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I. Dane identyfikacyjne 
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Oddział Elektrownia Kozienice z siedzibą 
w Świerżach Górnych Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice. 
 
Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Spółki od 4 czerwca 2018 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Jan Mazurkiewicz p.o. Prezesa Zarządu od 11 maja 2018 do 4 czerwca 2018 r., 
Krzysztof Figat, Prezes Zarządu od 1 stycznia 2017 r. do 10 maja 2018 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 i po tym okresie. 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
 
 
1. Dionizy Beda, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/27/2019 

z 23 stycznia 2019 r. 
2. Wojciech Machowicz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/34/2019 

z 30 stycznia 2019 r. 
3. Marek Sikora, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LRZ/42/2019 z 19 lutego 2019 r. 
(akta kontroli t. I str.1-6) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 zwana dalej: ustawą o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 

W okresie objętym kontrolą Spółka ENEA Wytwarzanie3 Oddział Elektrownia 
Kozienice4 zapewniała ciągłość produkcji energii elektrycznej i wzrost przychodów, 
pomimo prowadzonych remontów, inwestycji i wzrostu cen na rynku węgla. 
Zakupy paliw energetycznych niezbędnych do produkcji energii oraz obsługę 
księgowo-finansową, Spółka realizowała poprzez zlecenie tych zadań innym 
spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej ENEA5, a zawarta z ENEA Trading 
Sp. z o.o.6 umowa dotycząca zaopatrzenia w węgiel zabezpieczała ciągłość dostaw. 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że od czasu zawarcia tej umowy, 
w strukturze organizacyjnej Spółki doszło do szeregu zmian uniemożliwiających 
w pełni realizację jej postanowień oraz powiązanych z nią procedur. Wynikało to 
z faktu, że komórki organizacyjne, którym przypisano określone zadania, przestały 
w Spółce istnieć. […]TP7  
Dostarczany do Elektrowni Kozienice węgiel spełniał wymagania jakościowe 
niezbędne dla właściwego funkcjonowania zainstalowanych w niej urządzeń do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej.  
Dostawy węgla do Elektrowni podlegały wewnętrznej kontroli ilościowej 
i jakościowej, w oparciu o które dokonywano ostatecznych rozliczeń z dostawcami, 
zgodnie z warunkami zawartych umów. 
Spółka utrzymywała zapasy węgla na poziomie wymaganym przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 
2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych8, 
zapewniające ciągłość produkcji energii, mimo że w I kwartale 2018 r. planowane 
dobowe zużycie przyjmowane do obliczenia wymaganego zapasu zostało wyraźnie 
zaniżone. 
Zgodnie z zasadami rachunkowości przeprowadzano roczne inwentaryzacje 
zapasów węgla. […]TP  
W latach 2017-2018 prowadzenie gospodarki odpadami i ubocznymi produktami 
spalania pozwoliło na wygenerowanie zysku z tej działalności. Znacząco 
zmniejszono przy tym ilość pyłu wyemitowanego do atmosfery […]TP i to mimo 
zwiększenia w tym okresie o 24,4% wielkości produkcji energii elektrycznej9. W 
latach objętych kontrolą Spółka generowała przychody ze sprzedaży na stabilnym 
poziomie oraz osiągała dodatnie wyniki finansowe. 
  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Zwana dalej Spółką lub ENEA Wytwarzanie. 
4 Zwana dalej Oddziałem lub Elektrownią Kozienice. 
5 Zwana dalej GK ENEA. 
6 Zwana dalej ENEA Trading. 
7 Z wystąpienia pokontrolnego wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy, 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. 
8 Dz. U. Nr  39, poz. 338 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem o zapasach. 
9 W roku 2018 w stosunku do 2016 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

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

1.1 Status organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej. 

ENEA Wytwarzanie wchodziła w skład grupy kapitałowej, w której spółką 
dominującą była ENEA S.A., będąca właścicielem 100% jej udziałów. Rejestracja 
Spółki w KRS miała miejsce 31 grudnia 2014 r.11. W jej skład wchodziły: Elektrownia 
Kozienice oraz dwa segmenty: Ciepło – w Białymstoku oraz segment OZE 
(Odnawialne Źródła Energii) w Koronowie. W ramach struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa Spółki, funkcjonują podporządkowane bezpośrednio Zarządowi: 
jednostki organizacyjne (Segmenty, Piony), komórki organizacyjne (Biura) oraz 
samodzielne stanowiska organizacyjne12. 

(akta kontroli: t. I str. 14-32) 

Zarząd Spółki składał się z sześciu członków, przy czym Prezes Zarządu Spółki 
nadzorował prowadzenie spraw Spółki we wszystkich obszarach jej działania. 
Członek Zarządu ds. Technicznych koordynował i kierował całokształtem 
działalności produkcyjnej i utrzymania produkcji, obejmującym wytwarzanie energii 
elektrycznej i cieplnej, remonty i działania eksploatacyjne, a także postęp 
techniczny. W ramach tych kompetencji podporządkowany był mu między innymi: 
Pion Głównego Energetyka oraz Dyrektor ds. Produkcji Elektrowni Kozienice. 
Pion Głównego Energetyka realizował całokształt zagadnień związanych m. in. z: 

− optymalizacją kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej Elektrowni 
Kozienice, 

− podnoszeniem sprawności pracy bloków energetycznych, poprawą 
wskaźników techniczno-ekonomicznych, 

− nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem programów bilansowania 
i nadzoru eksploatacji elektrowni, 

− monitorowaniem pracy bloków pod względem optymalnych układów pracy 
i wskaźników, 

− prowadzeniem własnych pomiarów i badań cieplno-przepływowych bloków, 
kontrolą badań wykonywanych przez firmy zewnętrzne. 

                                                      
10 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. 
11 Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536267. 
Powstała ona w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą Enea 

Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika – 
spółkę Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, która objęła 20.460.495 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych 
każdy. 

12 Funkcjonujące w Spółce Piony to: Inżyniera Gwarancyjnego Bloku 11, Inżynierii, Zarządzania Majątkiem, 
Wykonawstwa Remontów, Głównego Energetyka, Controllingu, Zarządzania Produkcją i Sprzedażą, Zakupów, 
Spraw Pracowniczych, oraz Rozwoju i Strategii. Komórki i samodzielne stanowiska organizacyjne stanowią 
Biura: Zarządu, Prawne, Organizacyjne, Komunikacji, Audytu Wewnętrznego, Spraw Obronnych i Ochrony 
Spółki, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Nieruchomościami, BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, 
- Dyrektor ds. Produkcji Elektrowni Kozienice, 
- Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
- Zespół Doradców. 

OBSZAR 
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Dyrektor ds. Produkcji Elektrowni Kozienice realizował całokształt zagadnień 
związanych m.in. z: 

− kierowaniem całokształtem działalności produkcyjnej w Elektrowni 
Kozienice, 

− zapewnieniem ciągłej obsługi ruchowej urządzeń, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, 

− zapewnieniem, od strony ruchowej, najwyższego stopnia dyspozycyjności 
eksploatowanych urządzeń produkcyjnych, instalacji i obiektów, 

− nadzorem nad gospodarką paliwami energetycznymi, gospodarką wodno-
ściekową oraz gospodarką magazynową sorbentu do IOS13, 

− nadzorem nad eksploatacją infrastruktury kolejowej bocznicy, taboru 
kolejowego, spycharek oraz sprzętu niezbędnego do eksploatacji 
infrastruktury kolejowej i taboru, 

− prowadzeniem ruchu kolejowego (prac manewrowych) w zakresie obsługi 
punktów załadunkowych i wyładunkowych. 

