki (pod 

względem ilościowym oraz kwalifikacji) do zakresu zadań, wynikają-
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cych z roli Ministra Gospodarki jako naczelnego organu administracji 

rządowej. 

do Ministra Skarbu Państwa: 

1. Egzekwowanie od spółek sektora elektroenergetycznego działań, które 

umożliwią realizację harmonogramu prywatyzacji tych spółek zgodnie 

z rządowymi programami. 

2. Dostosowanie trybu prywatyzacji poszczególnych spółek sektora do 

celów prywatyzacji, określonych w strategiach dotyczących poszczegól-

nych spółek. 

3. Uwzględnianie w umowach prywatyzacyjnych zawieranych z inwesto-

rami strategicznymi potrzeb inwestycyjnych poszczególnych spółek 

oraz kwestii bezpieczeństwa dostaw energii przez te spółki. 

4. Podjęcie przez organy korporacyjne spółek działań mających na celu 

zapewnienie w grupach kapitałowych faktycznej niezależności spółek 

pełniących funkcje operatorów systemów dystrybucyjnych. 

5. Rozważenie przeprowadzenia analizy wpływu zakresu świadczeń i gwa-

rancji socjalnych w spółkach sektora elektroenergetycznego na efektyw-

ność działań restrukturyzacyjnych w celu określenia polityki właściciel-

skiej w tym obszarze. 

do zarządów spółek: 

1. Podjęcie działań zapewniających spółkom zależnym wykonującym 

funkcje operatorów systemu dystrybucyjnego wszelkie standardy nieza-

leżności. 

2. Podjęcie działań w celu zracjonalizowania kosztów pracy w spółkach. 

3. Dokonanie analizy funkcjonowania w zarządzanej grupie kapitałowej 

rozdzielonych obszarów działalności, zwłaszcza przyczyn strat na obro-

cie energią elektryczną. 

4. Przyspieszenie działań związanych z budową docelowego kształtu grup 

kapitałowych ENERGA SA, Tauron SA i PGE SA. 
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 Zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach po-

kontrolnych, zostały zgłoszone przez Ministra Gospodarki oraz zarządy spółek: 

Zespół Elektrowni Ostrołęka SA, Enion SA, ENEA SA, ENERGA SA, Tauron 

SA, ZEORK SA, PGE-Energia SA oraz Łódzki Zakład Energetyczny SA. 

W większości zastrzeżenia zostały oddalone. 

NIK była informowana o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz 

o podjętych w tym celu działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Minister Skarbu Państwa w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne m.in. stwier-

dził, że zalecono radom nadzorczym zawarcie w planie na 2009 r. zagadnień nad-

zoru nad realizacją dialogu społecznego w spółkach, w tym uwzględnienie wpły-

wu zawartych porozumień z pracownikami na sytuację ekonomiczno-finansową 

spółek. W opinii Ministra SP nie ma natomiast konieczności podejmowania przez 

organy korporacyjne spółek działań mających na celu zapewnienie w grupach 

kapitałowych faktycznej niezależności spółek wykonujących funkcje operatorów 

systemów dystrybucyjnych, ponieważ ich niezależność została potwierdzona 

przez Prezesa URE poprzez wydanie decyzji wyznaczających ich na operatorów. 

Minister Gospodarki w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne stwierdził, 

że wykonywanie roli koordynującej Program dla elektroenergetyki będzie wyni-

kać z nowej formuły funkcjonowania Zespołu Sterującego, związanej z przyję-

ciem Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. W kwestii podjęcia inicjatyw 

legislacyjnych związanych z likwidowaniem barier w planowaniu i realizacji in-

westycji infrastrukturalnych w energetyce Minister Gospodarki wymienił inicja-

tywy w tym zakresie, w tym przystąpienie do sporządzenia rządowego programu 

na rzecz rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych, który będzie funk-

cjonował jako rozporządzenie Rady Ministrów, oraz trwające w Ministerstwie 

prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych celu publicznego. Odno-

