
Uzasadnienie 

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), biorąc pod uwagę standardy rynkowe 

wynagrodzeń, informujemy o okolicznościach dotyczących Spółki ENERGO-TEL S.A., uzasadniających 

określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości innej niż określona w art. 

4 ust. 2 ww. Ustawy. 

 

Strategiczna rola ENERGO-TEL S.A. w procesie budowy i utrzymania infrastruktury 

telekomunikacyjnej Państwa. 

Jedynym udziałowcem ENERGO-TEL S.A., posiadającym 100% akcji jest EXATEL S.A., jeden 

z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce , dysponujący własną siecią światłowodową 

i ostatni operator telekomunikacyjny, będący własnością Skarbu Państwa. 

Spółka ENERGO-TEL S.A. jest kluczową jednostką wspomagającą EXATEL S.A. w realizacji zadań dla 

Państwa z zakresu telekomunikacji. 

Spółka ENERGO-TEL S.A. jako spółka zależna wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej EXATEL prowadzi 

zarobkową działalność gospodarczą, usługową i handlową na rachunek własny i w pośrednictwie. 

Zakres działalności obejmuje przede wszystkim świadczenie usług z zakresu eksploatacji, serwisu i 

budowy ogólnopolskich sieci światłowodowych i węzłów łączności wraz z urządzeniami 

telekomunikacyjnymi i towarzyszącej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania 

węzłów telekomunikacyjnych. 

Spółka ENERGO-TEL S.A. posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia 

potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych i jest przygotowana do realizacji złożonych 

projektów w zakresie budowy sieci światłowodowych oraz eksploatacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej i towarzyszącej dla klientów związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

Państwa. 

 

ENERGO-TEL S.A. jako przedsiębiorstwo o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. 

Spółka posiada kompetencje oraz z powodzeniem realizuje na terenie całego kraju duże i złożone 

projekty budowy sieci światłowodowych głównie dla EXATEL S.A. na potrzeby ogólnokrajowych 

projektów realizowanych m.in. dla MON, MSWiA oraz służb specjalnych, a także posiada kompetencje 

w zakresie budowy i modernizacji pasywnej infrastruktury teleinformatycznej dla spółek 

energetycznych. 

Spółka w roku 2016 została wpisana do wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, co ugruntowało jej pozycję w obszarze zadań na rzecz obronności Państwa 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Dz. U. z 2016 r., poz. 1325). 

 