W strukturze organizacyjnej Dyrektora ds. Produkcji Elektrowni Kozienice 
znajdowały się m. in. Wydział Nawęglania Bloków oraz Wydział Ruchu Urządzeń 
Pozablokowych. Do zadań Wydziału Nawęglania Bloków należało m.in.: 

− gospodarka paliwami energetycznymi zapewniająca bezpieczeństwo 
zasilania kotłów w paliwo i maksymalizację mocy dyspozycyjnej, 

− obsługa i utrzymanie urządzeń nawęglania zewnętrznego, 
− rozładunek węgla, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz ścisła 

współpraca w tym zakresie z Wydziałem Transportu Kolejowego, 
− zapewnienie właściwego stanu węgla w zasobnikach przykotłowych bloków 

energetycznych, 
− właściwa gospodarka węglem na placach składowych. 

Do zadań Wydziału Ruchu Urządzeń Pozablokowych należało m.in.: 
− prowadzenie ruchu urządzeń odpopielania, odżużlania, odsiarczania bloków 

energetycznych (odbiór i transport popiołożużli na mokro, popiołu lotnego 
na mokro i sucho, odsiarczanie spalin), 

− eksploatacja składowiska żużla i popiołu.  
− realizacja (w zakresie technicznej obsługi) zawartych umów sprzedaży 

popiołu i żużla, mikrosfery ze składowiska, prowadzenie w tym zakresie 
niezbędnej dokumentacji ilościowej i przekazywanie jej służbom handlowym 
Spółki. 

W strukturze organizacyjnej Pionu Zarządzania Produkcją i Sprzedażą 
funkcjonowały: 

− Wydział Sprzedaży Produktów Podstawowych, 
− Wydział Sprzedaży Ubocznych Produktów Spalania, 
− Wydział Laboratorium Chemicznych. 

Pion ten realizował całokształt zadań związanych z: nadzorem nad realizacją 
zagadnień związanych ze sprzedażą/zakupem energii elektrycznej, ciepła praw 
majątkowych, uprawnień do emisji oraz paliw produkcyjnych; nadzorem nad 
realizacją zagadnień związanych ze sprzedażą i zagospodarowaniem ubocznych 
produktów spalania, w tym popiołem lotnym, mieszankami popiołowo-żużlowymi, 
gipsem, mikrosferą, pozostałymi odpadami oraz nadzorem nad wykonywaniem 
badań parametrów fizykochemicznych substancji oraz ciał stałych, w tym paliw 
produkcyjnych, ubocznych produktów spalania, wody chłodzącej, itp. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. w skład Zarządu 
Spółki wchodzili: 

                                                      
13 Instalacja Odsiarczania Spalin. 
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− Krzysztof Figat – Prezes Zarządu; 
− Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych; 
− Stefan Pacyński – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju; 
− Dariusz Skiba – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych; 
− Jan Mazurkiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych; 
− Grzegorz Mierzejewski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych. 

W dniu 30 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało ze 
składu Zarządu z dniem 1 lutego 2018 r. Pana Dariusza Skibę i Pana Stefana 
Pacyńskiego. 
W dniu 16 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do 
składu Zarządu Spółki, z dniem 26 lutego 2018 r. Pana Andrzeja Wicika na 
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju oraz Pana Jarosława 
Ołowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. 
W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Krzysztofa Figata 
o rezygnacji od 10 maja 2018 r. z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 
W dniu 9 maja 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków 
Prezesa Zarządu Spółki Panu Janowi Mazurkiewiczowi, od dnia 11 maja 2018 r. do 
czasu powołania przez Radę Nadzorczą nowego Prezesa Zarządu. 
W dniu 25 maja 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 
czerwca 2018 r. Pana Antoniego Józwowicza na stanowisko Prezesa Zarządu. 
W dniu 21 sierpnia 2018 r. Pan Andrzej Wicik złożył rezygnację z pełnionej funkcji 
z dniem 31 sierpnia 2018 r., a w dniu 4 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki 
podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Siwaka na stanowisko Członka 
Zarządu ds. Strategii Rozwoju z dniem 10 września 2018 r. 
 
Głównym Energetykiem w Spółce w okresie objętym kontrolą był Pan […]14, 
natomiast Dyrektorem ds. Produkcji Elektrowni Kozienice od 15 października 2017 r. 
był Pan […]15, zaś wcześniej funkcję tę pełnił Pan […]16. 

(akta kontroli: t. I str. 7-13, 14-201) 

1.2. Zaopatrzenie Elektrowni Kozienice w węgiel kamienny. 

W dniu 27 grudnia 2013 r. została zawarta umowa o współpracy w obszarze paliw 
produkcyjnych17 pomiędzy spółkami: ENEA Wytwarzanie S.A. (poprzednik prawny 
Spółki), a ENEA Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych. 
W ramach tej umowy ENEA Trading zobowiązała się świadczyć w imieniu i na rzecz 
Spółki między innymi usługi w zakresie: 

1. zarządzania procesem zaopatrzenia Spółki w paliwa produkcyjne,  
[…]TP  

2. zarządzania poziomem zapasów paliw produkcyjnych, polegające na: 
[…]TP 

 
Załącznikiem do umowy o współpracy był Regulamin współpracy  
[…]TP  
W ramach współpracy pomiędzy Enea Wytwarzanie i Enea Trading, przygotowano 
zmiany w zapisach procedur współpracy międzyobszarowej uwzględniające między 
innymi zmiany organizacyjne w Spółkach. Obecnie procedury są poddawane 
ostatnim analizom i weryfikacji w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych 

                                                      
14 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.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska, ze względu na prywatność 
osoby fizycznej. 
15 Jw. 
16 Jw. 
17 Zwana dalej umową o współpracy. 



 

7 

podlegających obowiązkom w ramach współpracy. Procedury po uzyskaniu 
akceptacji, niezwłocznie będą poddane procesowi zatwierdzenia”. 

(akta kontroli t. I str. 376-379) 

Zastępca dyrektora Departamentu Operacji Rynkowych Enea Trading podał, że 
„w okresie 2017-2018 r. skierowano do opiniowania przez system SDFK: aneks nr 1 
do Umowy Rocznej na Dostawę Węgla Energetycznego na rok 2019 oraz aneks nr 
7 do Umowy Wieloletnie Nr UW/LW/01/2012. Zawierane z […]TP ,w związku ze 
zmianami w przepisach o podatku akcyzowym”. 

(akta kontroli t. I str. 380-381) 

ENEA Centrum Sp. z o.o. rozpoczęła prowadzenie obsługi finansowo-księgowej na 
rzecz Spółki z dniem 1 maja 2014 r. na podstawie zawartej dnia 17 kwietnia 2014 r. 
umowy o świadczenie usług obsługi finansowo-księgowej i IT. 

