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3. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

W 2017 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane  

w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

2016” (Dobre Praktyki, DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.  

6.1. Zasady ładu korporacyjnego niestosowane w Spółce 

W dniu 7 czerwca 2017 roku Energa SA opublikowała za pomocą systemu EBI informację o 

niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad DPSN, tj.: 

- Zasady III.Z.3. – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności 

organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz 

zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW. Standard, o którym mowa powyżej, został określony 

 w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Audytorów 

Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto ZAW nie podlega funkcjonalnie Radzie 

Nadzorczej. 

- Zasady V.Z.6 - Spółka wdrożyła Kodeks Etyki, który reguluje szereg zasad określających zachowania, 

których chce przestrzegać w relacjach z otoczeniem zewnętrznym i wewnątrz Grupy Energa. Spółka 

stoi na stanowisku, że kwestia identyfikacji, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów interesów również 

powinna zostać opisana w regulacjach wewnętrznych. W związku z tym Spółka dołoży starań, aby takie 

zapisy zostały uwzględnione w dokumentach korporacyjnych. 

Ze względu na brak decyzji o publikowaniu prognoz, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku, nie miała 

zastosowania również Zasada szczegółowa I.Z.1.10 

6.2. Akcjonariusze znaczący 

Informacje nt. struktury akcjonariatu znajdują się w rozdziale 5.1. Struktura akcjonariatu Spółki  

Energa SA niniejszego Sprawozdania. 

6.3. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne 

uprawnienia kontrolne i opis tych uprawnień 

Skarb Państwa jest właścicielem większościowego pakietu akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim podrozdziale. Posiada on 144 928 000 

akcji imiennych serii BB uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, 

że jedna akcja serii BB daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Ponadto, Skarbowi Państwa przysługuje uprawnienie osobiste powoływania i odwoływania części 

członków Rady Nadzorczej Spółki, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

na zasadach określonych w Statucie Spółki. Informacje szczegółowe w tym zakresie zawarto 

w podrozdziale Zasady powoływania i odwoływania członków Rady. 

Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Spółki, Skarb Państwa posiada prawo do otrzymywania:  

1. informacji o Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi, z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania 

informacji poufnych,  

2. kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  

3. kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) 

przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: sprawozdania finansowego 

(skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej), sprawozdania Zarządu 
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z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej) za ubiegły rok 

obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

(skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej), sprawozdania Rady 

Nadzorczej, wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty, 

4. tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru 

przedsiębiorców zmian w Statucie. 

6.4. Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu 

Postanowienia § 27 Statutu Spółki zawierają ograniczenia wykonywania prawa głosu przez 

akcjonariuszy oraz użytkowników i zastawników posiadających akcje w liczbie dającej więcej niż 10% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, istniejących w Spółce w dniu Walnego Zgromadzenia.  

Dla potrzeby ograniczenia prawa głosu kumuluje się również głosy akcjonariuszy, między którymi 

istnieje stosunek dominacji lub zależności, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega 

zsumowaniu.  

W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów, dokonuje się tego, redukując 

proporcjonalnie liczbę głosów u wszystkich akcjonariuszy, u których zachodzi stosunek dominacji lub 

zależności, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów  

u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi  

na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, 

u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić  

do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.  

Postanowienia dotyczące ograniczenia wykonywania prawa głosu nie dotyczą Skarbu Państwa, który, 

zgodnie ze Statutem, w dniu wprowadzenia ograniczenia, był uprawniony z akcji w liczbie dającej więcej 

niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

Ponadto, ograniczenia nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie 

z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku  

(tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej: „Ustawa o Ofercie”). Podobnie, postanowienia te nie mają 

zastosowania w przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających, bądź mających nabyć 

znaczne pakiety akcji.  

Poza powyższym mechanizmem i określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

w tym przepisach Ksh, nie występują żadne dodatkowe, które w sposób szczególny ograniczałyby 

wykonywanie prawa głosu. 

6.5. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych 

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia 

prawa własności papierów wartościowych Spółki.  

6.6. Zasady zmiany Statutu Spółki 

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z postanowieniami Ksh, w szczególności: zmiana 

Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech 

czwartych głosów, a następnie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców. Walne Zgromadzenie Spółki 

może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub 

wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.  

Zgodnie z § 27 ust. 8 i 9 Statutu Spółki: 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia (wymagające również zmiany Statutu) dotyczące: 

a. wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju, 
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b. zmiany uprzywilejowania akcji, 

c. podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie, 

d. przeniesienia siedziby Spółki, 

e. przekształcenia Spółki, 

f. obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie 

następuje z równoczesnym jego podwyższeniem, wymagają większości czterech 

piątych głosów oddanych. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być 

podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA dokonało  

m.in. zmiany treści Statutu Spółki, która w obecnym brzmieniu obowiązuje do chwili obecnej. 

6.7. Organy Spółki 

Walne Zgromadzenie 

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki reguluje Ksh i Statut Spółki. Dodatkowe kwestie 

związane z przebiegiem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia (dostępny 

na korporacyjnej stronie internetowej Spółki).  

Akcjonariuszom Spółki przysługują prawa związane z Walnym Zgromadzeniem wynikające wprost 

z obowiązujących przepisów prawa. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki 

i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, 

tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z regulacjami określonymi w Ksh.  

Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  

1. z własnej inicjatywy,  

2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub 

3. na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki. 

Co do zasady prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji.  

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki (w Gdańsku) lub w Warszawie. 

Przebieg Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie 

ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób 

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 

Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwały, chyba 

że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również 

w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z 

akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania 

przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji jest ograniczone w sposób szczegółowo opisany 

w punkcie Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu.  
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Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Ksh lub Statut 

stanowią inaczej.  

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach (większością dwóch trzecich głosów), które 

łącznie nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Do najistotniejszych kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych przez Ksh i Statut, należą: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za zakończony rok obrotowy, 

2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

3. podział zysku lub pokrycie straty, 

4. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

5. zmiana Statutu Spółki, 

6. podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 

7. połączenie, podział i przekształcenie Spółki, 

8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, 

10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

11. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy Spółki, 

12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości ich 

wynagrodzenia, 

13. pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub 

w części, 

14. nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do ich nabycia w celu 

umorzenia, 

15. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy 

z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz 

którejkolwiek z tych osób, 

16. nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub 

w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 mln zł, 

17. nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego 

oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości 

przekraczającej 20 mln zł, 

18. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem 

wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub 

udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 mln zł, 

19. przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na 

raty. 

W 2017 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenia Spółki, tj.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu  

26 czerwca 2017 roku. Treści uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia zostały opublikowane  

w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku. 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza 

Skład osobowy 
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Rada Nadzorcza Energa SA w roku obrotowym 2017 i do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, 

działała w następującym składzie osobowym: 

1. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 10 lutego 2017 roku: 

a. Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

b. Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

c. Agnieszka Terlikowska-Kulesza -  Sekretarz Rady Nadzorczej, 

d. Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej, 

e. Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej, 

f. Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

g. Jacek Kościelniak - Członek Rady Nadzorczej, 

2. w okresie od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 26 czerwca 2017 roku: 

a. Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

b. Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

c. Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

d. Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej, 

e. Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej, 

f. Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

3. w okresie od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 22 sierpnia 2017 roku: 

a. Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

b. Zbigniew Wtulich - Członek Rady Nadzorczej, 

c. Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Członek Rady Nadzorczej, 

d. Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej, 

e. Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej, 

f. Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

4. w okresie od dnia 22 sierpnia 2017 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania: 

a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej, 

e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej, 

f) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Jacek Kościelniak w dniu 17 stycznia 2017 roku został delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki 

do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za zarządzanie 

Spółką, na okres do trzech miesięcy od dnia delegowania. Następnie, w związku z powołaniem  

do Zarządu Spółki, Pan Jacek Kościelniak złożył z dniem 10 lutego 2017 roku rezygnację z członkostwa 

w Radzie Nadzorczej. 

