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I. Dane identyfikacyjne 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.1, ul. Węglowa 5,  
97-400 Bełchatów 

 

Robert Ostrowski, Prezes Zarządu, od dnia 1 marca 2019 r. 

 

1. Struktura organizacyjno-prawna jednostki kontrolowanej, regulacje wewnętrzne 
dotyczące zakupu węgla kamiennego oraz sytuacja ekonomiczna spółki 
i zakładu, w tym przychody oraz koszty działalności podstawowej 
z uwzględnieniem wielkości i udziału kosztów poniesionych w związku 
z zakupem węgla kamiennego 

2. Organizacja gospodarki paliwami w spółce i jej funkcjonowanie w kontrolowanym 
zakładzie, w tym przestrzeganie przez spółkę i zakład wymogów prawa oraz 
zasad minimalizacji kosztów, w związku z gospodarką zapasami węgla 

3. Prawidłowość wyboru dostawców węgla kamiennego, w tym zapewnienie 
odpowiedniej jego jakości 

4. Umowy na dostawy węgla kamiennego i ich realizacja, z uwzględnieniem 
prawidłowości odbioru dostaw i rozliczeń z kontrahentami 

5. Gospodarka odpadami powstałymi w wyniku spalania węgla kamiennego oraz 
związane z nią koszty 

6. Wpływ prowadzonej polityki zaopatrzenia w węgiel kamienny na wysokość 
odprowadzanych podatków oraz na wysokość taryf za energię elektryczną 
przekazywanych Prezesowi URE do zatwierdzenia 

 

lata 2017-2018, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie 

 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 

 

1. Wojciech Jarzyna, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOP/34/2019 z dnia 19 marca 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

2. Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOP/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 

 

                                                      
1 Dalej: PGE GiEK S.A. lub Spółka. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
[…]TP 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Struktura organizacyjno-prawna jednostki 
kontrolowanej, regulacje wewnętrzne dotyczące 
zakupu węgla kamiennego oraz sytuacja ekonomiczna 
spółki, w tym przychody oraz koszty działalności 
podstawowej z uwzględnieniem wielkości i udziału 
kosztów poniesionych w związku z zakupem węgla 
kamiennego 

[…]TP 
(akta kontroli str. 9-174) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 5265-5268, 5275-5278) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 5270-5271) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 5272-5274, 5331) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 5272-5274, 5331) 

[…]TP 
(akta kontroli, str. 175-1160) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

[…]TP 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
TP Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.). W dalszej 
części wystąpienia fragmenty zawierające informacje podlegające wyłączeniu ze względu na tajemnicę 
przedsiębiorcy oznaczono jako […]TP. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

4 

2. Organizacja gospodarki paliwami w spółce, w tym 
przestrzeganie przez spółkę wymogów prawa oraz 
zasad minimalizacji kosztów, w związku z gospodarką 
zapasami węgla 

[…]TP 
(akta kontroli str. 175-1160, 1185-1190, 3658-3874) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

[…]TP 

 

3. Prawidłowość wyboru dostawców węgla kamiennego, 
w tym zapewnienie odpowiedniej jego jakości 

[…]TP 
(akta kontroli str. 41, 71, 107, 138, 887-1160, 1188-1189) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 175, 181-186, 3657) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

[…]TP 

 

4. Umowy na dostawy węgla kamiennego i ich realizacja, 
z uwzględnieniem prawidłowości odbioru dostaw 
i rozliczeń z kontrahentami 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1191, 1204-1205, 1208-1630) 

[…]TP  
(akta kontroli str. 1191, 1205, 1631-1859) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1641-1642, 1686-1687, 4044-4046) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1641-1642, 1686-1687, 4043, 4047-4107) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 4043, 4061-4064) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 4104- 4106) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1196-1197, 4108-4112, 4114-4116, 4118-4182) 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

[…]TP 

 

5. Gospodarka odpadami powstałymi w wyniku spalania 
węgla kamiennego oraz związane z nią koszty 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1189-1190) 

[…]TP  
(akta kontroli str. 1860-1863, 2081, 2096, 2107-2119, 2157-2173) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1972-1975, 2065-2068, 2078) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1191-1193, 1194-1196, 1205-1207, 2980-3653) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 4183-5264) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

[…]TP 

 

6. Wpływ prowadzonej polityki zaopatrzenia w węgiel 
kamienny na wysokość odprowadzanych podatków 
oraz na wysokość taryf za energię elektryczną 
przekazywanych Prezesowi URE do zatwierdzenia 

[…]TP 
(akta kontroli str. 1194, 3875) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 3875-3877) 

[…]TP 
(akta kontroli str. 3956, 3966-4036) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

[…]TP 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag oraz wniosków. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Opolu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Opole, 12 czerwca 2019 r. 

 

 

 

Kontrolerzy 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Opolu 

Dyrektor 

Wojciech Jarzyna 

specjalista kontroli państwowej 
 

/ - /  
........................................................ 

podpis 

 

 
 

/ - /  
........................................................ 

podpis 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