(akta kontroli t. I str. 382) 

 

1.3 Zasady wyboru dostawców surowców energetycznych 

Z uwagi na fakt, że zarządzanie procesem zaopatrzenia Spółki w paliwa 
produkcyjne zostało na mocy umowy o współpracy przeniesione na ENEA Trading, 
[…]TP 

(akta kontroli t. I str. 200-375) 

 

1.4 Sytuacja ekonomiczno-finansowa  

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki oraz Elektrowni Kozienice, w latach 2013-
2018, pozwalała na wypracowanie zysku z działalności podstawowej. Przychody ze 
sprzedaży oraz koszty działalności operacyjnej Spółki i Elektrowni Kozienice 
kształtowały się w wysokościach (w tys. zł): 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto 
ze sprzedaży 
Spółki18 

3.015.875 3.417.076 3.403.855 3.162.440 2.777.328 4.416.532 

Przychody netto 
ze sprzedaży 
Elektrowni19 

[…]TP […]TP […]TP […]TP […]TP […]TP 

Koszty 
działalności 
operacyjnej 
Spółki 

2.861.237 2.980.208 2.839.167 2.808.395 2.529.478 4.338.765 

Koszty 
działalności 
operacyjnej 
Elektrowni 

[…]TP […]TP […]TP […]TP […]TP […]TP 

 
W ww. okresie zysk (strata) brutto Spółki i Elektrowni Kozienice wyniósł (w tys. zł): 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Zysk/strata 
brutto Spółki 

197.215 363.979 -1.138.437 139.905 230.041 246.645 

Zysk/strata 
brutto Elektrowni […]TP […]TP […]TP […]TP […]TP […]TP 

(akta kontroli str. t. I 383-496, t. II 1-132) 

Kierownik Wydziału Analiz Ekonomiczno-Finansowych Spółki, odnośnie powstałej 
w 2015 r. straty brutto wyjaśnił, że: 

                                                      
18 Przychody Spółki netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 
19 Przychody Elektrowni Kozienice netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  
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− Spółka prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała sprawozdania 
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej. Zgodnie z nimi zobowiązana była, jeśli wskazują na to 
przesłanki, przeprowadzić testy na utratę wartości swoich aktywów. Wyniki 
przeprowadzonych w 2015 r. w Spółce testów wskazały na konieczność 
dokonania odpisów z ww. tytułu w wysokości 1.702.823 tys. zł (w tym 
w Elektrowni Kozienice w wysokości […]TP); 

− ww. odpisy przyczyniły się do zanotowania straty, pomimo że na 
działalności operacyjnej w 2015 r. Spółka osiągnęła wynik dodatni. 

(akta kontroli str. t. II 133-134) 

 
Począwszy od 2016 r. następował stopniowy spadek zysku brutto Elektrowni 
Kozienice z […]TP tys. zł, przez […]TP tys. zł w 2017 r. do […]TP tys. zł w 2018 r. 
Kierownik Wydziału Analiz Ekonomiczno-Finansowych Spółki wyjaśnił, że spadek 
zysku Elektrowni Kozienice w ww. okresie wynikał z: 

− obciążeń z tytułu finansowania budowy bloku nr 11, oddanego do 
eksploatacji 19 grudnia 2017 r. Do tego momentu obciążenia te odnoszone 
były w nakłady inwestycyjne. Po oddaniu do eksploatacji bloku 11, 
odnoszone były w koszty finansowe i przekładały się na poziom wyniku 
finansowego (w 2017 r. […]TP tys. zł, w 2018 r. […]TP tys. zł); 

− spadku wyniku z działalności operacyjnej w efekcie niższej (w 2018 r. 
ujemnej) marży na obrocie energią oraz mniejszej marży na wytwarzaniu 
energii elektrycznej (w 2017 r.);  

− ograniczonej dyspozycyjności bloków wytwórczych ze względu na 
prowadzone modernizacje i inwestycje, mające na celu przygotowanie 
bloków do wymagań wynikających z konkluzji BAT (best available 
technology); 

− mniejszego, przyznanego co roku, wolumenu darmowych uprawnień do 
emisji CO2. 

(akta kontroli: t. II str. 135-136) 

W Elektrowni Kozienice, oddanie do eksploatacji bloku nr 11 o mocy zainstalowanej 
1075 MW wpłynęło na wzrost potencjału wytwórczego elektrowni o 37,6%. 
Największy udział w kosztach działalności Elektrowni Kozienice miało zużycie 
materiałów. 
Koszt węgla wzrósł z […]TP tys. zł w 2017 r. do […]TP w 2018 r., ([…]TP %), a jego 
udział w kosztach ogółem spadł z ok. […]TP % do ok. […]TP %. 
Główny Energetyk Elektrowni Kozienice wyjaśnił, że wzrost kosztów zużycia węgla 
ww. okresie wynikał ze wzrostu o ok. […]TP % produkcji energii elektrycznej, 
co przełożyło się na wzrost o ok. […]TP % ilości spalanego węgla. Jednocześnie 
odnotowano wzrost o ok. […]TP % ceny jednostkowej węgla zużytego do produkcji 
energii elektrycznej. 
Koszt energii elektrycznej wzrósł z […]TP tys. zł w 2017 r. do […]TP w 2018 r. ([…]TP 
%), a jego udział w kosztach ogółem wzrósł z ok. […]TP % do […]TP %. 
Dyrektor Pionu Zarządzania Produkcją i Sprzedażą Spółki wyjaśnił, że znaczne 
zwiększenie w 2018 r. wolumenów i wartości zakupionej energii elektrycznej do 
sprzedaży spowodowane było problemami z dyspozycyjnością jednostek 
wytwórczych (postoje awaryjne i ubytki mocy) i koniecznością realizacji zawartych 
kontraktów oraz wyższym poziomem obliga giełdowego i wzrostem ceny CO2 
w 2018 r. 

(akta kontroli : t. II str. 137-140) 

W latach 2013-2018 suma bilansowa Spółki wzrosła o 3 mld zł (ok. 46%). Wzrost po 
stronie aktywów nastąpił głównie w pozycji środki trwałe – urządzenia techniczne 
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i maszyny, natomiast po stronie pasywów głównie w pozycji zobowiązania 
długoterminowe – zobowiązania wobec jednostek powiązanych. 
Dyrektor Pionu Zarządzania Produkcją i Sprzedażą Spółki wyjaśnił, że wzrost 
majątku trwałego w pozycjach środki trwałe jest wynikiem zrealizowanych inwestycji 
i przekazania do eksploatacji nowego bloku energetycznego nr 11, natomiast 
w pozycji zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych, według 
stanu na koniec 2018 r., wykazano część długoterminowych zobowiązań z tytułu 
obligacji wyemitowanych na sfinansowanie realizowanych środków trwałych 
w budowie, które zostały objęte przez ENEA SA. 

(akta kontroli: t. II str. 141) 

1.5 Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej  

Elektrownia Kozienice wyprodukowała w latach 2013-2018, łącznie 82.281.399 
MWh energii elektrycznej20, z czego średnio 92,4% sprzedano odbiorcom, a 7,4% 
zużyto na potrzeby własne. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wzrosła 
z 12 107 433 MWh w 2013 r., do 13.770.055 MWh w 2016 r. W 2017 r. nastąpił 
spadek wyprodukowanej ilości energii elektrycznej do 12.921.011 MWh (czyli 
o 6,2%) w stosunku do roku poprzedniego, by 2018 r. wzróść do 17.130.463 MWh, 
czyli o 32,6%. 
W tym samym czasie Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży energii 
elektrycznej w wysokości 17.113.392 tys. zł21. Również po stronie przychodów 
w 2017 r. nastąpił spadek, w stosunku do roku poprzedniego, o […]TP % by w 2018 
r. wzróść o 68,5 punktów procentowych, do kwoty […]TP tys. zł. (głównie na skutek 
uruchomienia bloku nr 11).  
W latach 2013-2018 ilość wyprodukowanej energii cieplnej przez Elektrownię 
Kozienice wyniosła łącznie […]TP 22. Ilość wyprodukowanej energii cieplej malała z 
[…]TP w 2013 r. do […]TP w 2017 r. by wzróść do […]TP w 2018 r.  
W tych samym czasie Elektrownia Kozienice wyprodukowała łącznie 603.133 GJ 
energii cieplnej z czego sprzedano odbiorcom zewnętrznym 149.097 GJ (24,6%), 
zużyto na potrzeby własne 445.130 GJ (73,8%), a straty na przesyłaniu wyniosły 
8.906 GJ (1,6%).  