W związku z upływem IV Kadencji Rady, w dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Energi SA ustaliło liczbę Członków Rady i powołało trzech Członków Rady Nadzorczej V Kadencji,  

tj. Andrzeja Powałowskiego, Marka Szczepańca oraz Macieja Żółtkiewicza.  

W ramach uprawnienia osobistego, oświadczeniami Ministra Energii w dniu 26 czerwca 2017 roku  

do Rady powołano: Paulę Ziemiecką-Księżak (na Przewodniczącego Rady), Zbigniewa Wtulicha  

i Agnieszkę Terlikowską-Kulesza. 

Pan Marek Szczepaniec oraz Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane 

dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, 

dotyczącego roli dyrektorów wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych 

i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek 

Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także dla niezależnych członków 

Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089). 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 26 czerwca 2020 roku. 



 

  1 

 

Sprawozdanie Zarządu Energa SA z działalności Grupy Kapitałowej  

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

Paula Ziemiecka-Księżak ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 

Koźmińskiego. W roku 1996 zatrudniona Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w departamentach 

nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów: komunikacji samochodowej, 

żeglugi morskiej, a także energetycznego. Obecnie pełni funkcję naczelnika wydziału nadzoru  

w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Ministerstwa Energii. Do zakresu jej obowiązków 

należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek 

Skarbu Państwa  

z sektora m.in. górnictwa węgla kamiennego oraz energetycznego. Dodatkowo doświadczenie 

związane z nadzorem właścicielskim zdobywała od roku 2002 pełniąc funkcję w organach nadzorczych 

takich spółek jak SIP-MOT SA w Zamościu, PKS Ostrołęka SA, Opakomet SA z siedzibą w Krakowie 

oraz PERN SA z siedzibą w Płocku. Od dnia 12 listopada 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej 

Rady Nadzorczej Energi SA. 

Agnieszka Terlikowska-Kulesza jest absolwentką Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 

zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich. W lutym 1997 r. rozpoczęła pracę 

zawodową  

w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Komercjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej w 

Zespole Prywatyzacji Przetargowej. Od września 1997 r. do czerwca 2002 r. była zatrudniona w Agencji 

Prywatyzacji w Zespole ds. Przetargów jako główny specjalista, a następnie Kierownik Sekcji. W tym 

okresie brała udział w organizacji przetargów na wybór podmiotów wykonujących analizy 

przedprywatyzacyjne spółek z udziałem Skarbu Państwa, nadzorowała i realizowała projekty 

prywatyzacyjne, głównie w trybie zaproszenia do przetargu, weryfikowała analizy ekonomiczno-

finansowe i wyceny prywatyzowanych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lipca 2002 r. do czerwca 

2016 r. była głównym specjalistą w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa w 

Ministerstwie Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z branży: ceramicznej, budownictwa, komunikacji 

samochodowej. W latach 2009-2016 nadzorowała spółki branży chemicznej. Od lipca 2016 r. pełni 

funkcję głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Ministerstwa Energii, 

gdzie sprawuje nadzór nad spółkami z branży wydobywczej. Dodatkowe doświadczenie zdobywała 

pełniąc w latach 2001-2016 funkcje w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich 

jak: "Chłodnia Szczecińska" Sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku SA, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Sp. o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "ELTOR-Warszawa" Sp. z o.o. 

w Wołominie. 

Zbigniew Wtulich jest absolwentem Wydziału Melioracji i Budownictwa Wodnego Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1984 roku jako Asystent Projektanta 

w Biurze Projektów Wodnych Melioracji. Następnie, został inżynierem budowy w Rejonowym 

Przedsiębiorstwie Melioracyjnym (w październiku 1984 roku), które to stanowisko zajmował do kwietnia 

1988 roku. W latach 1988-1991, pracował jako inżynier w spółce zagranicznej „Amak” (branża 

budowlana),  

a w latach 1993-1997 był zatrudniony w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przed powołaniem 

do Rady Nadzorczej Spółki, Zbigniew Wtulich pełnił funkcję głównego specjalisty w Departamencie 

Ewidencji Majątku Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 1997 

-1998), głównego specjalisty – koordynatora zespołu w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat 

Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 1998-2001), naczelnika wydziału w Departamencie 

Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 2002-2006), naczelnika 

wydziału  

w Departamencie Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji (w latach 2006-2010). 

W latach 2010-2017 pełnił funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Mienia Skarbu Państwa.  

Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej w Zakładach Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA (w 

2011 roku) oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA  

(w latach 2002-2009). Obecnie Radca Ministra w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie 

Środowiska. 

Maciej Żółtkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej oraz 

ukończył studia podyplomowe w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. 
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Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku. jako specjalista techniczny we Wschodnim Okręgu 

Energetycznym w Radomiu. Stanowisko to zajmował do 1988 roku. W latach 1988 – 1999 był 

zatrudniony w Elektrociepłowni „Radom" SA kolejno na stanowiskach: Specjalista ds. automatyki 

i pomiarów, Kierownik działu nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji, Główny specjalista ds. 

organizacyjno - pracowniczych, Członek Zarządu. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu 

Zakładu Maszyn do Szycia „Łucznik" Sp. z o.o. w Radomiu. W latach 2001 – 2005 pełnił kolejno funkcje: 

Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa „Putis" w Milanówku, Pełnomocnika ds. Prywatyzacji 

Przedsiębiorstwa „Transdrog" w Warszawie, Wiceprezesa Zarządu P.W. „Mediainstol" Sp. z o.o. w 

Radomiu. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Łączników „Radom" SA Od 

2009 roku zajmował się kontrolą wewnętrzną i audytem w RTBS „Administrator" Sp. z o.o.  

w Radomiu, a od 2013 roku w Spółce „Radpec" SA w Radomiu. Doświadczenie związane z nadzorem 

działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek 

takich jak: Elektrociepłownia „Radom" SA, Elektrownia Wodna Żarnowiec SA, Fabryka Łączników 

„Radom" SA W latach 2009 – 2015 zasiadał w radzie nadzorczej PPUH „Radkom" Sp. z o.o.  

w Radomiu. 

Marek Szczepaniec - ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jest profesorem 

Uniwersytetu Gdańskiego (od 2008 roku) oraz profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy (od 2014 roku). W latach 1993-2001 pracował jako konsultant w Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. W okresie 1992-2006 był konsultantem firmy 

badawczej B.P.S. Consultants Poland. Od 2006 jest współwłaścicielem i wiceprezesem firmy badawczej 

Qualifact. Specjalizuje się w badaniach naukowych nad przedsiębiorczością, kapitałem ludzkim, 

wzrostem gospodarczym, finansami behawioralnymi oraz strategiami marketingowymi korporacji. Jest 

autorem ponad 150 raportów z badań, artykułów naukowych oraz innych publikacji. Z jego raportów  

i opracowań korzystały m.in. następujące firmy – sektora bankowego: PKO Bank Polski, BZ WBK, Credit 

Agricole, BNP Paribas, Pekao SA, ING, mBank; sektora ubezpieczeniowego: PZU, Warta, Compensa, 

Allianz, Aviva; sektora paliwowego: Grupa LOTOS, PKN Orlen, BP, Total. Kierował badaniami 

rynkowymi dla Elektrociepłowni Wybrzeże oraz dla Grupy Energa i jest autorem opracowania „Modele 

obsługi klientów firm energetycznych. Trendy światowe". 

