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ENEA Trading
ENEA Wytwarzanie
El. Kozienice
ENERGA
ENERGA Wytwarzanie
ENERGA El. Ostrołęka
GJ
JSW
KHW
KW
LWB
MWh, TWh

odbiorca finalny
energii
odbiorca energii
parametry jakościowe
węgla
PGE
PGE GiEK
PGE GiEK El. Opole
PGE GiEK El. Dolna
Odra
PGG
PGNiG
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PGNiG Termika EC
Siekierki
Prawo energetyczne
producent energii
(wytwórca energii,
zakład energetyczny)
rozporządzenie
o zapasach
Tauron lub TPE
Tauron Wydobycie
lub TWD
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ENEA S.A.;

ENEA Trading sp. z o.o.;

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Oddział Elektrownia Kozienice;
ENERGA S.A.;

ENERGA Wytwarzanie S.A.;

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.;

Wielokrotność jednostki energii oraz ciepła w układzie SI, gdzie 1 GJ [gigadżul]
= 109J;

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.;
Katowicki Holding Węglowy S.A.;
Kompania Węglowa S.A.;

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;

Wielokrotność jednostki energii oraz ciepła – stosowana np. do określenia
rocznej ilości energii produkowanej przez elektrownie, gdzie 1 MWh
[megawatogodzina] = 106Wh, 1 TWh [terawatogodzina] = 109Wh, przy czym
np. 1 MWh = 3,6 GJ;
gospodarstwo domowe, kupujące energię na cele komunalno-bytowe lub inny
klient, kupujący energię na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;

każdy nabywca energii, np. przedsiębiorstwo obrotu energią lub odbiorca
finalny energii;

parametry fizykochemiczne węgla charakteryzujące: jego ogólne cechy, skład
pierwiastkowy oraz parametry technologiczne; podstawowe parametry węgla
to: wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność;
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Centrala);

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole;

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra;
Polska Grupa Górnicza S.A.;

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.;
PGNiG Termika S.A. (Centrala);

PGNiG Termika S.A. Zakład Elektrociepłownia Siekierki;

ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
ze zm.);

oddział lub zakład (elektrownia/elektrociepłownia) przedsiębiorstwa
energetycznego, wytwarzającego energię elektryczną oraz ciepło, wyposażony
w zespoły urządzeń służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła;

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach
energetycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338, ze zm.);
Tauron Polska Energia S.A.;
Tauron Wydobycie S.A.;

Tauron Wytwarzanie
Tauron Wytwarzanie
El. Jaworzno III
Tauron Wytwarzanie
El. Siersza
ustawa
o rachunkowości
URE

Tauron Wytwarzanie S.A. (Centrala);

Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III;
Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza;

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351,
ze zm.);
Urząd Regulacji Energetyki.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy realizowana przez
wytwórców energii
elektrycznej polityka,
w zakresie zaopatrzenia
w węgiel kamienny,
była ekonomicznie
uzasadniona oraz czy
i w jaki sposób wpływała
na poziom cen energii
elektrycznej
dla odbiorców?

Na krajowy sektor energii – obejmujący tzw. energetykę zawodową1
przypada ok. 60% zużycia węgla kamiennego. Dla podmiotów tego sektora, w tym czołowych wytwórców energii elektrycznej, opierających
swoją działalność na spalaniu węgla kamiennego, wydatki na zakup węgla
stanowią około 40% ponoszonych kosztów. Prawidłowe kontraktowanie,
w tym zapewnienie optymalnej jakości oraz cen węgla, przekładają się
na rentowność prowadzonej działalności, a także na wysokość kosztów
jakie ostatecznie ponoszą odbiorcy wytwarzanej energii.
Wykres nr 1
Krajowa produkcja energii elektrycznej, w tym ze spalania węgla kamiennego (TWh)

Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy kupowany przez
wytwórców energii
węgiel kamienny
spełniał wymagania
jakościowe niezbędne
dla prawidłowego
funkcjonowania
posiadanych instalacji?
2. Czy realizowane
zakupy węgla
kamiennego spełniały
wymagania związane
z optymalizacją
ponoszonych przez
wytwórców kosztów?
3. Czy stosowane
przez wytwórców
procedury wyboru
dostawców węgla
kamiennego zapewniały
transparentność
i konkurencyjność
tych działań oraz czy
zawierane przez nich
umowy gwarantowały
jego odpowiednią
jakość?
4. Czy sposób realizacji
i rozliczania dostaw
węgla kamiennego był
zgodny z zawartymi
umowami oraz czy
gwarantował ochronę
interesów nabywcy
i odbiorców energii?
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych GUS2.

Poza zakupami paliwa istotną pozycją wydatków producentów energii
są także nakłady i koszty związane z ochroną środowiska, co dotyczy
m.in. realizowanych inwestycji ograniczających emisję do atmosfery szkodliwych substancji oraz ponoszonych kosztów z tytułu opłat za emisję CO2.

Dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia producentów energii w węgiel
kamienny nie sprzyjały zachodzące w ostatnich latach procesy konsolidacyjne na krajowym rynku węglowym3. W ich efekcie doszło bowiem
do zmniejszenia liczby podmiotów wydobywających węgiel energetyczny
oraz do znaczącego zaangażowania kapitałowego największych grup energetycznych w podmioty zajmujące się jego wydobyciem. Na kierunki sprowadzania paliwa wpływ miały także uwarunkowania związane z cenami
węgla na rynku.

W latach objętych niniejszą kontrolą (2017–2018) ceny krajowego węgla
energetycznego były znacząco niższe od węgla importowanego. Sytuacja
ta zmieniła się w 2019 r., w którym na rynku międzynarodowym wystąpiły wysokie spadki cen węgla. Sprawiło to, że około I kwartału 2019 r. ceny
te zrównały się, a w późniejszym okresie węgiel krajowy stał się droższy.
1
2
3
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164,6

Tj. na sektor energii obejmujący: elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie i kotły ciepłownicze
energetyki zawodowej. Dane za lata 2017–2018 – na podstawie informacji statystycznych GUS
Zużycie paliw i nośników energii w ww. latach.
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017–2018 – GUS 2019.

W tym głównie utworzenie spółki PGG i przejęcie przez nią w 2016 i 2017 r. większości kopalń
KW i KHW. Na koniec 2018 r. spółki energetyczne posiadały blisko 59% akcji PGG.

WPROWADZENIE
Jednostki
kontrolowane
Tauron
Tauron Wytwarzanie
El. Jaworzno III
Tauron Wytwarzanie
El. Siersza
ENERGA El. Ostrołęka
PGE
PGE GiEK
PGE GiEK El. Opole
PGE GiEK El. Dolna Odra
ENEA Wytwarzanie
El. Kozienice

I tak np.: w połowie 2019 r. cena węgla krajowego wg indeksu PSCMI14
wyniosła 12,0 zł/GJ, a cena węgla z importu w portach ARA wg indeksu
CIF ARA5 wyniosły 7,5 zł/GJ. W grudniu 2019 r. węgiel krajowy nadal był
droższy (12,1 zł/GJ) od węgla z importu (8,3 zł/GJ).

Spadkowi produkcji i sprzedaży krajowego węgla (wykres nr 2) oraz
wzrostowi jego cen, towarzyszył w latach 2017–2018 wzrost importu
węgla (wykres nr 3), przy czym jego udział w pokryciu potrzeb energetyki zawodowej był w tych latach niewielki6. Następował także wzrost
importu energii elektrycznej, którego udział w pokrywaniu krajowego
zapotrzebowania na tę energię sukcesywnie wzrastał od 1,2% w 2016 r.,
1,3% w 2017 r., 3,2% w 2018 r. do 6,3% w 2019 r.7
Wykres nr 2 i 3
Produkcja i sprzedaż węgla krajowych producentów (mln ton), importowanie węgla
do Polski (mln ton)
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych ARP8 , opracowanie NIK m.in. na podst. danych GUS9.