(akta kontroli: t. II str. 142-144) 

Kierownik Wydziału Badań i Kontroli Eksploatacji wyjaśnił, że „najistotniejszą 
przyczyną mniejszej ilości wyprodukowanej energii w 2017 r. (12.921.011 MWh) 
w stosunku do produkcji w 2016 r. ([…]TP – największa roczna produkcja w historii 
Elektrowni, przed oddaniem do eksploatacji bloku 11) był fakt kończenia budowy 
bloku 11 i związana z tym jego praca i produkcja energii elektrycznej w ramach 
procesu inwestycyjnego. Okres próbnego rozruchu bloku 11, dotyczył czasu pracy 
tej jednostki, która w tym okresie oficjalnie nie była traktowana jako jednostka 
wytwórcza centralnie dysponowana. Nie była dozwolą sprzedaż energii elektrycznej 
w ramach wytwarzania jej podczas rozruchu tej jednostki. […]TP Ta nieplanowana 
produkcja energii z bloku 11 zostałam przez PSE S.A. dopuszczona do produkcji 
jako dodatkowe wymuszenie elektrowniane na Rynku Bilansującym. Z tego względu 
generacja z bloku 11 miała wpływ na zmniejszenie ilości energii wyprowadzonej z 
bloku 1-10. Istotnym faktem był także postój bloku 10 o mocy 560 MW w remoncie 
kapitalnym w okresie od 21 lipca 2017 r., a także postoje bloków 560 MW z powodu 
prowadzenia przez PSE prac związanych z przebudową rozdzielni 400 kV stacji 
elektroenergetycznej 400/220/110 kV Kozienice”. 

(akta kontroli t. II, str. 145-147) 

                                                      
20 Odpowiednio w latach 2013-2018: 12.107.433; 13.065.216; 13.287.218; 13.770,055; 12.291.011; 17.130.463 

MWh. 
21 W latach 2013-2018 odpowiednio tys. zł: […]TP 
22 W latach 2013-2018 odpowiednio GJ: […]TP 
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1.6 Struktura kosztów działalności Elektrowni Kozienice 

W latach 2013-2016 koszty działalności podstawowej Elektrowni Kozienice 
kształtowały się na średnim poziomie […]TP tys. zł. W 2017 r. odnotowano spadek 
kosztów działalności podstawowej o 10% w stosunku do 2016 r., a w 2018 r. wzrost 
o ponad 80% w stosunku do 2017 r., głównie amortyzacji, zużycia materiałów oraz 
energii.  
W tych latach najwyższy udział w kosztach rodzajowych działalności Elektrowni 
Kozienice miały koszty: zużycia materiałów ([…]TP), energii ([…]TP) amortyzacji 
([…]TP) oraz wynagrodzeń ([…]TP). Udział pozostałych kosztów według 
poszczególnych rodzajów nie przekroczył w badanym okresie 5% kosztów ogółem. 
W latach 2013-2017 zaznaczył się trend spadkowy kosztów wytwarzania energii 
elektrycznej […]TP natomiast w 2018 r. koszty te wzrosły do kwoty ok. […]TP  
Średni koszt jednostkowy wytworzenia energii w latach 2013-2016, miał tendencję 
spadkową - z […]TP zł/MWh do […]TP zł/MWh, czyli o […]TP %. Od 2016 r. koszt 
wytwarzania energii elektrycznej wzrósł do […]TP zł/MWh w 2017 r., a w 2018 r. do 
[…]TP zł/MWh, czyli […]TP %.  
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w 2014 r. spadła w stosunku do 
2013 r.23 z […]TP zł/MWh do […]TP zł/MWh, a po tym czasie stopniowo wzrastała do 
[…]TP zł/MWh w 2018 r. 
W badanym okresie w strukturze kosztów wytwarzania energii elektrycznej, koszty 
zmienne stanowiły nie mniej niż […]TP %, natomiast koszty stałe nie więcej niż […]TP 
%. W kosztach zmiennych dominowały koszty zakupu paliwa produkcyjnego ([…]TP 
% - […]TP %), natomiast w kosztach stałych, największy udział miały koszty 
amortyzacji […]TP %. 
  
Średnia jednostkowa cena zakupionego przez Elektrownię Kozienice węgla w latach 
2013-2018 [w zł/t] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Węgiel krajowy […]TP […]TP […]TP […]TP […]TP […]TP 
Węgiel importowany - - - - […]TP […]TP 

Średnia jednostkowa cena zakupionego przez Elektrownię Kozienice krajowego 
węgla kamiennego w latach 2013-2017 obniżała się z […]TP zł/t do […]TP zł/t, 
a w 2018 r. wzrosła o […]TP %, do […]TP zł/t. 
W okresie od 2013 do 2016 r. nie kupowano węgla z importu, a w latach 2017-2018 
jego udział w zakupach węgla ogółem był symboliczny i wynosił odpowiednio 
46.230,55 t i 122.170,26 t, co stanowiło 0,8% i 1,8%. Średnia ważona kaloryczność 
krajowego węgla kształtowała się w okolicach 22 GJ/t – wyższą średnią 
kalorycznością charakteryzował się węgiel zakupiony z importu: powyżej 28 GJ/t 
w 2017 r. i 24 GJ/t w 2018 r. Podobnie, kształtował się średni koszt jednostkowy 
zużytego węgla – w latach 2013-2017 obniżał się z 248,81 zł/t do 206,89 zł/t, 
a w 2018 r. wzrósł o 8,2%, do 223,81 zł/t24. 
Średni koszt jednostkowy węgla z importu wynosił 399,14 zł/t w 2017 r. oraz 392,18 
zł/t w 2018 r. 
Koszty transportu węgla w okresie 2017-2018 wynosiły: 
 od 8,70 zł do 17,98 zł netto za1 t węgla przewożonego z LWB, 
 od 16,78 zł do 23,99 zł netto za 1 t węgla przewożonego z kopalni 
znajdujących się na Śląsku. 

                                                      
23 Odpowiednio w latach 2013-2018 […]TP 
24 […]TP 
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Koszty transportu mułu energetycznego z JSW oraz PGG, a także koszty transportu 
węgla z importu zawarte były w cenie węgla (w umowach określono, że koszty 
transportu kolejowego ponosi sprzedający). 

(akta kontroli t. II, str. 148-151) 

 

1.7 Wykorzystanie w latach 2013-2018 mocy zainstalowanej oraz jej wpływ na 
koszty jednostkowe produkcji energii 

W Elektrowni Kozienice w latach 2013-2018 zainstalowane były urządzenia25 
o łącznej mocy 4.071,8 MW. Wykorzystanie mocy zainstalowanej w Elektrowni 
Kozienice, w odniesieniu do energii elektrycznej netto była na średnim poziomie 
[…]TP %26, a średni koszt wytworzenia MWh energii elektrycznej w tym czasie 
wynosił […]TP zł/MWh. 
Kierownik Wydziału Badań i Kontroli Eksploatacji wyjaśnił, że „wpływ stopnia 
wykorzystania mocy zainstalowanej, czyli w praktyce wielkości produkcji rocznej, na 
sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto, czyli przekładające się na koszty 
jednostkowe zużycie energii chemicznej paliw był nieznaczny. Sprawność w latach 
2013-2017 oscylowała w granicach […]TP %, w roku 2018 wzrosła do […]TP % 
w związku z pracą wysokosprawnego bloku nr 11.W tak niewielkim zakresie zmian 
wskaźnika GCF ([…]TP) nie widać jego korelacji ze sprawnością wytwarzania energii 
elektrycznej netto, a więc także z jednostkowymi kosztami zmiennymi wytwarzania. 
Wpływ zmian produkcji na sprawność wytwarzania energii elektrycznej uzależniony 
jest od całego szeregu czynników, m.in.: wielkości produkcji energii elektrycznej, 
okresów kalendarzowych, w których realizowane są odpowiednie wolumeny 
produkcji, konfiguracji bloków realizujących produkcję energii elektrycznej, 
warunków atmosferycznych i hydrologicznych. W zależności od tych czynników 
zwiększenie produkcji, czyli wzrost stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej 
może powodować zarówno wzrost jak i spadek kosztów jednostkowych produkcji 
energii elektrycznej. 
Należy podkreślić, że Elektrownia Kozienice jest jednostką centralnie dysponowaną, 
zatem nie ma autonomii w kwestii decydowania o wielkości swojej produkcji”. 

