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RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA
POLSKIEGO SEKTORA GAZOWNICZEGO
W OBLICZU JEGO LIBERALIZACJI****
W latach 90. XX wieku w polskiej gospodarce zachodzi³y istotne zmiany, w tym przekszta³cenia w³asnoœciowe, które na wiele lat determinowa³y przysz³oœæ wówczas jeszcze
pañstwowych przedsiêbiorstw, a nawet ca³ych sektorów. W szczególnoœci dotyczy³o to sektorów zmonopolizowanych przez Skarb Pañstwa, na przyk³ad nafty i gazu. Ca³okszta³t tych
przemian mo¿na okreœliæ mianem szeroko pojêtej restrukturyzacji, w tym restrukturyzacji
organizacyjnej, finansowej, kapita³owej i w³asnoœciowej [1, 2, 3].
PGNiG S.A. zosta³o utworzone jako jednoosobowa Spó³ka Skarbu Pañstwa (ze 100%
udzia³em Skarbu Pañstwa) w dniu 30 paŸdziernika 1996 r., po przekszta³ceniu z Przedsiêbiorstwa Pañstwowego PGNiG .
W dniu 2 kwietnia 1996 r. Rada Ministrów uchwali³a Program restrukturyzacji organizacyjnej przedsiêbiorstwa pañstwowego PGNiG obejmuj¹cy III etapy przekszta³ceñ:
Etap I – Komercjalizacjê przedsiêbiorstwa pañstwowego (dokonan¹ w dniu 30.10.1996 r.).
Etap II – Wyodrêbnienie zak³adów zaplecza. W ramach tego etapu utworzono ³¹cznie
(i czêœciowo sprywatyzowano) ponad dwadzieœcia spó³ek na maj¹tku zak³adów
(oddzia³ów) PGNiG S.A.
Etap III – Utworzenie przez PGNiG podstawowych spó³ek: Polskie Gazownictwo S.A.
i Polskie Górnictwo Naftowe S.A. (etap niezrealizowany).
W latach 1999–2000 PGNiG S.A. prowadzi³o restrukturyzacjê wewnêtrzn¹ zwan¹
Ma³¹ Restrukturyzacj¹, w ramach której dokonano z dniem 1 stycznia 2000 r. wewnêtrznego organizacyjno-podmiotowego rozdzia³u Spó³ki na trzy obszary dzia³alnoœci:
1) wydobywczo-poszukiwawcz¹,
2) przesy³owo-magazynow¹,
3) dystrybucyjn¹.
*
**
***
****

Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
Karpacka Spó³ka Gazownicza, Kraków
Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii AGH, Kraków
Praca wykonana w ramach badañ statutowych
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Mia³y one formê odrêbnie rozliczanych (w oparciu o rynkowe mechanizmy) grup oddzia³ów (podsektorów), w celu uzyskania przejrzystoœci kosztów i przychodów wymaganych
przez Urz¹d Regulacji Energetyki i zgodnych z Europejsk¹ Dyrektyw¹ Gazow¹.
Ocena realizacji i korekta za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do 2020 r. to kolejny
dokument przyjêty przez Radê Ministrów 25 kwietnia 2002 r. Zarysowano w nim kwestie
przekszta³ceñ organizacyjnych, strukturalnych i w³asnoœciowych sektora paliwowo-energetycznego, w tym gazownictwa. Uwzglêdniaj¹c powy¿sz¹ strategiê rz¹du, Zarz¹d PGNiG
S.A. opracowa³ w czerwcu 2002 r., dokument pt. Strategia przekszta³ceñ PGNiG S.A.
– Prywatyzacja i restrukturyzacja Spó³ki. Strategia ta zak³ada³a wydzielenie z PGNiG S.A.
szeœciu spó³ek dystrybucyjnych i spó³ki poszukiwawczo-wydobywczej, a nastêpnie etapow¹
prywatyzacjê poprzez ofertê gie³dow¹ akcji PGNiG S.A., przy zachowaniu wiêkszoœciowego udzia³u Skarbu Pañstwa.
W dniu 13 sierpnia 2002 r., Rada Ministrów przyjê³a Program restrukturyzacji i prywatyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. W programie za priorytetowe uznane zosta³o osi¹gniêcie dwóch nastêpuj¹cych celów:
1) Bezpieczeñstwa energetycznego kraju, rozumianego jako stworzenie technicznych
i ekonomicznych warunków do zagwarantowania ci¹g³oœci dostaw gazu do odbiorców
po ekonomicznie uzasadnionych cenach.
2) Warunków stabilnego i d³ugotrwa³ego wzrostu gospodarczego oraz poprawê pozycji konkurencyjnej polskiego sektora gazowego, w perspektywie wejœcia do Unii Europejskiej.
Program ten zak³ada³ wydzielenie z PGNiG S.A. poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci pomocniczej i serwisowej. Dzia³alnoœæ w sferze przesy³u, magazynowania i hurtowego
obrotu gazem (w tym obs³uga kontraktów take-or-pay) pozostawiona zosta³a w PGNiG S.A.
Zak³adano, ¿e Spó³ka zachowa podstawow¹ dzia³alnoœæ oraz dominuj¹c¹ pozycjê w Grupie
Kapita³owej. Jej strategicznym celem by³a maksymalizacja wielkoœci oraz rentownoœci
sprzeda¿y, us³ug przesy³owych i magazynowych.
W dniu 23 stycznia 2003 r. zgodnie z przyjêtym przez rz¹d programem, dzia³alnoœæ
podjê³o szeœæ spó³ek gazowych ze 100% kapita³em PGNiG S.A., które dzia³aj¹ w sferze
dystrybucji oraz detalicznego obrotu gazem ziemnym:
1) Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu.
2) Górnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Zabrzu.
3) Karpacka Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Tarnowie.
4) Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.
5) Pomorska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku.
6) Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu.
W kwietniu 2004 r. mia³o miejsce przyjêcie przez rz¹d Programu wprowadzenia konkurencyjnego rynku gazu i harmonogramu jego wdro¿enia. Dokument ten próbowa³ odnieœæ
siê do sektora gazu jako ca³oœci i wskazaæ œcie¿kê dojœcia do konkurencyjnego rynku gazu,
poprzez wyznaczenie zadañ, terminów, wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizacjê i ich nadzór, a wiêc stanowi³ pewn¹ formê strategii urynkowienia sektora [8].
Nastêpnym przyjêtym przez Radê Ministrów programem, w dniu 5 paŸdziernika 2004 r.
by³ Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A., którego g³ównymi celami by³o:
– dostosowanie sektora gazowego w Polsce do obowi¹zuj¹cych w UE postanowieñ Dyrektywy Gazowej,
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– ustabilizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej PGNiG S.A. poprzez jego restrukturyzacje finansow¹ i organizacyjn¹,
– zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa,
– prywatyzacja PGNiG S.A. [7].
Istotn¹ dat¹ w historii PGNiG S.A. by³o dopuszczenie jej akcji przez Komisjê Papierów Wartoœciowych i Gie³d do obrotu publicznego 24 maja 2005 r. Akcje PGNiG S.A.
wchodz¹ w sk³ad indeksu WIG-20, grupuj¹cego najwiêksze i najp³ynniejsze spó³ki.
Na dzieñ 31 grudnia 2005 r. kapita³ zak³adowy PGNiG SA wynosi³ 5 900 000 000 z³otych. Sk³ada³o siê na niego 5 900 000 000 akcji o wartoœci nominalnej 1 z³oty ka¿da [10].
Struktura akcjonariatu PGNiG SA na dzieñ 31 grudnia 2005 roku zosta³a przedstawiona
na rysunku 1. Nastêpne zamierzone etapy prywatyzacji przedstawione zosta³y na rysunku 2.

Rys. 1. Struktura akcjonariatu PGNiG S.A. na dzieñ 31 grudnia 2005 roku
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [10]