Większość produkcji energii elektrycznej w Polsce zapewniały podmioty
energetyki zawodowej, należące do głównych kapitałowych grup energetycznych. Ich szacunkowe udziały na tym rynku w 2018 r. wyniosły:
PGE 43%, ENEA 17%, Tauron 10%, ENERGA 2% i PGNiG Termika 2%.
Odpowiadali oni łącznie za ok. ¾ produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Niniejszą kontrolą objęto spółki należące do ww. pięciu grup energetycznych, w tym należące do nich wybrane elektrownie i elektrociepłownie,
4
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8
9

Poziom cen miałów energetycznych (loco kopalnia) w sprzedaży do energetyki zawodowej
i przemysłowej na polskim rynku. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw,
spełniających kryterium jakościowe, gdzie m.in. wartość opałowa wynosi 20≤Qir<24 MJ/kg.
Poziom cen węgla energetycznego spełniającego kryterium jakościowe, gdzie m.in. wartość
opałowa wynosi 6000 kcal/kg (tj. 25,1 MJ/kg) w portach Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpii
(po przeliczeniu z USD/tonę na zł/GJ).
Importowany węgiel w latach 2017–2018 jedynie w 3% wykorzystywany był na potrzeby,
kontrolowanych zakładów energetycznych, co przedstawiono w dalszej części Informacji.

Na podstawie opracowań: Energia – GUS 2015, 2016, 2017, 2018 oraz Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017–2018 – GUS 2019, a także Raportu 2019 KSE (PSE 2020).
Portal ARP – https://polskirynekwegla.pl/raporty-dynamiczne.

Opracowania: Energia – GUS 2015, 2016, 2017, 2018 oraz Gospodarka paliwowo-energetyczna
w latach 2017–2018 – GUS 2019. Dane za 2019 r. według inf. Ministerstwa Aktywów Państwowych:
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=5&dzien=2&wyp=31&.
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WPROWADZENIE
których produkcja energii elektrycznej w latach 2017–2018 wyniosła blisko
¼ łącznej, krajowej produkcji oraz ok. połowy produkcji tej energii z węgla
kamiennego.

Krajowy handel energią elektryczną odbywa się w trzech zasadniczych
segmentach rynku energii: rynku kontraktowym, rynku giełdowym oraz
rynku bilansującym10. Obrót na rynku kontraktowym odbywa się w oparciu o dwustronne kontrakty (umowy) zawierane pomiędzy wytwórcami
energii, a firmami handlującymi energią oraz odbiorcami finalnymi energii.
Rynek giełdowy obejmuje handel na giełdzie energii11, który odbywa się
głównie na tzw. Rynku Dnia Następnego, tj. prowadzony jest na dzień
przed dobą, w której następuje dostawa energii. Producenci energii objęci
niniejszą kontrolą dokonywali sprzedaży wytworzonej energii głównie
na rynku hurtowym, na podstawie rynkowych notowań na giełdzie energii12.

10 Specyficzny obszar rynku energii, na którym następuje bilansowanie różnic pomiędzy zawartymi
transakcjami między jego uczestnikami, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię
elektryczną.
11 Towarowej Giełdzie Energii S.A.

