
___________________(miejscowość, dnia _____________2022 r.  

________________ 

________________ 

________________ 

(dane wnioskodawcy/ 

akcjonariusza) 

Najwyższa Izba Kontroli  

Skr. poczt. P-14 

00-950 Warszawa 

 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli 

 

Działając w oparciu o art. 2 ust. 1-3, art. 5 ust. 1-3, art. 6 ust. 1-2 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 

23 grudnia 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 623), wnoszę o przeprowadzenie doraźnej kontroli 

spółek (dalej: „Spółki”): 

- Enea S.A. KRS: 0000012483, 

- ECARB sp. z o.o.  KRS: 0000838854, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Energa S.A.,  

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. KRS: 0000032334 wchodząca w skład 

grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

- PGNIG Termika S.A. KRS: 0000025667, wchodząca w skład grupy kapitałowej Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (a docelowo w skład grupy kapitałowej Orlen S.A.  

w wyniku transakcji połączenia).  

 

- w zakresie legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności zawarcia przez Spółki 

ze Skarbem Państwa w dniu 3 sierpnia 2022 r. warunkowej umowy sprzedaży wszystkich 

posiadanych akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A., KRS:0000709363  (dalej: „Umowa”), 

za cenę po 1 zł za wszystkie akcje posiadane przez każdą ze spółek.  

 

Poszczególne spółki dokonały zbycia akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. (dalej: „PGG”)  

w ilości: 

- PGNIG Termika S.A. – 8.000.000 akcji, 

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – 6.000.000 akcji, 

- ECARB sp. z o.o.  – 6.000.000 akcji, 

- Enea S.A. – 3.000.000 akcji. 

 



UZASADNIENIE 

1. Zakres podmiotowy kontroli  

Wyżej wymienione spółki obejmują podmiotowy zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 

z uwagi na fakt, że w ww. spółkach w sposób bezpośredni lub pośredni akcje posiada Skarb 

Państwa.  

Co więcej transakcja, która ma być przedmiotem kontroli dotyczy umowy pomiędzy ww. 

spółkami i samym Skarbem Państwa – co w sposób kategoryczny przesądza, że ew. kontrola 

dot. Umowy leży w kompetencji Najwyższej Izby Kontroli. 

 

2. Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli doraźnej 

W raportach bieżących spółki Enea S.A. i spółkach dominujących wobec pozostałych Spółek 

zostały umieszczone informacje o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich 

posiadanych przez Spółki akcji PGG, po 1 zł za wszystkie akcje posiadane przez każdą ze 

Spółek. 

Nadmienić należy, że spółki Skarbu Państwa dokonały zakupu akcji PGG w roku 2016 i od 

tego czasu poczyniły inwestycje na łączną kwotę ok. 3 miliardów złotych, udział każdej ze 

Spółek ok. 500 milionów złotych.  

PGG przez lata notowała stratę (aczkolwiek jej wyniki z roku na rok się poprawiały) a w 

obecnej sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na surowiec w postaci węgla kamiennego 

spółka ta odnotowuje rekordowe wyniki. 

Wobec powyższych okoliczności sprzedaż wszystkich akcji PGG przez Spółki za cenę 1 zł 

(nota bene tak samo wyceniono pakiet 3 mln akcji jak 8 mln akcji) jawi się jako działanie 

budzące uzasadnione wątpliwości – przede wszystkim pod kątem legalności i gospodarności.  

W pierwszej kolejności oceniając kryterium legalności, z uwagi na rażąco niską cenę, zawarcie 

tej umowy przez zarządy spółek może wyczerpywać przesłanki działania zarządu na szkodę 

ww. spółki w rozumieniu art. 296 Kodeksu karnego i art. 483 Kodeksu spółek handlowych, co 

docelowo przekłada się na szkodę całej grupy kapitałowej.  

Również ewentualną odpowiedzialność można rozpatrywać na zasadzie zaniechania po stronie 

podmiotu dominującego (dotyczy Spółek z wyłączeniem Enea S.A.) a, który posiadając realną 

możliwość wpływu na działania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. nie 

zablokował procesu sprzedaży akcji PGG. 

Transakcja ta budzi również poważne zastrzeżenia pod kątem gospodarności – jak wskazywano 

wyże na akcje PGG spółki Skarbu Państwa wydały łącznie ok. 3 miliardów złotych, co w 

przypadku przekłada się na kilkaset milionów złotych zainwestowanych  

w PGG przez każdą ze Spółek. W takiej sytuacji sprzedaż wszystkich posiadanych akcji za 

kwotę 1 zł, jawi się jako cena oczywiście nierynkowa.   

Powyższe budzi poważne wątpliwości również w związku z ostatnią sytuacją sektora górnictwa 

węgla kamiennego, który aktualnie notuje rekordowe wyniki. Wynik finansowy netto sektora 

górnictwa węgla kamiennego w I półroczu 2022 r. wyniósł 5,024 mld zł wobec straty 1,56 mld 



zł w I półroczu 2021 roku zgodnie z informacjami podanym przez Agencję Rozwoju 

Przemysłu. 

Warto również zwrócić uwagę, że zarządy ww. Spółek otrzymały korzystniejszą ofertę na 

zakup akcji PGG – za cenę po 100.000 zł za wszystkie akcje posiadane przez każdą ze Spółek. 

Oferty zostały złożone Spółką przez „To co najważniejsze” Fundację z siedzibą w Gdyni (81-

451), al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862278285, REGON: 221493342, KRS: 0000392120 (dalej: 

„Fundacja”). Wyżej wymieniona Fundacja złożyła ofertę o 100.000 razy wyższą niż ta, która 

jest przedmiotem kwestionowanej transakcji, a mimo to nie została ona uwzględniona przez 

żadną ze Spółek.  

Powyższe okoliczności w istotny sposób przemawiają za zaangażowaniem Najwyższej 

Izby Kontroli i przeprowadzenie kontroli doraźnej.  

 

 

Z poważaniem, 

 

_________________ 

(podpis) 