(akta kontroli str. t. II, str. 145-146) 

 

1.8 Działania podejmowane przez Prezesa URE w stosunku do Spółki mające 
na celu weryfikację ponoszonych przez nią kosztów związanych 
z zaopatrzeniem w węgiel kamienny. 

W okresie objętym kontrolą Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie prowadził 
kontroli w Spółce. 

(akta kontroli t. II str. 152) 

 

W 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki występował do Spółki, na podstawie 
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne27, o udzielenie 
wyjaśnień w różnych sprawach, w tym także związanych z zaopatrzeniem w węgiel, 
tj.: 
[…]TP  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

                                                      
25 1. Bloki B1 do B8 - kotły OP650, 2. bloki B9 do B10 – kotły AP1650 3. blok B11 – 1075 MW 
26 […]TP 
27 Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. Postanowienia umowy o współpracy, w tym Regulamin współpracy 
i obowiązujące w tym zakresie procedury nie zostały dostosowane do zmian 
następujących w strukturze organizacyjnej Spółki oraz do zmieniającego się 
zakresu działań jej komórek organizacyjnych, skutkiem tego niektóre 
postanowienia umowy o współpracy ze strony Spółki nie mogły być przez nią 
realizowane. W ocenie NIK mogło to narażać Spółkę na szkody, a w przypadku 
ich wystąpienia, stanowić podstawę do krytycznej, w świetle kryterium 
gospodarności, oceny działania Spółki.  
 
 

W latach 2017-2018 Spółka wywiązywała się z obowiązku wytwarzania 
i zapewnienia odbiorcom stałych dostaw energii elektrycznej i ciepła. Wzrost 
ponoszonych przez Elektrownię Kozienice kosztów, w latach objętych kontrolą, był 
uzasadniony i wynikał głownie ze wzrostu cen na rynku węgla oraz prowadzonych 
inwestycji. Brak dostosowania postanowień umowy o współpracy do zmian 
w strukturze organizacyjnej Spółki spowodował, że niektóre postanowienia umowy 
ze strony Spółki nie mogły być przez nią realizowane, a inne skutecznie 
egzekwowane. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli taki stan stwarzał ryzyko 
wystąpienia szkody po stronie Spółki. 
 
 

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. 

2.1. Procedury związane z gospodarką paliwami 

W Spółce opracowano Instrukcję Gospodarki Paliwem Produkcyjnym28, […]TP  
  

2.2. Ewidencja magazynowa węgla, w tym jak dokumentowanie jego 
przychodów na składowisko oraz zużycia (rozchody). 

[…]TP  

Począwszy od 2014 r. w Elektrowni obowiązywała procedura Nadzór metrologiczny 
nad wagami w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice, która została 
wprowadzona zarządzeniem Zarządu Spółki29. W okresie objętym kontrolą, 
w Elektrowni Kozienice funkcjonowały 4 wagi wagonowe, 16 wag przenośnikowych 
oraz 9 wag samochodowych. 

(akta kontroli t. III, str. 262-337) 

Zgodnie z ww. procedurą, wagi Elektrowni Kozienice legalizował Urząd Miar30.  
W latach 2017-2018 zachowana była ciągłość ważności świadectw legalizacyjnych, 
certyfikatów zgodności lub wystawianych przez producentów deklaracji zgodności 
[…]TP  

(akta kontroli t. III, str. 338-344) 

Kierownik Wydziału Pomiarów Spółki wyjaśnił, że: 
[…]TP 

                                                      
28 Zwana dalej Instrukcją. 
29 […]TP  

30 Okręgowy Urząd Miar w Warszawie oraz Obwodowy Urząd Miar w Radomiu. 

OCENA CZĄSTKOWA 

 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wagi Elektrowni podlegały wzorcowaniu, sprawdzaniu i przeglądom wykonywanym 
przez Wydział Pomiarów Spółki, których sposób przeprowadzania i częstotliwość 
określono w powyższych procedurach”. 

(akta kontroli t. III str. 345-352) 

[…]TP 
 (akta kontroli t. III str. 24-25) 

[…]TP 
 (akta kontroli t. III str. 353-354) 

W Elektrowni Kozienice głównym źródłem energii dostarczanej do kotłów był węgiel 
kamienny. Jego zużycie w blokach 1-10 mierzone było za pomocą czterech 
zespołów wag taśmowych podstawowych (14Wa, 18Wa, 139Wa i 140Wa) oraz 
czterech wag rezerwowych (14Wb, 18Wb, 139Wb i 140Wb) zainstalowanych 
odpowiednio na taśmociągach nr 14, 18, 139 i 140. Zużycie węgla przez blok 11 
było mierzone za pomocą dwóch wag taśmowych podstawowych (10Wna, 11WNa) 
oraz dwóch wag rezerwowych (10Wnb, 11WNb). Wagi mierzyły masę węgla, która 
była podawana bezpośrednio do zasobników przykotłowych. 
Zużycie paliw produkcyjnych było raportowane automatycznie. Raport zawierał 
stany liczników oraz ilość paliw zużytych na każdym ciągu nawęglania, Pomiar 
zużytego węgla dokonywany był z podziałem na bloki 200 MW, 500 MW oraz 
oddzielnie na blok 11 - 1075 MW. Dobowy raport z rozchodu paliw był drukowany 
w Wydziale Nawęglania Bloków, a następnie przekazywany do Wydziału Badań 
i Kontroli Eksploatacji. Dobowy raport z rozchodu węgla bloku 11 drukowany był 
w Wydziale Aparatury Pomiarowej. Istniała również możliwość określenia zużycia 
węgla w dowolnym przedziale czasu, na podstawie zadanego okresu. 
Ewidencja ilości zużytych paliw produkcyjnych prowadzona była w Wydziale Badań 
i Kontroli Eksploatacji na podstawie dokumentów, takich jak m.in.: 

− dobowe raporty z rozchodu paliw, 
− sprawozdania z badań węgla średniodobowego, 
− raporty z wyliczeń wartości zastępczych średniodobowego węgla 

kamiennego, 
− raporty ilości odseparowanych zanieczyszczeń. 

Instrukcja zawierała także zapisy dotyczące sporządzania miesięcznych zestawień 
transakcji magazynowych. 

(akta kontroli t. III str. 93-100) 

2.3. Odbiory jakościowe węgla. 

[…]TP 
 (akta kontroli t III, str. 355-379) 

2.4. System informatyczny dotyczący informacji o przychodach, rozchodach 
i  węgla 

Spółka korzystała z kilku systemów informatycznych dotyczących prowadzenia 
gospodarki zakupionym węglem. Użytkownikami tych systemów były także Spółki: 
ENEA Trading, ENEA Centrum oraz ENEA Ciepło. Były to m. in. 

1. […]TP W ramach tego systemu pracownicy Spółki wprowadzali dane 
związane z rozchodem paliw oraz dotyczące parametrów jakościowych po 
stronie laboratorium Spółki. 