śnie wniosku o opracowanie i niezwłoczne przedłożenie Radzie Ministrów pro-

jektu Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Minister Gospodarki stwierdził, że 

planuje przedłożyć projekt polityki energetycznej Komitetowi Europejskiemu 

Rady Ministrów w lipcu 2009 r. Ze względu na zalecane przez NIK przyspiesze-

nie prac nie jest możliwe uwzględnienie w tym roku uwagi dotyczącej przygoto-

wania wielowariantowej prognozy energetycznej, natomiast nowe prognozy będą 

przygotowywane okresowo i będą miały na celu zdiagnozowanie wpływu poja-

wiających się uwarunkowań w otoczeniu prawnym oraz gospodarczym. Minister 
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Gospodarki zadeklarował też realizację wniosku o zapewnienie terminowego 

przekazywania  informacji i sprawozdań dla Komisji Europejskiej oraz sprawoz-

dań z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną, poprzez dołożenie wszelkich starań w tym zakresie. Co do wniosku o dosto-

sowanie zasobów kadrowych Departamentu Energetyki (pod względem ilościo-

wym oraz kwalifikacji) do zakresu zadań, wynikających z roli Ministra Gospo-

darki jako naczelnego organu administracji rządowej, z dniem 1 maja 2009 r. De-

partamentowi Energetyki przyznano dodatkowe 2 etaty, a dodatkowo Minister-

stwo Gospodarki wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie dodatko-

wych 20 etatów dla Ministerstwa, w tym dla Departamentu Energetyki.    

 W związku z kontrolą w Elektrowni Kozienice SA NIK skierowała zawia-

domienie do Prokuratury Rejonowej w Kozienicach. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

 

5.1. Słowniczek ważniejszych pojęć i skrótów 
 
Ważniejsze pojęcia: 

Bezpieczeństwo energetyczne (według Prawa energetycznego) – stan gospo-
darki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasad-
niony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. 

Dystrybucja – transport energii sieciami dystrybucyjnymi wysokiego (110 
kV), średniego (15 kV) i niskiego (400V) napięcia w celu dostarczenia jej od-
biorcom.  

Elektrownie zawodowe – obiekty (elektrownie i elektrociepłownie), które 
sprzedaż energii elektrycznej realizują w przeważającej części 
z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych 
(elektrownie zaliczane tradycyjnie do elektroenergetyki zawodowej). 

Elektrownie przemysłowe – są częścią zakładów przemysłowych, a energia 
wytworzona jest zużywana głównie na potrzeby macierzystego zakładu prze-
mysłowego.  

Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii 
elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. 

Kontrakty długoterminowe (KDT) – umowy długoterminowe sprzedaży mo-
cy i energii elektrycznej, zawarte pomiędzy wytwórcami a PSE SA.  

Moc – ilość energii dostarczana w jednostce czasu, mierzona w watach (W) 
lub jednostkach pochodnych - kilowatach (kW), megawatach (MW), gigawa-
tach (GW). 

Moc dyspozycyjna – jest to moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty 
planowe, ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe. 

Moc dyspozycyjna netto – jest to moc dyspozycyjna pomniejszona o moc 
potrzeb własnych danej jednostki wytwórczej. 

Moc osiągalna – największa moc trwała jednostki wytwórczej lub wytwórcy, 
utrzymywana przez wytwórcę cieplnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 
15 godzin oraz przez wytwórcę wodnego w sposób ciągły w ciągu przynajm-
niej 5 godzin, przy znamionowych warunkach pracy, potwierdzona testami. 

Obrót – działalność gospodarcza prowadzona przez sprzedawcę prądu lub 
gazu, polegająca na ich kupowaniu, a następnie odsprzedawaniu klientom, czy-
li odbiorcom. 

Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania 
energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pły-
wów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wy-
sypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub 
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oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwie-
rzęcych. 

Operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne 
za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystry-
bucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz nie-
zbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami 
gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. 

Operator systemu przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za 
ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym 
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowa-
nia tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbu-
dowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo 
innymi systemami elektroenergetycznymi. 

Przesył – transport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia 
(220 i 400 kV) od wytwórców do dystrybutorów. W Polsce sieć przesyłowa 
należy do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a zarządza nią operator sys-
temu przesyłowego – firma PSE-Operator SA. 