Rys. 2. Zak³adane zmiany struktury w³aœcicielskiej PGNiG S.A. pod wp³ywem prywatyzacji.
IPO (Initial Public Offering) – pierwsza oferta publiczna
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [7]
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ZMIANY W PRZESYLE
Pocz¹tek dzia³añ zwi¹zanych z wydzieleniem Operatora Systemu Przesy³owego (OSP)
datuje siê na kwiecieñ 2004 r., kiedy to zosta³ utworzony podmiot PGNiG-Przesy³ Sp. z o.o.
Z dniem 1 lipca 2004 r. PGNiG-Przesy³ Sp. z o.o. rozpocz¹³ formaln¹ dzia³alnoœæ jako
OSP [6].
W dniu 8 czerwca 2005 r. zmieniono dotychczasow¹ nazwê Spó³ki PGNiG-Przesy³ na
now¹, w pe³ni odzwierciedlaj¹c¹ charakter prowadzonej przez tê spó³kê dzia³alnoœci: Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2005 r. decyzj¹
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM
Sp. z o.o. zosta³ wyznaczony operatorem systemu przesy³owego gazowego, w zwi¹zku z czym
spó³ka ta od tego dnia nie wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa zintegrowanego pionowo,
a tym samym zagwarantowano jej niezale¿noœæ od przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê wydobyciem i obrotem gazu. OGP Gaz-system Sp. z o.o. dzia³aj¹cy jako jednoosobowa spó³ka
Skarbu Pañstwa dysponuje maj¹tkiem przesy³owym na podstawie Umowy Leasingu Sieci
Przesy³owej zawartej z PGNiG S.A. Jednoczeœnie czêœæ infrastruktury przesy³owej, nieobjêta umow¹ leasingu, zosta³a przekazana Skarbowi Pañstwa jako dywidenda. Decyzja
o wydzieleniu prawnym operatora systemu przesy³owego mia³a przyczyniæ siê do efektywniejszego wdra¿ania zasad liberalizacji w sektorze gazu [12].
ZMIANY W SFERZE DYSTRYBUCJI
W dniu 22.06.2004 r. Zarz¹d PGNiG S.A. przyj¹³ Wytyczne w³aœcicielskie dla Spó³ek
Gazownictwa w zakresie utworzenia operatorów systemów dystrybucyjnych. Opieraj¹c siê
na nich, wszystkie spó³ki dystrybucyjne przyst¹pi³y do tworzenia operatora.
W ramach tych dzia³añ w szeœciu spó³kach dystrybucyjnych grupy kapita³owej PGNiG
S.A. nast¹pi³a szeroko zakrojona reorganizacja polegaj¹ca na ksiêgowym wyodrêbnieniu
dzia³ów zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ dystrybucyjn¹ [6].
Obowi¹zuj¹ce od 3 maja 2005 r. zapisy Prawa Energetycznego, implementuj¹ce postanowienia Dyrektywy nr 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r., dotycz¹cej wspólnych zasad wewnêtrznego rynku gazu ziemnego, nak³adaj¹ na
spó³ki Grupy Kapita³owej PGNiG obowi¹zek prawnego rozdzielenia dzia³alnoœci handlowej i technicznej dystrybucji gazu, najpóŸniej w terminie do 1 lipca 2007 r. Przyjêty model
rozdzielenia dzia³alnoœci technicznej i handlowej dystrybucji gazu zak³ada po³¹czenie (integracjê) w ramach PGNiG S.A. dzia³alnoœci obrotu hurtowego i detalicznego oraz ukszta³towanie szeœciu Spó³ek Gazownictwa jako Operatorów Systemu Dystrybucyjnego [5].
Po 1 stycznia 2007 r. w ka¿dej z szeœciu regionalnych Spó³ek Gazownictwa zostanie
organizacyjnie wydzielona dzia³alnoœæ obrotu (handlu) gazem – w ka¿dej spó³ce powstanie
jeden Oddzia³ Obrotu (jako zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa). Ka¿dy z Oddzia³ów
Obrotu zostanie wniesiony do jednej z szeœciu utworzonych przez PGNiG tymczasowych
Spó³ek Obrotu. Nowo utworzone podmioty bêd¹ mia³y charakter tymczasowy i w mo¿liwie
najkrótszym czasie zostan¹ w³¹czone do PGNiG. Zintegrowana w PGNiG dzia³alnoœæ obrotu zorganizowana zostanie w formie Oddzia³u Obrotu. Oddzia³ ten bêdzie funkcjonowa³
podobnie do innych oddzia³ów PGNiG S.A., jednak z kilkoma istotnymi ró¿nicami. Do ta260

kich zaliczyæ mo¿na bezpoœredni¹ podleg³oœæ Oddzia³u Obrotu pod Zarz¹d PGNiG S.A.
oraz znacznie szersze kompetencje decyzyjne Dyrektora Oddzia³u Obrotu stoj¹cego na czele
ca³ego Oddzia³u [4]. Umiejscowienie Oddzia³u Obrotu w strukturze PGNiG S.A. oraz
wewnêtrzn¹ strukturê Oddzia³u przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Umiejscowienie Dzia³u Obrotu w strukturze PGNiG S.A.
ród³o: [5]

PODSUMOWANIE
Analiza wprowadzanych zmian restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych jest trudna,
poniewa¿ nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê, punkty widzenia ka¿dej z jej stron. Niejednokrotnie strony te reprezentuj¹ przeciwstawne interesy. Przyk³adem mo¿e byæ punkt widzenia
PGNiG S.A.; jako monopolista na polskim rynku, którego w³aœcicielami s¹ Skarb Pañstwa
i akcjonariusze, za cel stawia zwiêkszenie wartoœci grupy kapita³owej. Z drugiej strony perspektywa klientów, czyli odbiorców gazu (przemys³owi, indywidualni), w których interesie
le¿y obni¿enie cen gazu, wzrost jakoœci obs³ugi itp., co wi¹¿e siê m.in. z wprowadzeniem
zasady TPA (Third Part Access). Nastêpn¹ stron¹ z innym nastawieniem jest Minister Gospodarki i Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, których zadaniem jest wspieranie konkurencyjnoœci w gospodarce, w szczególnoœci poprzez wype³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa, np. Dyrektywy Gazowej 2003/55/WE, poprzez tworzenie odbiorcom mo¿liwoœci dostêpu do ró¿nych Ÿróde³ gazu, umo¿liwienie renegocjacji warunków
umów d³ugoterminowych itd. Bior¹c pod uwagê stopniowo wprowadzan¹ liberalizacjê rynku
gazu, mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e aby utrzymaæ jego konkurencyjnoœæ i rentownoœæ, nale¿y
wprowadzaæ dalsze zmiany w sposobie organizacji dzia³alnoœci w ró¿nych sferach funkcjonowania PGNiG S.A., dostosowuj¹c je do panuj¹cej na danym rynku sytuacji i uregulowañ prawnych.
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