8

12 Nie sporządzali wniosków o ustalenie taryf na energię elektryczną.

2. OCENA OGÓLNA
Realizowane zaopatrzenie producentów energii w węgiel kamienny
w latach 2017–2018 przyczyniało się do racjonalnego poziomu kosztów
produkcji energii w tym okresie oraz zapewniało jej ciągłość. W gospodarce węglem kontrolowanych wytwórców energii nie stwierdzono działań prowadzących do nieuzasadnionego wzrostu kosztów oraz cen energii
w badanym okresie.
Stosowany w ramach energetycznych grup kapitałowych lub konsorcjów
scentralizowany system zaopatrzenia w węgiel producentów energii pozwalał w badanym okresie na uzyskiwanie korzystnych cen zakupu, związanych
z dużą skalą realizowanych zamówień. Jednocześnie wiązał się on z pewnymi
ograniczeniami, polegającymi na niepełnym dostosowaniu parametrów kupowanego węgla do potrzeb konkretnych instalacji wytwórczych. Kształtowanie
się trendu cen węgla odpowiadało trendowi kosztu wytworzenia energii elektrycznej, a w konsekwencji ceny sprzedawanej energii elektrycznej.

Kontraktowany węgiel z reguły spełniał wymagania jakościowe w zakresie jego
podstawowych parametrów, określonych w instrukcjach eksploatacji instalacji kotłowych. Niejednokrotnie jednak, nie odpowiadał on oczekiwanym przez
producentów energii parametrom węgla, które optymalizowałyby także koszty
produkcji energii. Skutkowało to m.in. koniecznością ponoszenia kosztów sporządzania mieszanek energetycznych, a w niektórych przypadkach spalaniem
węgla niezapewniającego warunków do ich optymalnej pracy, co prowadziło
czasem do zakłóceń w działaniu tych instalacji oraz nie sprzyjało ograniczaniu
kosztów remontów i usuwania awarii.

Realizowana polityka
zaopatrzenia w węgiel
producentów energii
w badanym okresie była
racjonalna

Kupowany węgiel spełniał
podstawowe wymagania
jakościowe choć nie
zawsze jego jakość była
optymalna

Ograniczona dostępność węgla o optymalnej jakości w latach 2017–2018,
w dużym stopniu wynikała z niedoborów na rynku krajowego węgla, spowodowanych zmniejszeniem jego wydobycia. Okresowe braki oraz pogorszenie
się jakości węgla13 wydobywanego przez polskie górnictwo skutkowały zakupami węgla z importu. Pomimo ówczesnych znacznie wyższych cen węgla
importowanego od krajowego, zakupy te należy uznać za uzasadnione, gdyż
służyły poprawie jakości spalanego paliwa14 lub uzupełnieniu jego deficytów
na rynku.

Wyboru dostawców
węgla dokonywano
właściwie uwzględniając
uwarunkowania rynkowe
w zakresie cen oraz
jakości węgla

Zawierane umowy zabezpieczały interesy nabywców, w tym gwarantowały
odpowiednią wielkość dostaw, choć nie zawsze parametry zakontraktowanego
węgla zapewniały optymalną pracę instalacji wytwórczych. Określały sposób
dokumentowania odbiorów ilości i jakości dostaw węgla oraz zasady wzajemnych rozliczeń w przypadku stwierdzenia odchyleń w tym zakresie. Umowy
poza nielicznymi wyjątkami, były prawidłowo realizowane.

Sposób realizacji
i rozliczania dostaw węgla
był zgodny z umowami
i zabezpieczał interesy
nabywców oraz
odbiorców energii

Kupowany węgiel energetyczny pochodził głównie ze źródeł krajowych
– jego import stanowił w badanym okresie jedynie 3% dostaw. Kontraktacja
była realizowana przede wszystkim z czołowymi krajowymi producentami
węgla, w tym powiązanymi kapitałowo ze spółkami energetycznymi. Umowy
uwzględniały istniejące uwarunkowania rynkowe, w tym podlegające monitorowaniu ceny węgla na rynku krajowym i międzynarodowym.