Rezerwa mocy – zdolność jednostek wytwórczych do podjęcia w różnym cza-
sie wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do sieci, nie wykorzysty-
wana w danym okresie. 

Usługa kompleksowa – usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania 
lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy 
o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy 
o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych. 

 

Skróty: 

MW – megawat (1000 kW) 

MWh – megawatogodzina (1000 kWh) 

GW – gigawat (1 000 000 kW) 

GWh – gigawatogodzina (1 000 000 kWh) 

TWh – terawatogodzina (1 000 000 000 kWh) 

CO2 – dwutlenek węgla 

SO2 – dwutlenek siarki 

NOx –  mieszanina tlenków azotu, głównie tlenku azotu (NO) i dwutlenku azo-
tu (NO2) 

ustawa o kip – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
zacji 

Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
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ksh – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

Program realizacji polityki właścicielskiej – Program realizacji polityki wła-
ścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenerge-
tycznego z 28 stycznia 2003 r. 

Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej – Aktualizacja 
programu polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do 
sektora elektroenergetycznego z 7 czerwca 2005 r. 

Program dla elektroenergetyki – Program dla elektroenergetyki z 28 marca 
2006 r. 

MG – Ministerstwo Gospodarki 

MSP – Ministerstwo Skarbu Państwa 

Minister SP – Minister Skarbu Państwa 

OSD – operator systemu dystrybucyjnego 

OSP – operator systemu przesyłowego  

TPA (ang. Third Party Access) – zasada polegająca na udostępnieniu przez 
operatora infrastruktury sieciowej stronom trzecim 

Zespół Sterujący – Zespół Sterujący ds. realizacji Programu dla elektroener-
getyki, powołany na podstawie  Zarządzenia Nr 55 Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie Zespołu Sterującego ds. realizacji Programu dla elektroenergetyki 

ZEDO SA – Zespół Elektrowni Dolna Odra SA 

ELKO SA – Elektrownia Kozienice SA   

PKE SA – Południowy Koncern Energetyczny SA   

ZEO SA – Zespół Elektrowni Ostrołęka SA  

BOT GiE SA – BOT Górnictwo i Energetyka SA  

ZEORK SA – Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA  
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5.2. Struktura grup energetycznych po konsolidacji. 

 

   ENEA SA  ENERGA SA  PGE SA TAURON SA 

S
pó
łk

a 
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rz
ą-

dz
aj
ą-

ca
 

ENEA SA ENERGA SA PGE Polska Grupa Energetyczna SA Tauron Polska Energia SA 

PGE Electra SA ENEA SA ENERGA-Obrót SA 
PGE Łódzki Zakład Energetyczny SA 

EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. 

  ENERGA Trading SA  PGE Zakład Energetyczny Białystok SA  ENION Energia Sp. z o.o. 
  ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny SA  TAURON Polska Energia SA 
    PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren SA    
    PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA    
    PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne SA    

PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. 

H
an

de
l  
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PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o. 

  

ENEA Operator Sp.z oo ENERGA-Operator SA PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o  EnergiaPro SA 

    PGE Dystrybucja Białystok  Sp. z o.o.  ENION SA 

    PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.    

    PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.    

    PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.    

    PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.    

    PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.    

D
ys

tr
yb

uc
ja

 

    PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA   

Elektrownia "KOZIENICE" SA ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA PGE Górnictwo i Energetyka SA  Południowy Koncern Węglowy SA 

małe elektrownie wodne, małe elektrownie i elektrociepłownie PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA  Południowy Koncern Energetyczny SA 

elektrociepłownie w kogene-
racji 

  PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA  Elektrownia Stalowa Wola SA 

   PGE Elektrownia Bełchatów SA  Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 

    PGE Elektrownia Opole SA  Zespół Elektrowni Rożnów Sp. z o.o. 

    PGE Elektrownia Turów SA  Elektrociepłownia Tychy SA 

    PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA  Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 

    PGE Elektrociepłownia „Gorzów” SA   

    PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA    

W
yt
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ar
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    PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o.    

    PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA    

    PGE Elektrociepłownia Kielce SA    

    PGE Energia Odnawialna SA    

Pozostała Spółki działające  w obszarach np. usług doradczych, projektowych, turystycznych, transportowych, handlowo-usługowych, inwestycyjnych itp. 
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5.3. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 
organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 
kontrole. 