2. […]TP – System do chronologicznej ewidencji dostaw towarowych 
realizowanych transportem kolejowym. […]TP 

3. […]TP– aplikacja wagowa do realizacji ważeń węgla na wagach kolejowych, 
[…]TP 

4. […]TP – system do generowania rozliczeniowych raportów rozchodu paliw 
(węgla i biomasy), […]TP 
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5. […]TP – System do zarządzania informacją laboratoryjną. […]TP 
6. […]TP – program do zbierania, administracji archiwizacji i dystrybucji 

wyników analiz paliw, wykorzystywanych do rozliczeń handlowych i opłat 
z tyt. emisji dwutlenku węgla […]TP  

7. […]TP – kompleksowy system bilansowania i nadzoru eksploatacji, w 
ramach którego dane dotyczące jakości węgla na rozchodzie są 
automatycznie pozyskiwane z laboratorium przez system […]TP  

8. […]TP - System do monitoringu i raportowania emisji CO2 w Europejskim 
Systemie Handlu Emisjami. […]TP  

(akta kontroli t. III str. 380-382) 

2.5. - 2.6. Zapasy węgla 

W 2017 r. w Elektrowni Kozienice obliczano średnie, dobowe zużycie węgla, które 
wynosiło: 
[…]TP  
Stan zapasów węgla w 2017 r. wahał się od […]TP w grudniu do […]TP w maju. 
Nadwyżka stanu zapasów, ponad poziom wynikający z przepisów ww. 
rozporządzenia wynosiła od […]TP w grudniu do […]TP w maju.  
Do stanu zapasów w 2017 r. nie wliczano składowiska dla bloku 11, który oddano do 
eksploatacji w dniu 19 grudnia 2017 r. Na składowisku dla bloku 11 węgiel 
gromadzono od kwietnia 2017 r. i na koniec tego roku stan zapasu wyniósł […]TP  
W związku z faktem, że blok 11 osiągnął status pełnoprawnego uczestnika rynku 21 
stycznia 2018 r. w następstwie rozszerzenia koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej i rozszerzenia Umowy na świadczenie usług przesyłania energii z PSE 
S.A., zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o zapasach – do 
obliczenia wymaganego zapasu Spółka rozpoczęła ustalanie średniego dobowego 
zużycia paliw, jako wielkości planowanych średniego dobowego ich zużycia. 

(akta kontroli t. III, str. 383-386) 

[…]31 Koordynator z Biura Zarządzania Portfelem Węgla i Biomasy Enea Trading 
wyjaśnił, że „na potrzeby kalkulacji poziomu zapasów minimalnych w ówczesnym 
okresie zimowym wyznaczono planowane zużycie węgla na okres od 21 stycznia 
2018 r. do 31 marca 2018 r. ([…]TP t), które następnie podzielono na 70 dni (długość 
tego okresu). Wyznaczone w ten sposób średnie dobowe zużycie węgla 
wykorzystano do przedstawienia Prezesowi URE, według stanu na dzień 21 marca 
2018 r., dotyczących obowiązku utrzymywania zapasów paliw w ilości zapewniającej 
utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców, określonej 
zgodnie z rozporządzeniem o zapasach paliw. 
W dniu 20 kwietnia 2018 r. Urząd Regulacji Energetyki powiadomił o konieczności 
skorygowania informacji i rozłożenia planowanego zużycia węgla na cały okres 
zimowy, czyli 151 dni, tj. od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. 
W związku z tym, średnie dobowe zużycie węgla planowanego na 70 dni podzielono 
na 151 dni, co wywołało kalkulacyjny spadek tej wielkości w okresie od 1 stycznia do 
31 marca 2018 r. w porównaniu z innymi przedziałami czasowymi”. 

(akta kontroli str. 387-388) 

Wyliczone w ten sposób, planowane dzienne zużycie w okresie od stycznia do 
marca 2018 r. wyniosło […]TP t, czyli o […]TP % mniej, niż przed uruchomieniem 
bloku nr 11 (w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2017 r. średnie dobowe zużycie 
węgla wyliczone zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o zapasach wynosiło 
[…]TP  
Planowane średnie zużycie dobowe na dalszą część 2018 r. określono na: 

                                                      
31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  NIK wyłączyła jawność informacji w 
zakresie imienia i nazwiska, ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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[…]TP 
Było ono wyższe niż faktyczne zużycie za analogiczne okresy 2017 r. o ponad 
[…]TP. 
Stan zapasów węgla w 2018 r. wahał się od […]TP t w lipcu do […]TP t w grudniu. 
Nadwyżka stanu zapasów ponad poziom wynikający z przepisów ww. 
rozporządzenia wynosiła od […]TP t w grudniu do […]TP t w maju. 

(akta kontroli t. III str. 383-502) 

Pan […]32 Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu 
Regulacji Energetyki wyjaśnił, że „obliczenia dokonane w URE w zakresie zapasu 
obowiązkowego utrzymywanego przez Spółkę na dzień 21 marca 2018 r. wykazały, 
że pomimo, iż planowane zużycie zostało obliczone błędnie, to i tak suma zapasu 
obowiązkowego obliczonego na podstawie faktycznego zużycia ([…]TP t) oraz 
zapasu obowiązkowego wynikającego z planowanego zużycia ([…]TP t), była niższa 
od faktycznie utrzymywanego zapasu węgla w wysokości […]TP t (o […]TP t). Na 
podstawie przeprowadzonego monitoringu uznano zatem, że Przedsiębiorca 
utrzymuje zapasy na odpowiednim poziomie i nie ma zagrożenia w dostawach 
energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców. W związku z powyższym, nie było 
celowym dokonywanie u tego przedsiębiorcy kontroli stanu zapasów paliw na 
podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.)”. 

(akta kontroli str. 510-516) 

2.7. Inwentaryzacja zapasów węgla. 

[…]TP 

 (akta kontroli t. IV str. 321) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W badanym okresie sposób przyjmowania i rozliczania dostaw węgla kamiennego 
był zgodny z obowiązującymi umowami i procedurami obowiązującymi w tym 
zakresie. Każda z dostaw podlegała wewnętrznej kontroli ilości i jakości 
dostarczonego paliwa. 
Zapasy węgla zapewniały ciągłość produkcji energii elektrycznej i utrzymywane były 
na poziomie wymaganym przepisami rozporządzenia o zapasach, […]TP 
 
 

3. Prawidłowość wyboru dostawców węgla 

3.1 Parametry fizykochemiczne węgla optymalne dla pracy posiadanych 
instalacji i urządzeń (kotłów) do wytwarzania energii elektrycznej 

Dyrektor ds. Produkcji Elektrowni Kozienice podał, że w EC Kozienice węgiel 
spalano w trzech rodzajach kotłów33. Optymalne parametry paliwa węglowego 
podawanego do instalacji kotłowych to: 
[…]TP  
Jak zaznaczył Dyrektor ds. Produkcji Elektrowni Kozienice, kotły OP 650 stosowane 
w blokach B1 - B8 projektowane były na zakres wartości opałowej […]TP a więc do 
wartości opałowej […]TP. Kupowany węgiel może odbiegać od tych parametrów z 

                                                      
32 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  NIK wyłączyła jawność informacji w 
zakresie imienia i nazwiska, ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

33 […]TP  
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uwagi na proces składowania węgla na placach magazynowych gdzie następuje 
proces jego uśrednienia poprzez mieszanie. 