Andrzej Powałowski - w latach 1969 – 1973 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1973 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Prawa 

Zarządzania Gospodarką Narodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

W 1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych i został zatrudniony na etacie adiunkta. 

Od 1992 roku pracował na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Gospodarczego 

Publicznego a od 1994 roku w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska.  

W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa 

gospodarczego publicznego. W 2010 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

Uniwersytetu Gdańskiego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pełni aktualnie 

funkcję kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego i kierownika studiów podyplomowych 

„Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej" oraz „Prawo i system zamówień 

publicznych". Jest również wykładowcą na Wydziale Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej  

w Olsztynie. Był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej  

i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami. Autor szeregu publikacji w formie książek lub 

artykułów do czasopism naukowych; jest członkiem organów w organizacjach pozarządowych oraz 

periodykach naukowych. Wykonywał zawód radcy prawnego, a od 2010 roku jest adwokatem  

we własnej kancelarii w Gdańsku. Pełni funkcję arbitra w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy 

Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. 

Żaden z wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności 

konkurencyjnej wobec działalności Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energa 

SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Kompetencje Rady Nadzorczej 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
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1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak 

również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie 

straty, 

2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt 1, 

3. sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd 

inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków 

pieniężnych na inwestycje,  

4. sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego 

sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania 

kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym, 

5. sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej 

oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,  

8. zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej, 

9. zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów 

działalności inwestycyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej,  

10. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,  

11. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

12. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 

13. zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, 

14. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,  

15. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, 

16. ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na zgromadzeniach spółek 

zależnych. 

Szczegółowy opis kompetencji Rady zawiera Statut Spółki, zamieszczony na internetowej stronie 

korporacyjnej.  

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z Ksh i Statutem Spółki. 

Szczegółowy tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej, zamieszczony  

na internetowej stronie korporacyjnej. 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą 

w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej 

zobowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli  

w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.  

Co do zasady, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej 

raz na dwa miesiące.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając 

szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać także zwołane na żądanie każdego 

z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności – Wiceprzewodniczący. 
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Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad 

podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu 

obrad wskazanym przez zwołującego posiedzenie, obecny jest co najmniej jeden z członków Rady 

Nadzorczej i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia. 

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad 

i pod warunkiem, że na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie 

zostali zaproszeni na posiedzenie.  

Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona 

w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia. 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności  

– poczty elektronicznej. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały.  

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego.  

Co do zasady, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek członka 

Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne. W  przypadku 

zarządzenia głosowania tajnego nie jest możliwe podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego 

pełnienia określonych czynności nadzorczych.  

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,  

do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację 

albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera Sprawozdanie  

z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowane  

na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. 

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji  

i Wynagrodzeń. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Energi SA odbyła 14 posiedzeń 

podjęła 124 uchwały. W 2017 roku, cztery posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w niepełnym 

składzie osobowym. 

Członkowie Rady Nadzorczej, każdorazowo podejmowali decyzję w formie uchwały o usprawiedliwieniu 

nieobecności, na podstawie przekazanych informacji przez Członków Rady o przyczynach ich 

nieobecności.  

Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017, to między 

innymi: 

1. przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Energi SA 

oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Energi SA, 

2. zatwierdzanie „Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki Energa Spółka Akcyjna”, 

3. analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i Grupy oraz realizacji i efektywności 

inwestycji prowadzonych w Grupie Energa, 

4. przyjmowanie tekstu jednolitego statutu Energi SA,  

5. przeprowadzenie czynności nadzorczych w zakresie budowy i wdrożenia Systemu Obsługi 

Sprzedaży obejmującego system bilingowy i CRM w Grupie Energa. 

Ponadto, w 2017 roku Rada Nadzorcza określała sposób wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach 

spółek zależnych w zakresie wynikającym ze Statutu Spółki, zatwierdzała plany rzeczowo-finansowe 
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Energi SA i Grupy Energa, dokonywała oceny sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych  

za rok obrotowy 2016 wraz z wnioskiem o podział zysku oraz monitorowała realizację przez Zarząd 

Spółki planu działalności sponsoringowej. 

Komitet Audytu 

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Statut Energi SA i Regulamin Rady Nadzorczej, 

dostępny na stronie internetowej Spółki. 

Komitet Audytu działa kolegialnie i pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej.  

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

1.    monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

2.    monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, 

3.    monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 

4.    monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 

5.    monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych 

niż rewizja finansowa, 

6.    rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej. 

Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, 

rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie podjętych uchwał.  

Komitet Audytu jest niezależny od Zarządu Spółki, który nie może wydawać Komitetowi wiążących 

poleceń dotyczących wykonywania jego zadań.  

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady, w tym przynajmniej jeden z nich 

powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa oraz posiadać kwalifikacje 

w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. 

Zgodnie ze Statutem, osoba ta powinna spełniać wymogi przewidziane dla niezależnych Członków 

Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli 

dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 

(nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek 

Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także dla niezależnych członków 

Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089). 

Komitet Audytu w roku obrotowym 2017 i do chwili obecnej działał w następującym składzie osobowym: 

1. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 czerwca 2017 roku: 

a. Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu, 

b. Zbigniew Wtulich, 

c. Andrzej Powałowski, 

2. w okresie od dnia 22 sierpnia 2017 roku do dnia 18 października 2017 roku: 

a. Paula Ziemiecka-Księżak, 

b. Marek Szczepaniec, 

c. Zbigniew Wtulich, 

d. Andrzej Powałowski, 

3. w okresie od dnia 18 października 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku: 

a. Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu, 

b. Paula Ziemiecka-Księżak, 

c. Zbigniew Wtulich, 

d. Andrzej Powałowski, 

4. w okresie od dnia 20 października 2017 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania: 

a. Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu, 
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b. Zbigniew Wtulich, 

c. Andrzej Powałowski. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 czerwca 2017 roku, funkcję Przewodniczącego 

Komitetu Audytu pełnił Pan Marek Szczepaniec.  

W związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA, w dniu 26 czerwca  

2017 roku, składu Rady Nadzorczej V Kadencji, w dniu 22 sierpnia 2017 roku powołano do Komitetu 

Audytu, następujących Członków Rady: 

1. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, 

2. Pana Marka Szczepańca, 

3. Pana Zbigniewa Wtulicha. 

Następnie w dniu 18 października 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano do składu 

Komitetu Pana Andrzeja Powałowskiego. W tym samym dniu, na posiedzeniu Komitetu Audytu, Pan 

Marek Szczepaniec został wybrany na Przewodniczącego Komitetu.  

W dniu 20 października 2017 roku, Pani Paula Ziemiecka-Księżak złożyła rezygnację z członkostwa  

w Komitecie. 

Opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym wraz ze szczegółowym opisem działań 

podejmowanych przez Komitet zawiera Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowiące 

Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu 

Zgromadzeniu oraz publikowane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. 

W 2017 roku Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, wszystkie w pełnym składzie osobowym. 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Energi SA działa od dnia 27 lutego 2015 roku, kiedy 

to Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o jego powołaniu oraz uchwaliła nowy Regulamin Rady 

Nadzorczej Energi SA, w którym ujęto sposób jego funkcjonowania. 