Gospodarka węglem, w tym rozliczanie jego dostaw i rozchodów, realizowana
była zgodnie z umowami i wewnętrznymi regulacjami. Uregulowania te oraz
ich w większości prawidłowe stosowanie, pozwalały na właściwe rozliczanie
umów z dostawcami węgla oraz zapewniały ochronę interesów wytwórców,
a pośrednio także odbiorców energii.
13 Co związane było m.in. z intensy wnie prowadzonymi w ostatnich latach robotami
przygotowawczymi w działających kopalniach, których celem było odtworzenie ubytków mocy
wydobywczych, m.in. w związku z likwidacją części kopalń węgla.
14 Poprzez sporządzanie mieszanek węgli importowanych o lepszych parametrach jakościowych
z węglami krajowymi, m.in. w celu poprawy kaloryczności spalanego węgla.
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OCENA OGÓLNA
Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że powiązania kapitałowe pomiędzy
podmiotami sektora energetycznego i wydobywczego, które w latach
2017–2018 stabilizowały zaopatrzenie producentów energii w krajowy
węgiel – kupowany po korzystnych cenach, obecnie w połączeniu z istniejącym konfliktem interesów pomiędzy tymi podmiotami ograniczają
możliwość elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku
paliw i energii.
Ze względu na silny spadek cen węgla na rynku międzynarodowym po 2018 r.,
ograniczenia te w szczególności utrudniają możliwości dokonywania zakupów
przez producentów energii taniego węgla z importu. Należy bowiem zauważyć,
że jego zakup, z jednej strony skutkuje obniżeniem kosztów funkcjonowania
wytwórców energii, a z drugiej negatywnie wpływa na możliwość zbytu węgla
przez krajowe kopalnie, co w rezultacie pogarsza także sytuację producentów
energii, którzy zainwestowali w sektor węglowy znaczny kapitał (obejmując
akcje w spółkach wydobywających węgiel).

10

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Dominującymi producentami węgla kamiennego na krajowym rynku
w latach 2017–2018 byli: PGG, JSW, LWB i TWD – ich łączne wydobycie
stanowiło ok. 91% wydobycia węgla w Polsce. Około połowy dostaw węgla
energetycznego pochodziło z PGG, a jej głównymi konkurentami w tym
segmencie rynku były LWB i TWD. Ponadto na rynku węgla energetycznego działały podmioty, zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży węgla,
a także podmioty zajmujące się produkcją mieszanek energetycznych,
wytwarzanych na bazie miałów węglowych, jak również importerzy węgla.

W latach 2017–2018
producenci energii
elektrycznej oraz węgla
kamiennego byli silnie
powiązani kapitałowo

Dostawy węgla z PGG, LWB, TWD zaspokajały w 2017 r. 86% zapotrzebowania na paliwo kontrolowanych producentów energii, a w 2018 r. 77%
ich potrzeb. Trzej ww. czołowi producenci węgla energetycznego byli
powiązani kapitałowo ze spółkami należącymi do największych grup
energetycznych. I tak:

− cztery spółki energetyczne, wchodzące w skład grup kapitałowych:
PGE, ENERGA, ENEA i PGNiG Termika15, posiadały blisko 59% akcji PGG;
− spółka ENEA posiadała 66% akcji LWB;
− spółka Tauron posiadała 100% akcji TWD.

Handel węglem energetycznym zdominowany był przez umowy bilateralne
zawierane pomiędzy głównymi jego krajowymi producentami a największymi wytwórcami energii, skupionymi w grupach kapitałowych PGE,
ENEA, Tauron, ENERGA i PGNiG Termika, którzy odpowiadali w 2018 r.
za ok. 74% produkcji energii elektrycznej w Polsce.
[str. 20–21, 35–37]

Suma wyników finansowych netto skontrolowanych przedsiębiorstw
energetycznych w 2016 r. wyniosła 590 mln zł, a w badanych latach 2017
i 2018 spadła odpowiednio do (-)205 mln zł16 oraz do (-)1477 mln zł17.
Średnia rentowność sprzedaży18 w 2016 r. wyniosła 3,6%, a w badanych
latach 2017 i 2018 obniżyła się odpowiednio do (-)2,1%19 i (-)6,9%20.
Na obniżenie wyników finansowych w tym okresie istotny wpływ miały
odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych spółek energetycznych. Kształtowanie się wyników finansowych było także następstwem,
m.in. wzrostu w latach 2016–2018 średnich cen węgla o 23% oraz wzrostu
opłat za emisję CO2 o 65%, spowodowanego rosnącymi cenami uprawnień
do jego emisji, które to koszty w szczególności w 2018 r. stanowiły duże
obciążenie dla producentów energii.