Jednostki organiza-
cyjne NIK, które 
przeprowadziły 

kontrole 

Skontrolowane podmioty 

Ministerstwo Gospodarki 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
Urząd Regulacji Energetyki (dwie kontrole) 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
PSE-Operator SA 
PGE Polska Grupa Energetyczna SA 
PGE-Energia SA 
Tauron Polska Energia SA 
ENION SA w Krakowie 
ENEA SA w Poznaniu 
Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA w Skarży-
sku-Kamiennej – obecnie PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radom-
sko-Kieleckiego SA 
ENERGA SA w Gdańsku 
ENERGA-Operator SA w Gdańsku 
ENEA Operator Sp. z o.o. (w ramach kontroli I/08/006) 
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. w Białymstoku – obecnie PGE Dystrybucja 
Białystok  Sp. z o.o. 
ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi – obecnie PGE Dystrybucja Łódź 
Sp. z o.o. 

Departament Gospo-
darki, Skarbu Pań-
stwa i Prywatyzacji 

ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie – obecnie PGE Dystrybu-
cja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 

Delegatura NIK 
w Katowicach 

Południowy Koncern Energetyczny SA w Katowicach 

Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL SA w Lublinie – obecnie 
PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne SA Delegatura NIK 

w Lublinie LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. w Lublinie – obecnie PGE Dystrybucja 
LUBZEL Sp. z o.o 
BOT Górnictwo i Energetyka SA w Łodzi – obecnie PGE Górnictwo 
i Energetyka SA Delegatura NIK 

w Łodzi Łódzki Zakład Energetyczny SA w Łodzi – obecnie PGE Łódzki Za-
kład Energetyczny SA 

Delegatura NIK 
w Poznaniu 

ENEA Operator Sp. z o.o. (w ramach kontroli P/08/043) 

Elektrownia „Stalowa Wola” SA w Stalowej Woli 
Delegatura NIK 

w Rzeszowie Rzeszowskie Zakłady Energetyczne SA w Rzeszowie – obecnie PGE 
Rzeszowski Zakład Energetyczny SA  

Delegatura NIK 
w Szczecinie 

Zespół Elektrowni Dolna Odra SA w Nowym Czarnowie – obecnie 
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA 
Zespół Elektrowni Ostrołęka SA w Ostrołęce – obecnie ENERGA Elek-
trownie Ostrołęka SA 

Delegatura NIK 
w Warszawie 

Elektrownia Kozienice SA w Świerżu Górnym 
Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA we Wrocławiu 
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5.4. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

 
Minister Gospodarki: 

- od 2 maja 2004 r. do 31 marca 2005 r. Jerzy Hausner (jako Minister Go-

spodarki i Pracy), 

- od 31 marca 2005 r. do 19 października 2005 r. Jacek Piechota (jako Mini-

ster Gospodarki i Pracy), 

- od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r. Piotr Woźniak, 

- od dnia 16 listopada 2007 r. Waldemar Pawlak.  
 
Minister Skarbu Państwa: 

- od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r. Jacek Socha, 

- od 31 października 2005 r. do 3 stycznia 2006 r. Andrzej Mikosz, 

- od 3 stycznia 2006 r. do 15 lutego 2006 r. Kazimierz Marcinkiewicz, 

- od dnia 15 lutego 2006 r. do 15 listopada 2007 r. Wojciech Jasiński, 

- od dnia 15 listopada 2007 r. Aleksander Grad. 
 
Prezes URE: 

- od 23 czerwca 1997 r. do 31 lipca 2007 r. Leszek Juchniewicz, 

- od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 9 listopada 2007 r. Adam Szafrański, 

- od dnia 13 listopada 2007 r. Mariusz Swora. 
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli  

 
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Prezes Narodowego Banku Polskiego 

7. Rzecznik Praw Obywatelskich 

8. Minister Gospodarki 

9. Minister Skarbu Państwa  

10. Minister Środowiska 

11. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

12. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

13. Sejmowa Komisja Gospodarki 

14. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa 

15. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej 

16. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

17. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego  

 

 
 
 
 
 

 