Zakres działania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne  

w zakresie wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, dotyczących 

ogólnej polityki wynagrodzeń członków Zarządu, wyższej kadry kierowniczej Spółki i pozostałych Spółek 

Grupy Kapitałowej Energa oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania członków 

Zarządu. 

Do kompetencji i obowiązków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy, w szczególności: 

1. prowadzenie czynności związanych z rekrutacją członków Zarządu Spółki w zakresie 

wskazanym przez Radę, 

2. opracowanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z pełnieniem funkcji 

członków Zarządu Spółki oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez 

strony, 

3. nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu Spółki, w szczególności 

przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych 

wynagrodzeń, 

4. monitorowanie i analizowanie systemu wynagrodzeń Zarządów i kadry kierowniczej Spółek 

Grupy Kapitałowej Energa, 

5. nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu Spółki, wynikających  

z umów, między innymi takich jak: ubezpieczenia osobowe, medyczne, korzystanie  

z samochodów służbowych, mieszkania i innych. 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2017 działał w następującym składzie osobowym: 

1. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 26 czerwca 2017 roku: 

a. Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu, 

b. Agnieszka Terlikowska-Kulesza, 

c. Zbigniew Wtulich, 
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2. w okresie od dnia 22 sierpnia 2017 do dnia sporządzenia Sprawozdania: 

a. Paula Ziemiecka-Księżak, 

b. Agnieszka Terlikowska-Kulesza, 

c. Zbigniew Wtulich. 

W 2017 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń - wszystkie w pełnym składzie 

osobowym. 

Opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym przedstawiono  

w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń stanowiącym Załącznik  

do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 

Zarząd 

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu 

Zarząd może liczyć od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów. Kadencja 

Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 

Zgodnie ze Statutem, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która powierza jednemu 

z nich funkcję Prezesa, a jednemu lub kilku - funkcję Wiceprezesa. 

Członek Zarządu może być również:  

1. odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie,  

2. zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.  

Rada Nadzorcza, zgodnie z § 16 Statutu Energi SA, powołuje Członków Zarządu,  

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi,  

a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być 

złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

Skład osobowy 

W ciągu 2017 roku i do chwili sporządzenia Sprawozdania Zarząd Spółki funkcjonował, w następującym 

składzie: 

1. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 17 stycznia 2017 roku: 

a. Dariusz Kaśków -  Prezes Zarządu, 

b. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 

c. Mariusz Rędaszka -  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

d. Przemysław Piesiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, 

e. Mariola Anna Zmudzińska - Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich, 

2. w okresie od dnia 17 stycznia 2017 roku do dnia 10 lutego 2017 roku: 

a. Jacek Kościelniak - Członek Rady Nadzorczej Energa SA delegowany  

do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, 

pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 

b. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 

c. Mariola Anna Zmudzińska - Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich, 

3. w okresie od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia 16 lutego 2017 roku: 

a. Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

b. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, 

c. Mariola Anna Zmudzińska - Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich, 

4. w okresie od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia 1 marca 2017 roku: 

a. Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

b. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, 

5. w okresie od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 2 marca 2017 roku: 

a. Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, 



 

  1 

 

Sprawozdanie Zarządu Energa SA z działalności Grupy Kapitałowej  

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

b. Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

c. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, 

6. w okresie od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 5 lutego 2018 roku: 

a. Daniel Obajtek  - Prezes Zarządu 

b. Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, 

c. Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

d. Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych. 

W dniu 17 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Energi SA 

Pana Dariusza Kaśków, ze stanowiska Wiceprezesa ds. Strategii Rozwoju Pana Przemysława 

Piesiewicza oraz ze stanowiska Wiceprezesa ds. Finansowych Pana Mariusza Rędaszka.  

W dniu 17 stycznia 2017 roku, Pan Jacek Kościelniak został oddelegowany przez Radę Nadzorczą 

Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego  

za zarządzanie Spółką, na okres do trzech miesięcy od dnia delegowania. 

Jednocześnie, w dniu 17 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Energi SA wszczęła postepowania 

kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Spółki V Kadencji, tj.: 

1. Prezesa Zarządu, 

2. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, 

3. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.  

W wyniku przeprowadzonych postępowań, Rada Nadzorcza Energi SA powołała na stanowisko: 

1. Prezesa Zarządu  -  Pana Daniela Obajtka, powołując go do składu 

Zarządu Energi SA od dnia 2 marca 2017 roku,  

2. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych  -  Pana Jacka Kościelniaka, powołując go do składu 

Zarządu Energi SA od dnia 11 lutego 2017 roku,  

3. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych -  Panią Alicję Barbarę Klimiuk, powołując ją do składu 

Zarządu Energi SA od dnia 1 marca 2017 roku.  

W dniu 16 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu 

Spółki Panią Mariolę Annę Zmudzińską, pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. Relacji 

Inwestorskich. 

W dniu 5 lutego 2018 roku, Pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Energi SA, z upływem tego dnia. 

Obecna V Kadencja Zarządu Energi SA upływa z dniem 4 stycznia 2019 roku.  

Alicja Barbara Klimiuk – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes ds. Operacyjnych 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia 

Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Controlling  

w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem prowadzone przez Uniwersytet Gdański. Posiada wieloletnie 

doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, w tym w Energa 

SA jako Prezes Zarządu. W okresie konsolidacji GK Energa z Zespołem Elektrowni w Ostrołęce 

nadzorowała proces wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego, utworzenia spółki obrotu energii 

elektrycznej oraz restrukturyzację spółek zależnych wewnątrz GK Energa. W latach 2006 - 2007 była 

także członkiem Rad Nadzorczych spółek takich jak: Towarowa Giełda Energii SA w Warszawie, Zespół 

Elektrowni Ostrołęka SA oraz Cergia Energetyka Toruńska SA W latach 1992 – 1998 jako 

Wiceprezydent miasta Suwałki sprawowała nadzór nad sprawami z zakresu finansów, inwestycji 

infrastrukturalnych, geodezji, gospodarki przestrzennej oraz spółek handlowych z obszaru usług 

komunalnych. W latach 1998 – 2006 była Prezesem i Wiceprezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, odpowiedzialna m.in. za nadzór nad budową i rozwijaniem infrastruktury na terenie SSE 

i kontrolowanie działalności przedsiębiorców w zakresie zgodności ich działalności z wydanymi 

pozwoleniami. W latach 2008 - 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa 

inwestycyjnego i konsultowania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko. Od 2014 roku 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda  

F. Szczepanika w Suwałkach, gdzie zajmowała się realizacją projektu z udziałem funduszy UE  
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w obszarze prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców oraz transferu 

technologii z nauki do gospodarki. 

Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Specjalista  

z zakresu finansów i rachunkowości. W 1989 rozpoczął swoją karierę zawodową pracując  

na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych oraz jako Główny Księgowy w prywatnych 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie, w latach 1992 – 1998, w ramach działalności 

gospodarczej, świadczył usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, prawnego 

oraz gospodarczego. Prowadził szkolenia z zakresu podatków, prowadzenia ksiąg oraz obowiązkowego 

przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł. Pracował też jako lustrator dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo 

-Kredytowej. W latach 1998 - 2002 był Dyrektorem Wydziału Finansów w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. Poseł na Sejm V Kadencji, w tym 

czasie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w okresie styczeń – listopad 2007 roku był 

Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu 

Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jako ekspert brał 

udział w realizacji projektu współpracy bliźniaczej dotyczącej wzmocnienia potencjału kontrolerskiego 

Organu Kontroli w Gruzji i Albanii. 

Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). W 2004 roku ukończył 

aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski.  

W listopadzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. W lipcu 2006 roku został partnerem 

(wspólnikiem) Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. 

W listopadzie 2010 roku uzyskał status senior partnera, obejmując tym samym stanowisko wyższego 

szczebla kierowniczego. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek 

handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym 

oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego. Obsługiwał 

również innych przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu 

korporacyjnego. W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza SA 

z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy  

o IPN, przygotowanego w 2006 roku. Uczestniczył również w pracach nad projektem ustawy  

o upadłości konsumenckiej, nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nowelizacji 

Prawa prasowego, nowelizacji ustawy o broni i amunicji, nowelizacji Kodeksu karnego oraz 

opracowywał projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej.  

W 1996 roku ukończył IV Szkołę Letnią dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej 

Fundacji im. Roberta Schumana, a w 1997 roku szkołę języka angielskiego na University of California 

Los Angeles. 

Żaden z wyżej wymienionych Członków Zarządu Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej 

wobec działalności Energi SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGI SA jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy  

w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd działa zgodnie z Ksh i Statutem Spółki. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym 

szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą, opublikowany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.  

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania 

w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu 

działającego łącznie z prokurentem. 
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Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa 

lub Statutem Spółki dla pozostałych organów. Zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem wskazanych  

w nim wyjątków, każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego 

kompetencji określony w Regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed 

załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej 

przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Członkowie Zarządu, w celu indywidualnego 

prowadzenia spraw wchodzących w zakres ich kompetencji, dokonali podziału funkcjonalnego 

określonych obszarów działalności Spółki, powierzając: 

1. Prezesowi Zarządu nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki: 

a. obsługa prasowa, 

b. audyt, kontrola,  

c. zarządzanie ryzykiem strategicznym, 

d. obsługa prawna, 

e. bezpieczeństwo, 

f. polityka personalna Grupy, w tym zatrudnienie członków organów Spółek Grupy Energa, 

g. marketing i sponsoring, 

h. zarządzanie organizacją, 

i. dialog społeczny, 

2. Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami 

działalności Spółki:   

a. relacje instytucjonalne, 

b. nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie, 

c. zarządzanie przez cele,  

d. komunikacja wewnętrzna, 

e. CSR i polityka środowiskowa, 

f. zarządzanie ładem organizacyjnym Grupy, 

3. Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami 

działalności Spółki: 

a. planowanie i analizy finansowe, 

b. sprawozdawczość finansowa i konsolidacja, 

c. polityka finansowa, 

d. zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, 

e. kontroling biznesowy, 

f. relacje inwestorskie, 

g. relacje z interesariuszami, 

4. Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami 

działalności Spółki:   

a. Strategia Grupy Energa, polityka regulacyjna, 

b. zarządzanie majątkiem strategicznym, 

c. analizy rynkowe i rozwój Grupy, 

d. obszar badawczo - rozwojowy i innowacyjny, 

e. fuzje i przejęcia,  

f. obszar IT. 

Ponadto, w związku z rezygnacją Pana Daniela Obajtka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w dniu  

6 lutego 2018 roku, na podstawie § 1 ust. 6 Regulaminu Zarządu Energi SA, wydanie IV, Zarząd 

powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Energi SA, Wiceprezesowi Zarządu  

ds. Operacyjnych Pani Alicji Barbarze Klimiuk. Powyższe uzyskało akceptację Rady Nadzorczej Spółki. 

Jednocześnie Zarząd powierzył Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych Pani Alicji Barbarze Klimiuk, 

pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Energi SA, nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami 

działalności Spółki: 

1. obsługa prasowa, 

2. audyt, kontrola,  
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3. zarządzanie ryzykiem strategicznym, 

4. obsługa prawna, 

5. bezpieczeństwo, 

6. polityka personalna Grupy, w tym zatrudnienie członków organów Spółek Grupy Energa, 

7. marketing i sponsoring, 

8. zarządzanie organizacją, 

9. dialog społeczny. 

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Uchwały Zarządu, co do zasady, podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się 

w ustalonym terminie, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Członek Zarządu. Nie wymagają powiadomień posiedzenia 

odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu. Ponadto, na pisemny wniosek 

członka Zarządu lub Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu winno być zwołane najpóźniej w ciągu 

czterech dni od daty złożenia wniosku do Prezesa Zarządu.  

Posiedzeniom Zarządu, co do zasady, przewodniczy Prezes Zarządu. Miejscem posiedzeń Zarządu 

jest siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez zwołującego posiedzenie Zarządu. Regulamin 

Zarządu dopuszcza możliwość uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad 

podejmowanymi uchwałami w ramach posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu 

obrad wskazanym przez zwołującego posiedzenie, obecny jest co najmniej jeden z członków Zarządu  

i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.  

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje 

głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał konieczne jest prawidłowe powiadomienie o mającym się 

odbyć posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w nim, jeżeli Zarząd składa się  

z co najmniej trzech osób, więcej niż połowy jego członków. W przypadku Zarządu dwuosobowego dla 

ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu. Głosowania, co do zasady, 

są jawne, jednak na wniosek członka Zarządu zarządza się głosowanie tajne.  

W nagłych przypadkach, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak faks oraz poczta 

elektroniczna, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Uchwała jest 

ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

W 2017 roku Zarząd Energi SA odbył 58 posiedzeń i podjął 504 uchwały.  

Najważniejszymi działaniami i decyzjami Zarządu były: 

1) działania zmierzające do ustabilizowania procesu wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży w Grupie 

Energa, 

2) emisja obligacji podporządkowanych (hybrydowych), 

3) wdrożenie w Spółce Energa SA normy ISO/IEC 27001 „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”, 

4) rozpoczęcie działań zmierzających do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, 

5) realizacja działań zmierzających do wdrożenia optymalnej struktury Grupy Energa, a także 

standaryzacji procesów zakupowych i logistycznych oraz usprawnienia windykacji, 

6) przyjęcia „Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki Energa Spółka Akcyjna”. 

6.8. Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących 

Zarząd 

W dniu 15 grudnia 2016 roku, na mocy Uchwały Nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

dostosowano zasady wynagradzania Członków Zarządu do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca  

2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  
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(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kwoty wynagrodzenia 

za pracę w części stałej, przysługujące Członkom Zarządu Energi SA, zostały określone w przedziale 

od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

W oparciu o przyjęte zasady wynagradzania, zawierane są z osobami zarządzającymi umowy  

o świadczenie usług zarządzania, które przewidują: 

1. prawo do wynagrodzenia z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności 

konkurencyjnej (zakaz konkurencji) przez okres do 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy, 

2. prawo do odprawy, w wysokości trzykrotności podstawowego wynagrodzenia miesięcznego  

w przypadku odwołania menadżera z tytułu pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu. 

Indywidualne wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za 2017 rok są przedstawione w tabeli poniżej. 

