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I. Dane identyfikacyjne 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna 
Odra. Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo1. 

Dyrektor Oddziału Piotr Litwin2.  

(akta kontroli str. 5-7) 

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 Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

 

1. Radosław Kropiowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/7/2019 z 3.01.2019 r.  

2. Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/35/2019 z 22.01.2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
[…]5       

                                                      
1 Dalej: Oddział lub Zespół Elektrowni. 
2 Od 1.03.2019 r. W okresie objętym niniejszą kontrolą NIK stanowisko Dyrektora Oddziału zajmowali: Paweł 

Warda od 19.02.2016 r. do 2.04.2017 r., Norbert Grudzień od 8.05.2017 r. do 24.12.2018 r. W okresie 
od 3.04.2017 r. do 7.05.2017 r. p.o. Dyrektora Oddziału był Rafał Mucha, a od 27.12.2018 r. do 28.02.2019 r. 
p.o. Dyrektora Oddziału był Jacek Śniegowski.    

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona 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 – 
dalej: uoddip), w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 – dalej: uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

[…]7 

 

 

[…]8  

  

[…]9  

  

2. Organizacja gospodarki paliwami i jej funkcjonowanie 
w Oddziale, w tym przestrzeganie wymogów prawa oraz zasad 
minimalizacji kosztów w związku z gospodarką zapasami węgla  

[…]10 

 

 

[…]11      

 

[…]12 

 

     

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

                                                      
6 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. 
7 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 

art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

8 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

9 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

10 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

11 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 
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[…]13 

 

[…]14 

 

[…]15 

 

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

[…]16 

 

[…]17  

 

[…]18 

 

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

[…]19 

 

[…]20  

 

[…]21 

                                                      
13 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 

art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

14 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

15 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

16 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

17 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

18 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

19 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

20 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 
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6. Wpływ prowadzonej polityki zaopatrzenia w węgiel na wysokość 
odprowadzanych podatków oraz na wysokość taryf za energię 
elektryczną i cieplną przekazywanych Prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki  

[…]22  

 

[…]23 

 

[…]24 

 

 

IV. Wnioski 
[…]25 

[…]26 

 

 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                                                                                                       
21 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 

art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

22 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

23 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

24 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

25 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 

26 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uoddip, w związku z art. 11 ust. 4 uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Zespołu 
Elektrowni. 
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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. 

 

Szczecin,    14       czerwca 2019 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Szczecinie 
Kontrolerzy: 

 
Dyrektor 

 
Radosław Kropiowski  

główny specjalista kontroli państwowej 
 

........................................................ 

 
........................................................ 

podpis podpis 
  

Małgorzata Chabiniak 
specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


