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I. Dane identyfikacyjne 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa1. 

 

Henryk Baranowski Prezes Zarządu2.  
(akta kontroli str. 4-8) 

1. Organizacja gospodarki paliwami. 

2. Prawidłowość wyboru dostawców węgla kamiennego do Oddziałów należących 
do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie3, 
ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału - Elektrownia Opole oraz Oddziału - 
Zespół Elektrowni Dolna Odra. 

3. Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów w zakresie 
zaopatrzenia w węgiel kamienny Oddziałów należących do PGE GiEK S.A., ze 
szczególnym uwzględnieniem Oddziału - Elektrownia Opole oraz Oddziału - 
Zespół Elektrowni Dolna Odra. 

 

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 Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

 

 
Adam Borowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/64/2019 z 26.03.2019 r.  
Radosław Kropiowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/65/2019 z 26.03.2019 r. 
Zygmunt Świętek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/66/2019 z 26.03.2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-6)

                                                      
1  Dalej: PGE S.A. lub Spółka. 
2  Od 31.03.2016 r. 
3  Dalej: PGE GiEK S.A.  
4  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  

Kontrolerzy 
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II.  Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
[…]6  

  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja gospodarki paliwami 

[…]8  

 

[…]9 

 

[…]10  

 

2. Prawidłowość wyboru dostawców węgla kamiennego do 
Oddziałów należących do PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A., ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału 
Elektrownia Opole i Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra 

[…]11 

 

[…]12 

 
[…]13 
 
 
 
 
 

                                                      
5  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
6 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 
PGE S.A.   

7  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. 

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 PGE S.A.  

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 PGE S.A. 

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 PGE S.A. 

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 PGE S.A. 

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 PGE S.A. 

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 PGE S.A. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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3. Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów 
w zakresie zaopatrzenia w węgiel kamienny Oddziałów należących 
do PGE GiEK S.A. ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału 
Elektrownia Opole i Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra 

[…]14 

 

[…]15 
 

[…]16 

 

IV. Wnioski 
[…]17 

[…]18  

 

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

 

Szczecin, 14  czerwca 2019 r. 
                                                                       Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
                                                                                           dokonał: 
 
  

                                                      
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 PGE S.A. 
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 PGE S.A. 
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 PGE S.A. 
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 PGE S.A. 
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 PGE S.A. 

OBSZAR 

Opis stanu 

faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

 wykonania wniosków 
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Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy: Dyrektor 
 Adam Borowski 

doradca techniczny 

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

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

podpis podpis 
  

Radosław Kropiowski 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

podpis 
 
 