 

Tabela 1: Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu Energa SA w okresie od dnia 1 stycznia do 
31 grudnia 2017 roku (w tys. zł) 

 

Imię i nazwisko 
Okres pełnienia 

funkcji 
Wynagrodzenie Pozostałe 

korzyści 
Razem* 

Alicja Barbara Klimiuk 
od 1 marca  
do 31 grudnia  
2017 roku 

591 32 623 

Jacek Kościelniak 
od 11 lutego  
do 31 grudnia 
2017 roku  

658 51 709 

Grzegorz Ksepko 
od 1 stycznia  
do 31 grudnia  
2017 roku 

701 28 729 

Daniel Obajtek 
od 2 marca  
do 31 grudnia 
2017 roku  

632 57 689 

Dariusz Kaśków 
od 1 stycznia  
do 17 stycznia 
2017 roku 

350 18 368 

Mariusz Rędaszka 
 

od 1 stycznia  
do 17 stycznia 
2017 roku 

325 2 327 

Przemysław 
Piesiewicz 
 

od 1 stycznia  
do 17 stycznia 
2017 roku 

325 24 349 

Mariola Anna 
Zmudzińska  

od 1 stycznia 
do 16 lutego 
2017 roku 

390 0 390 

RAZEM  3 972 212 4 184 

*różnice w sumowaniu wynikają z zaokrągleń 

Członkom Zarządu przysługiwały w ubiegłym roku również pozafinansowe składniki wynagrodzenia, 

m.in.:  
1. ubezpieczenie medyczne dla członka Zarządu i jego najbliższej rodziny oraz prawo wyboru 

między ubezpieczeniem na życie a ubezpieczeniem medycznym, 

2. mieszkanie służbowe w uzasadnionych przypadkach lub refundacja kosztów wynajmu, 

3. ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem 

wykonywanych na rzecz Spółki czynności, 
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4. korzystanie ze składników majątku Spółki. 

Stosowany system wynagradzania członków Zarządu Energi SA oparty jest o system zarządzania 

celami. Cele są ustalane w oparciu o obowiązującą Strategię Grupy Energa, Wieloletni Plan Inwestycji 

Strategicznych oraz wyzwania, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, stojące przed Grupą. Wypłata 

zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Energi SA jest powiązana ze stopniem  

i poziomem realizacji celów. Dodatkowo, cele Zarządów spółek będących Podmiotami Wiodącymi Linii 

Biznesowej i kadry kierowniczej w Spółce są powiązane z celami Zarządu Energi SA i kaskadowane 

zgodnie z metodą „od góry do dołu”. Przyjęty model zapewnia funkcję motywującą oraz integruje kadrę 

zarządzającą i kierowniczą wokół celów, a także powoduje przyjęcie przez nią współodpowiedzialności 

za ich osiągnięcie. 

Tak skonstruowany system umożliwia zarówno koncentrację na działaniach istotnych z perspektywy 

Grupy, jak i skuteczną realizację jej zamierzeń. Ma także znaczenie dla akcjonariuszy Spółki – pozwala 

budować długoterminowy wzrost wartości Energi i zapewnia stabilność funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze Statutem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 

określonej przez Walne Zgromadzenie.  

Spółka pokrywa ponadto koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady 

Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady 

Nadzorczej, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. 

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny  

na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej Energi SA za 2017 rok przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2: Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Energi SA w okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2017 roku (w tys. zł) 

 

Imię i nazwisko 
Okres pełnienia 

funkcji w 2017 roku 

Wynagrodze- 

nie 

Pozostałe 

korzyści 
Razem 

Paula Ziemiecka-

Księżak 

od 1 stycznia  

do 31 grudnia  

2017 roku 

90 0 90 

Zbigniew Wtulich 

od 1 stycznia  

do 31 grudnia  

2017 roku 

79 0 79 

Marek Szczepaniec 

od 1 stycznia  

do 31 grudnia  

2017 roku 

79 0 79 

Jacek Kościelniak 

od 1 stycznia  

do 10 lutego  

2017 roku 

4 0 4 

Maciej Żółtkiewicz 

od 1 stycznia  

do 31 grudnia  

2017 roku 

79 0 79 

Agnieszka Terlikowska 

– Kulesza 

od 1 stycznia  

do 31 grudnia  

2017 roku 

79 0 79 

Andrzej Powałowski 

od 1 stycznia  

do 31 grudnia  

2017 roku 

79 0 79 

RAZEM*  489 0  489 

*różnice w sumowaniu wynikają z zaokrągleń 
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Liczba i wartość nominalna akcji Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach 

powiązanych Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
    

Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej Energi SA nie posiadał na dzień 31 grudnia  

2017 roku akcji Spółki. 

6.9. Opis polityki różnorodności 

W Enerdze SA nie funkcjonuje szczególna polityka różnorodności. W 2017 roku Spółka opracowała  

i wdrożyła Politykę Personalną dla Grupy. Dokument reguluje wiele kwestii w obszarze HR, jednak 

Energa SA ma również na uwadze opis obszaru dotyczącego różnorodności. Docelowo dokument 

zostanie poszerzony o opis tematyki różnorodności, nad którym Spółka pracuje. 

6.10. Podstawowe cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych 

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest funkcja audytu wewnętrznego. W Spółce 

funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, która realizuje zadania audytowe i kontrolne w Grupie 

Energa. Zadania te są realizowane zgodnie z Zasadami przeprowadzania audytu w Grupie Energa. 

Audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych i efektywnych mechanizmów 

kontrolnych poprzez ich ocenę oraz promowanie ciągłego usprawniania kierując się międzynarodowymi 

standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie 

adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w raportach okresowych w tym celu 

Spółka zaprojektowała, wdrożyła i stosuje matryce kontroli procesu sprawozdawczości finansowej.  

Dodatkowo obszar sprawozdawczości finansowej jest elementem corocznej Oceny systemu kontroli 

wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem i compliance w Enerdze SA, która w 2017 roku 

realizowana była przy udziale PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. („PwC”) –ocena doradców dotycząca 

obszaru procesu Sprawozdań finansowych i Skonsolidowanych sprawozdań finansowych była 

pozytywna.  

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu oraz stosowanej 

przez Spółkę Energa miesięcznej sprawozdawczości zarządczej i operacyjnej pochodzą z systemu 

finansowo-księgowego Spółki. Po wykonaniu wszystkich z góry określonych procesów zamknięcia ksiąg 

na koniec każdego miesiąca, sporządzane są szczegółowe finansowo-operacyjne raporty zarządcze. 

Raporty te powstają przy współudziale kierownictwa średniego i wyższego szczebla poszczególnych 

komórek organizacyjnych. Dla zakończonych okresów sprawozdawczych, szczegółowej analizie 

podlegają wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych a zidentyfikowane 

odchylenia są odpowiednio wyjaśniane. 

Zarówno finansowa, jak i zarządcza sprawozdawczość Spółki oraz Grupy Energa prowadzone są 

w oparciu o aktualizowaną w miarę potrzeb Politykę rachunkowości (wg Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej), przyjmowaną do stosowania w drodze uchwały Zarządu 

Spółki.  

W Spółce dokonuje się corocznych przeglądów strategii i planów ekonomiczno-finansowych. W proces 

szczegółowego planowania i budżetowania, obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Spółki, 

zaangażowane jest kierownictwo średniego i wyższego szczebla. Przygotowany plan ekonomiczno-

finansowy przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

w Spółce leży w gestii Rady Nadzorczej. Przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Spółki rozumie się podmiot określony w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089). 
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W Spółce nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 23a Statutu Spółki, Komitet Audytu rekomenduje Radzie 

Nadzorczej podmiot uprawniony do rewizji finansowej Spółki, a jego wyboru, jak i zmiany dokonuje Rada 

Nadzorcza. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych, Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat.  

Całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta prowadzona jest przez Komitet Audytu 

Rady Nadzorczej i obejmuje określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzenie 

procedury wyboru oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia z nim umowy o badanie sprawozdania 

finansowego. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego po 

przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór niezależnego biegłego rewidenta oraz oferty, 

której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz 

znajomość branży, w której działa Spółka. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego oraz przewidywanego uchwalenia przez polski parlament ustawy implementującej przepisy 

Unii Europejskiej, w której zakładany jest minimalny, dwuletni okres, na jaki podpisana powinna być 

umowa o badanie sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza zdecydowała o przeprowadzeniu 

postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej na lata 2017-2018. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania, w dniu 20 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu 

uprawnionego Spółki KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w 

Warszawie,  

ul. Inflancka 4A ("KPMG") jako biegłego rewidenta do badania i przeglądu jednostkowych i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Energi SA i Grupy Kapitałowej Energa za okresy roczne 

kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku, w dniu 31 grudnia 2018 roku. 

Sprawozdanie z badania jest przedstawiane Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej. Po 

badaniu rocznym biegły rewident przekazuje Spółce tzw. List do Zarządu, którego tematem są 

ujawnione uchybienia i niedociągnięcia stwierdzone w czasie badania niemające istotnego wpływu na 

rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego. 

W ramach funkcjonującego w Grupie Energa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem, 

identyfikowane i zarządzane jest ryzyko Sprawozdawczości finansowej, które dotyczy terminowego  

i wolnego od błędów przygotowania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz ryzyko 

Sprawozdawczości i informacji zarządczej związane m.in. z uzyskaniem i przygotowaniem informacji 

zarządczej, operacyjnej i finansowej niezbędnej do podejmowania decyzji zarządczych. Mechanizmy 

kontrolne wskazanych ryzyk, opisane powyżej, są rejestrowane w Karcie Ryzyka oraz poddawane 

okresowej ocenie pod kątem ich adekwatności, efektywności oraz skuteczności.  

Proces zarządzania ryzykiem, szerzej opisany w punkcie 2.6 niniejszego Sprawozdania, obejmuje 

swym zakresem wszystkie linie biznesowe Grupy oraz poziomy organizacyjne. Zakłada on bieżące  

i cykliczne przeglądy ryzyka, a także niezależną, okresową ocenę skuteczności i efektywności systemu, 

a także jego ciągłe doskonalenie w oparciu o cykl Deminga (PDCA).  

Wyniki identyfikacji i oceny ryzyka, w tym ryzyk z zakresu sprawozdawczości, każdorazowo 

przyjmowane są przez Zarząd Spółki w formie Uchwały Zarządu, w której ustalony zostaje poziom 

apetytu na ryzyko organizacji, a także następuje akceptacja strategii zarządzania poszczególnymi 

ryzykami oraz zobowiązanie Właścicieli Ryzyk do wdrożenia Planów działań, zgodnie z zapisami w 

Kartach Ryzyka. Dodatkowo, w ramach monitoringu skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w 

Grupie Energa, raport podsumowujący przegląd ryzyka w Grupie, przedkładany jest Komitetowi Audytu, 

działającemu w ramach struktury Rady Nadzorczej Energi SA. 
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7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Gdańsk, 14 marca 2018 roku 

Zarząd Energa SA niniejszym oświadcza, że:  

 

(1) wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy 

Kapitałowej Energa oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Energa zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy 

Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;  

 

(2) KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Energa za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku został wybrany 

zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci 

dokonujący badania ww. sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej 

opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi. 

 

 

 

Podpisy Członków Zarządu Energa SA 
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p.o. Prezesa Zarządu Energa SA 

 

Jacek Kościelniak 

Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. finansowych  

 

Grzegorz Ksepko 

Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. korporacyjnych 

 

Zbysław Dobrowolski 

Dyrektor Departamentu Finansów 
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Spis rysunków 

Rysunek 1: Lokalizacja działalności i główne aktywa Grupy .................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 2: Liczba odbiorców Energi-Operatora SA w tysiącach ............................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 3: Struktura odbiorców finalnych spółki Energa-Obrót wg rodzaju klientów ............................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 4: Schemat organizacyjny Spółki Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 5: Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy Energa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ........... Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Rysunek 6: Schemat celów i programów zaktualizowanej Strategii Grupy Energa ................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 7: Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa w perspektywie co najmniej 2018 roku ............................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 8: Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie Energa ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 9: Zatrudnienie w Grupie Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2014, 2015, 2016 i 2017 roku (w osobach)* Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Rysunek 10: Przeciętne zatrudnienie w Grupie Energa w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku (w etatach)* .................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 11: Zatrudnienie w Grupie Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach) wg płci, wykształcenia i wieku ....... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 12: EBITDA bridge w podziale na linie biznesowe w okresie 2014-2017 (mln zł) .................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 13: Przepływy pieniężne Grupy w okresie 2014-2017 (mln zł) ................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 14: Struktura aktywów i pasywów .............................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 15: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy Energa (mln zł) ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 16: EBITDA Bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł) ......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 17: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (mln zł) ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 18: EBITDA Bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (mln zł) ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 19: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy Energa (mln zł) ................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 20: EBITDA Bridge Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł) ............................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 21: Roczna dynamika PKB, popytu krajowego, spożycia indywidualnego oraz nakładów inwestycyjnych ............. Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Rysunek 22: Produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 2008-2017 (TWh) .................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 23: Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2008-2017 (TWh) ................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 24: Roczne wolumeny wymiany międzysystemowej w Polsce w latach 2008-2017 (TWh) ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 25: Ceny energii na rynku SPOT w Polsce i krajach sąsiadujących w 2017 roku (zł/MWh) .................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 26: Ceny węgla kamiennego z kosztem transportu dla elektrowni na węglu kamiennym na koniec roku w latach 2012-2017 (zł/GJ) .. Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 27: Ceny energii na Rynku Dnia Następnego w latach 2016-2017 roku (zł/MWh) ................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 28: Cena kontraktu terminowego pasmo z dostawą w 2018 roku............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 29: Ceny uprawnień do emisji (EUA DEC 2017) w 2017 roku .................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 30: Zestawienie cen na rynku bilansującym i SPOT (Giełda) w 2017 roku (zł/MWh) ............................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 31: Zestawienie cen oraz zdolności wytwórczych stanowiących operacyjną rezerwę mocy w 2017 rokuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 32: Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 33: Porównanie danych operacyjnych Energa i pozostałych grup energetycznych (dane I - III kw. 2017 r.) .......... Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Rysunek 34: Struktura akcjonariatu Spółki Energa i głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na 9 listopada 2017 roku, 31 grudnia 2017 roku i 

na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania ................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 35: Wykres kursu akcji Spółki Energi SA w okresie od debiutu (tj. 11 grudnia 2013 roku) ...................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 36: Zmiana kursu akcji Energi w porównaniu do zmian indeksów WIG, WIG20 i WIG-ENERGIA .......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rysunek 37: Rekomendacje wydane dla akcji Spółki Energa w 2017 roku ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

Spis tabel 

Tabela 1: Realizacja programu inwestycyjnego za 2017 rok ................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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Tabela 5: Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty otrzymane w 2017 roku ..................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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Słownik skrótów i pojęć 

AMI (ang. Advanced Metering) 
Infrastucture 

Zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, 
modułów i systemów komunikacyjnych umożliwiających gromadzenie danych o 
zużyciu energii określonych odbiorców. 

Billing (ang.) 
Rachunek szczegółowy, zestawienie wszystkich opłat za usługi dodane, 
jakie abonent przeprowadził w danym okresie rozliczeniowym. 

Biomasa 

Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej 
oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych 
odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze. 