(akta kontroli t. IV str. 322-323) 

W okresie 2017 -2018 na stan ewidencyjny przyjęto łącznie […]TP węgla. W 
zdecydowanej większości dostarczony węgiel spełniał parametry dostosowane do 
optymalnej pracy instalacji Elektrowni. 
W okresie tym, […]TP przyjętego węgla miało wartość opałową powyżej […]TP, a 
[…]TP wartość opałową poniżej […]TP. 
Główny Energetyk wyjaśnił, że „przyjmowanie węgla w latach 2017 - 2018 
o parametrach wykraczających poza zakres […]TP odbywało się w sytuacji trudności 
na rynku węgla i problemami związanymi z zamknięciem linii kolejowej nr 7 […]TP 
Sytuacja ta stwarzała realne zagrożenie dla utrzymania wymaganego poziomu 
zapasów węgla, wobec czego przyjmowane były dostawy o parametrach spoza ww. 
zakresu. W takich przypadkach zachowywano szczególną uwagę przy operacyjnym 
zarządzaniu rozładunkiem i kierowaniem węgla. W zależności od parametrów węgla 
podejmowane były decyzje o kierowaniu bezpośrednio na bloki energetyczne 
z mieszaniem z węglem pochodzącym z placów składowych, o składowaniu 
i mieszaniu całości na placach węglowych lub w przypadku mułów kierowania węgla 
na plac nr 1 w celu stworzenia mieszanki o właściwych parametrach poprzez 
zmieszanie z węglem o lepszej jakości.  
Konsultacje i opinie w temacie wpływu na pracę urządzeń blokowych węgla 
o parametrach odbiegających od optymalnych były prowadzone z Enea Trading Sp. 
z o.o. przez służby techniczne Spółki. W zakresie operacyjnym i technicznym 
uzgodnień dokonywano w ramach ustalania planów zakupu paliw, jak też 
harmonogramów dostaw na kolejne okresy, zgodnie z procedurami współpracy. 
(…) Niemniej jednak dostrzegając zagrożenia: brak węgla krajowego przy 
gwałtownym wzroście jego cen, zamknięcie linii kolejowej nr 7 od połowy czerwca 
2017 r., wpisanie się w politykę ekologiczną Państwa, podjęto działania zmierzające 
do wypracowania blendingu niskokalorycznego węgla i mułów z węglem krajowym 
i importowanym o wyższej jakości w celu wytwarzania mieszanek o niższych 
kosztach i odpowiednich dla pracy urządzeń. 
[…]TP  

(akta kontroli t. IV str. 324-328) 

Na podstawie analizy miesięcznych raportów dotyczących ewidencji dobowej 
parametrów ilościowych i jakościowych paliw spalonych w Elektrowni Kozienice za 
lata 2017-2018, ustalono, że w większości przypadków średniodobowe parametry 
spalanego węgla mieściły się w ww. przedziałach określonych jako optymalne, dla 
instalacji bloków 1-10 oraz dla bloku 11. Stwierdzono jednakże przypadki 
nieznacznych odchyleń tych parametrów, z czego: cztery34 w zakresie niższej 
średniodobowej wartości opałowej, 3335 w zakresie przekroczenia wartości 
granicznej średniego zapopielenia, dwa przypadki36 przekroczenia zawartości siarki 
oraz jeden37 wyższej niż graniczna zawartości wilgoci. 

(akta kontroli t. IV str. 330-404) 

Główny Energetyk wyjaśnił, że „gospodarka węglem prowadzona była właściwie, 
ponieważ w okresie 2017 – 2018 odnotowano tylko trzy przypadki wystąpienia 
średniodobowej wartości opałowej poniżej […]TP , przy czym odchyłka była tak 
niewielka, że zawierała się w rozszerzonej niepewności względnej pomiaru wartości 
opałowej z uwzględnieniem niepewności pobierania próbek wg […]TP. 

                                                      
34 […]TP 
35 […]TP 
36 […]TP 
37 […]TP 
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(akta kontroli t. IV str. 324-328) 

Spółka przeprowadzała szacunki kosztów związanych z mieszaniem różnych 
rodzajów węgla w celu podawania do instalacji paliwa spełniającego wymagania 
technologiczne w odniesieniu do mułów w roku 2018. Uwzględniono w nich 
wolumen rozładowanych mułów, koszt jednostkowy rozładunku mułów, wolumen 
miałów węglowych z przeznaczeniem do mieszania, wolumen mieszanki, koszt 
jednostkowy mieszanki. Wyznaczone łączne koszty związane z rozładunkiem mułów 
i mieszaniem mułów z miałami węglowymi zostały odniesione do energii chemicznej 
dostarczonej w mułach węglowych. Koszty te, poniesione w celu przekształcenia 
mułów do postaci mieszanki o parametrach właściwych do podania na bloki 
wyniosły […]TP. 

(akta kontroli t. IV str. 329) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
NIK ocenia pozytywnie działania służb technicznych Spółki gwarantujące podawanie 
do instalacji kotłowych Elektrowni węgla o parametrach mieszczących się 
w granicach parametrów zalecanych dla tych urządzeń. 
 

4. Gospodarka odpadami powstałymi ze spalania węgla kamiennego 

Gospodarkę odpadami ze spalania węgla kamiennego prowadzono zgodnie 
z procedurą […]TP oraz obowiązującymi regulaminami. Odpowiedzialność za 
gospodarkę odpadami w Elektrowni przypisano pracownikom trzech wydziałów: 
Ruchu Urządzeń Pozablokowych (TWP), Ochrony Środowiska (TIS) i Sprzedaży 
Ubocznych Produktów Spalania (DHU). Pracownikom tych wydziałów określono 
zakresy obowiązków dla realizacji zadań oraz formę i terminy sprawozdawczości 
dotyczącej ilości wytwarzania, magazynowania i zbywania odpadów, w tym 
odpadów i produktów ubocznych ze spalania węgla.  
Wydział TWP był odpowiedzialny m.in. za:  

− prowadzenie właściwej gospodarki odpadami (paleniskowymi, gipsami, 
osadami ściekowymi) produktami ubocznymi spalania,  

− zarządzanie składowiskiem mieszanki popiołowo-żużlowej,  
− nadzór nad wagami samochodowymi,  
− zarządzanie miejscem magazynowania produktów ubocznych (zbiorniki 

retencyjne popiołów, magazyn gipsu),  
− bilansowanie i prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów, 
− przesyłanie wymaganych informacji do odpowiednich komórek 

organizacyjnych. 
Do zadań Wydziału TIS należało między innymi: 

− sporządzanie bilansu i prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,  
− przesyłanie wymaganych informacji do odpowiednich komórek 

organizacyjnych (w zależności od rodzaju odpadu w porozumieniu z ENEA 
Logistyka lub TWP),  

− badanie właściwości fizyko-chemicznych odpadów paleniskowych 
pochodzących ze spalania węgla kamiennego w zakresie umożliwiającym 
ocenę ich uciążliwości dla środowiska i możliwości ich gospodarczego 
wykorzystania. 