CAPEX (ang. Capital Expenditures) Nakłady inwestycyjne. 

CIRS, CCIRS (ang. Currency Interest 
Rate Swap, Cross-Currency Interest 
Rate Swap) 

Transakcje wymiany walutowo–procentowej, w której dochodzić będzie do 
płatności opartych o zmienne stopy procentowe, przez ustalony okres z ustaloną 
częstotliwością w dwóch różnych walutach (CIRS) lub większej liczbie walut 
(CCIRS). 

CO2 Dwutlenek węgla. 

EBI (ang. European Investment Bank) Europejski Bank Inwestycyjny 

EBITDA (ang. Earnings before 
interest, taxes, depreciation and 
amortization)  

ENERGA SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej 
powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych 
aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, 
EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg 
nowej definicji. 

EBIT (ang. Earnings before interest 
and taxes) 

Zysk operacyjny. 

EBOR (ang. European Bank for 
Reconstruction and Development) 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

Emitent, emitent Spółka ENERGA SA 

ENERGA SA, Spółka ENERGA, 
Energa SA 

Spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA. 

ENERGA-OPERATOR, Energa 
Operator SA,  EOP 

ENERGA-OPERATOR SA, spółka zależna od ENERGA SA będąca Podmiotem 
Wiodącym Linii Biznesowej Dystrybucja w Grupie ENERGA. 

ENERGA-OBRÓT, Energa Obrót SA, 
EOB 

ENERGA-OBRÓT SA, spółka zależna od ENERGA SA będąca liderem Podmiotem 
Wiodącym Linii Biznesowej Sprzedaż w Grupie ENERGA 

EMTN (ang. Euro Medium Term 
Notes) 

Program emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN. 

EU (ang. European Union), UE Unia Europejska. 

EUA (ang. European Union 
Allowance) 

Uprawnienia do emisji.  

EU ETS (ang. European Union 
Greenhouse Gas Emission Trading 
Scheme) 

Wspólnotowy system handlu emisjami. Zasady jego funkcjonowania określa 
Dyrektywa ETS. 

EUR Euro, waluta stosowana w krajach należących do strefy euro Unii Europejskiej. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

Grupa Kapitałowa ENERGA, Grupa 
ENERGA, Grupa Energa, Grupa, 
ENERGA 

Grupa kapitałowa zajmująca się dystrybucją obrotem i wytwarzaniem energii 
elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem 
ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem 
sieciowym  
i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi. 

Grupa taryfowa 
Grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających  
z usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których 
stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

GW Gigawat, jednostka mocy w układzie SI, 1 GW = 109 W. 

GWe Gigawat mocy elektrycznej. 

GWh Gigawatogodzina. 

IbnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

IPO (ang. Initial Public Offering) Pierwsza oferta publiczna. 

IRS (ang. Interest Rate Swap) 
Umowa wymiany płatności odsetkowych pomiędzy dwiema stronami, na podstawie 
której strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, 
naliczane według odmiennej stopy procentowej. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Abonent
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Kogeneracja, CHP 
Proces technologiczny równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub 
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. 

Kowenanty Zabezpieczające klauzule umowne, zwłaszcza w umowach kredytowych. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy. 

kWh 
Kilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej wytworzonej lub zużytej przez 
urządzenie o mocy 1 kW w ciągu 1 godziny; 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ. 

MEW Mała elektrownia wodna. 

MSP Ministerstwo Skarbu Państwa. 

MW Jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 106 W. 

MWe Megawat mocy elektrycznej. 

MWh Megawatogodzina. 

MWt Megawat mocy cieplnej. 

NBP Narodowy Bank Polski, bank centralny w Polsce. 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA SA. 

Odnawialne źródła energii, OZE 

Źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. 

OSD, Operator systemu 
dystrybucyjnego 

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub 
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 
gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i 
długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym 
połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami 
elektroenergetycznymi. 

OSP, 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 funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym 
połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami 
elektroenergetycznymi. 

OZEX_A 
Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE_A 
na sesji giełdowej. 

PGE PGE Polska Grupa Energetyczna SA. 

PKB  Produkt Krajowy Brutto. 

PLN Polski złoty, waluta krajowa. 

PMOZE_A 
Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres 
produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku. 

pp. Punkt procentowy. 

Prawa majątkowe 
Zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw 
pochodzenia dla energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii i w 
kogeneracji. 

Przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo 

Przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne 
relacje są określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji, 
zajmujące się (i) w odniesieniu do paliw gazowych: przesyłaniem, lub dystrybucją, 
lub magazynowaniem, lub skraplaniem oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych 
paliw, albo (ii) w odniesieniu do energii elektrycznej: przesyłaniem lub dystrybucją 
oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii. 

PSE 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000197596; spółka wyznaczona decyzją Prezesa URE Nr DPE-47-
58(5)/4988/2007/BT z dnia 24 grudnia 2007 roku na operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na 
okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 lipca 2014 roku. 

r/r Rok do roku. 

SAIDI (ang. System Average 
Interruption Duration Index) 

Systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) rocznego czasu trwania przerw. 

SAIFI (ang. System Average 
Interruption Frequency Index) 

Systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) trwania przerw na osobę. 
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SFIO Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. 

Smart Grid 

System elektroenergetyczny integrujący w sposób inteligentny działania wszystkich 
uczestników procesów generacji, przesyły, dystrybucji i użytkowania, w celu 
dostarczania energii elektrycznej w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny. To 
kompleksowe rozwiązania energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną 
komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami sieci 
energetycznych. 

SPOT 
Rynek dnia następnego (RDN) - rynek energii działający w przedziale czasu „dnia 
następnego” (DN) zapewniający dostawy energii w dniu D. 

Świadectwo pochodzenia 
Świadectwo pochodzenia ze źródeł odnawialnych oraz świadectwo pochodzenia 
z kogeneracji. 

Świadectwo pochodzenia 
z kogeneracji 

Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9I Prawa Energetycznego, 
potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 
wytwarzanej w: (i) jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW (tzw. żółty certyfikat), (ii) 
jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych 
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach 
węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (tzw. 
fioletowy certyfikat), albo (iii) w innej jednostce kogeneracji (tzw. czerwony 
certyfikat). 

Świadectwo pochodzenia ze źródeł 
odnawialnych, zielony certyfikat 

Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9e Prawa 
Energetycznego, potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym 
źródle energii (tzw. zielony certyfikat). 

Taryfa G Grupa taryfowa dla odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych. 

Towarowa Giełda Energii, TGE 

Towarowa Giełda Energii SA, giełda towarowa na której przedmiotem obrotu są 
towary giełdowe dopuszczone do obrotu na giełdzie, tj. energia elektryczna, paliwa 
ciekłe lub gazowe, gaz wydobywczy, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz 
prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, których cena zależy 
bezpośrednio lub pośrednio od ceny energii elektrycznej, paliw ciekłych lub 
gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń. 

TWh 
Terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie 
SI. 1 TWh to 109 kWh. 

sUE Unia Europejska. 

URE Urząd Regulacji Energetyki. 

WACC (ang. weighted average cost 
of capital) 

Średni ważony koszt kapitału. 

WIBOR (ang. Warsaw Interbank 
Offered Rate)  

Międzybankowa stopa procentowa. 

Współspalanie 

Wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, 
jednoczesnego, przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub 
biogazu z innymi paliwami; część energii wyprodukowanej w powyższy sposób 
może być uznana za energię wytworzoną w odnawialnym źródle energii. 

y 

 