Wydział DHU prowadził proces sprzedaży i zagospodarowania UPS oraz innych 
odpadów powstałych w ramach działalności wytwórczej ENEA Wytwarzanie, 
zgodnie z Zasadami, w oparciu o […]TP Wydział DHU sporządzał też karty 
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przekazania odpadów wytwarzanych przez Elektrownię, bilansował i prowadził 
ewidencje wytwarzanych odpadów oraz przesyłał wymagane informacje do 
odpowiednich komórek organizacyjnych. 
Zgodnie z technologią procesu odpopielania i odżużlania, Pozwoleniem 
Zintegrowanym oraz zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego 
- Instrukcją prowadzenia składowiska mieszanki popiołowo-żużlowej, na 
składowisko przesyłane były odpady w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej 
z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80). 
Transport odpadów paleniskowych z Elektrowni na składowisko mieszanki 
popiołowo-żużlowej odbywał się systemem hydraulicznym, z zamkniętym obiegiem 
wody. 
[…]TP  
Popiół lotny w ilości […]TP oraz gips syntetyczny (REA-gips z instalacji mokrego 
odsiarczania spalin) w ilości […]TP zostały od dnia 01.08.2014 r. uznane przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego jako produkt uboczny. 
Popiół lotny jako produkt uboczny suchy, transportowany był pneumatycznie do 
zbiorników retencyjnych, w których był magazynowany - osobno dla bloków 1-10 
i bloku 11. Wyznaczenie ilości wyprodukowanego popiołu lotnego dokonywane było 
na podstawie wyliczeń zużytego węgla oraz jego parametrów. Ilość przekazanego 
popiołu lotnego, jako produktu ubocznego, dokonywana była  na podstawie 
dokumentów wagowych z ważenia odbieranego popiołu lotnego w danym okresie 
rozliczeniowym.  
REA-gips, jako produkt uboczny, magazynowany był w magazynach […]TP  
Złożenie gipsu do przetworzenia na składowisku nie eliminowało możliwości 
odzysku, a ENEA Wytwarzanie posiadała zgodę Marszałka na wydobywanie 
odpadów z przeznaczeniem do odzysku.  
Wyznaczanie ilości wyprodukowanego REA-gipsu dokonywane było na podstawie 
wyliczeń zużycia mączki kamienia wapiennego oraz współczynników 
przeliczeniowych. Ilość przekazanego REA-gipsu do magazynu lub składowisko 
dokonywana była  na podstawie dokumentów wagowych i ważenia REA-gipsu 
odbieranego w danym okresie rozliczeniowym. 

(akta kontroli str. t IV str. 1-42 ) 

W latach 2017-2018 Elektrownia zużyła łącznie […]TP ton sorbentu, w tym:  
− w 2017 r. stan na początek roku wynosił […]TP ton, zakupiono […]TP ton, 

zużyto […]TP ton, a stan na koniec roku wynosił […]TP ton;  
− w 2018 r. zakupiono […]TP ton sorbentu, zużyto […]TP tys. ton, a stan na 

koniec roku wynosił […]TP ton. 
(akta kontroli t IV str. 43) 

W latach 2016 i 2017 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
przeprowadził dwie kontrole, w tym jedną dotyczącą sposobu magazynowania 
i postępowania z odpadami. W protokole, w odniesieniu do prowadzonej przez 
Elektrownię ewidencji odpadów, zapisano że: „(…) w Elektrowni prowadzona jest 
właściwie ewidencja ilościowo-jakościowa wytwarzanych odpadów poddawanych 
unieszkodliwieniu i odzyskowi. Kontrolowany przekazywał w terminie, do marszałka 
województwa, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów 
i urządzeniach służących do ich unieszkodliwiania. Okresy magazynowania 
odpadów nie były przekraczane, a odpady przekazywane były podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami”.  

(akta kontroli str. t IV str. 44-49) 

4.3 W latach 2017-2018 Elektrownia wyprodukowała łącznie […]TP ton odpadów 
paleniskowych (odpowiednio […]TP), z czego  

− […]TP (w kolejnych latach odpowiednio […]TP) wyemitowano w powietrze,  
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− […]TP (odpowiednio […]TP) zaabsorbowano w gipsie, 
− […]TP (odpowiednio […]TP) uchwycono, z czego […]TP stanowiły popioły 

lotne ([…]TP %), a żużle ([…]TP 
Z ogólnej ilości […]TP tys. ton uchwyconych odpadów […]TP tys. ton (odpowiednio 
[…]TP tys. ton i […]TP tys. ton) zostało zagospodarowanych przez uprawnionych 
odbiorców ([…]TP %).  
W latach 2017-2018, w Elektrowni Kozienice odnotowano procentowy spadek ilości 
pyłów wyemitowanych do powietrza z […]TP 2016 r. do […]TP w 2018 r. Miało to 
miejsce mimo zwiększenia produkcji energii elektrycznej o […]TP w stosunku do 
2016 r. 

(akta kontroli str. t. IV, str. 50-74) 

4.4. […]TP  
W tym samym okresie Elektrownia w związku z zagospodarowaniem i wywozem 
produktów spalania węgla na składowisko, poniosła koszty w łącznej wysokości 
[…]TP zł (w kolejnych latach odpowiednio […]TP tys. zł i […]TP zł). Ponadto, z tytułu 
korzystania ze środowiska w związku z składowaniem odpadów powstałych ze 
spalania węgla (mieszanka popiołowo-żużlowa o kodzie 10 01 10) zapłaciła w 
2017 r. na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego łącznie 661,7 tys. zł. 
Opłaty takiej nie zapłacono za rok 2018 r., z uwagi na zbilansowanie odpadów 
przyjętych i zbytych na składowisko.  
Łącznie Elektrownia wydatkowała w okresie objętym kontrolą, na zagospodarowanie 
i utylizację odpadów ze spalania węgla kwotę […]TP tys. zł, co stanowiło […]TP % 
przychodu z tytułu sprzedaży UPS.  

 (akta kontroli str. t IV, str. 53, 74-149) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
Spółka prowadziła gospodarkę odpadami zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym 
oraz zatwierdzonymi procedurami, w sposób pozwalający na wygenerowanie z tej 
działalności zysku i oraz zmniejszenie ilości pyłów wyemitowanych w powietrze. 

 

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

W okresie objętym kontrolą, w związku z liberalizacją rynku energii elektrycznej, 
Spółka ENEA Wytwarzanie nie zatwierdzała taryf za energię elektryczną. 
W latach 2017-2018 Spółka występowała dwukrotnie (9 stycznia 2017 r. i 5 lutego 
2018 r.) do Prezesa Urzędu Regulacji Energii z wnioskami o zatwierdzenie taryfy za 
energię cieplną. Do wniosków dołączono kalkulację cen i stawek opłat, 
sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badań, 
oświadczenie o utrzymywaniu wymaganych zapasów paliw oraz oświadczenie 
o kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń 
energetycznych. 
ENEA SA i jej spółki zależne, w tym ENEA Wytwarzanie, zawarły umowę 
o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej PGK) w ramach Grupy 
Kapitałowej ENEA, która rozpoczęła funkcjonowanie od 1 stycznia 2014 r. Jako cel 
działania PGK wskazano usprawnienie zarządzania rozliczeniami podatku CIT oraz 
zmniejszenie kosztów administracyjnych. Kwota zobowiązania podatkowego 
dotyczącego ENEA Wytwarzanie przekazywana była do ENEA SA, jako spółki 
odpowiedzialnej za obliczenie wysokości zaliczek i wpłacenie podatku do 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota podatku dochodowego jaką za lata 2017-
2018, w imieniu GK ENEA, zapłaciła ENEA SA […]TP  
Udział przychodów ze sprzedaży energii cieplnej w przychodach ze sprzedaży 
Spółki był symboliczny i wynosił odpowiednio […]TP w 2017 r. i […]TP w 2018 r. 

(akta kontroli t. IV str. 150-182) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

NIK ocenia pozytywnie prawidłowość przedkładanych przez Spółkę Prezesowi URE 
wniosków o zatwierdzenie taryf na energię cieplną, a także wywiązywanie się ze 
zobowiązań podatkowych. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 
 

1. zabezpieczenie interesów Spółki poprzez zapewnienie uzyskiwania opinii 
finansowo-księgowych, w przypadkach zawierania umów na dostawy paliw 
energetycznych na warunkach odbiegających od powszechnie zawieranych 
w zakresie ceny i innych istotnych elementów, zwłaszcza pod kątem 
możliwych skutków dla płynności finansowej Spółki. 
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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 Rzeszowie. 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. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Rzeszów, 15 czerwca 2019 r. 
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