Sytuacja ekonomiczna
większości producentów
energii w latach
2017–2018 uległa
pogorszeniu

15 PGE GiEK (15,32%), ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. (15,32%), PGNiG Termika (20,43%),
ENEA (7,66%).

16 Na łączny wynik finansowy netto w 2017 r. istotny wpływ miał utworzony odpis aktualizacyjny
wartości aktywów trwałych w jednej ze spółek. Bez uwzględnienia tego odpisu łączny wynik
finansowy netto byłby dodatni i wyniósłby 445 mln zł.

17 Na łączny wynik finansowy netto w 2018 r. istotny wpływ miał utworzony odpis aktualizacyjny
wartości aktywów trwałych w jednej ze spółek. Bez uwzględnienia tego odpisu łączny wynik
finansowy netto byłby dodatni i wyniósłby 487 mln zł.
18 Określona jako średnia arytmetyczna rentowności sprzedaży ww. przedsiębiorstw w danym
roku (tj. rentowności jako ilorazu wyniku finansowego netto oraz przychodów ze sprzedaży).
19 Rentowność ta w 2017 r. bez uwzgl. odpisu, o którym mowa w przyp. nr 16, wyniosłaby 6,5%

20 Rentowność ta w 2018 r. bez uwzgl. odpisu, o którym mowa w przyp. nr 17, wyniosłaby 2,8%.
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W kosztach wytworzenia
energii elektrycznej
wzrastał udział kosztów
zużycia węgla oraz opłat
za emisję CO2

Od 2013 r. systematycznie wzrastał średni wskaźnik ogólnego zadłużenia kontrolowanych jednostek21 z 0,47 w 2013 r. do 0,70 w 2018 r. Średni
wskaźnik płynności bieżącej22 corocznie obniżał się – od wartości 1,95
w 2015 r. do 1,64 w 2018 r. Wskaźnik bieżącej płynności w czterech jednostkach był wyższy od 1 w całym okresie 2013–2018, wskaźnik jednej
miał w tym okresie wartości niższe od 1, a jedna jednostka odnotowała
spadek płynności poniżej wartości 1 tylko w latach 2017–2018.

W latach 2013–2018 kontrolowane zakłady energetyczne wyprodukowały
łącznie 268 TWh energii, z czego 86% stanowiła energia elektryczna,
a 14% energia cieplna (wykres nr 4). Udział tych zakładów w łącznej, krajowej produkcji energii elektrycznej wyniósł w latach 2017–2018 odpowiednio 22% i 24%, a w produkcji tej energii z węgla kamiennego odpowiedni
47% i 51%. Wykres nr 4 przedstawia sumaryczną, roczną produkcję
energii elektrycznej oraz cieplnej siedmiu kontrolowanych zakładów
energetycznych w badanych latach 2017–2018 oraz porównawczo w latach
wcześniejszych.
Wykres nr 4
Łączna roczna produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej kontrolowanych zakładów
energetycznych (TWh)
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

Średnie ceny, za jakie kontrolowani producenci energii kupowali węgiel,
obniżały się w latach 2013–2016 z 250,84 do 204,61 zł/tonę, po czym
od 2016 r. następował ich wzrost. I tak, w 2017 r. średnia cena węgla wyniosła
218,87 zł/tonę, a w 2018 r. cena węgla osiągnęła 251,59 zł/tonę (wzrost
o ok. 23%). Wahania cen węgla znajdowały swoje odzwierciedlenie w jednostkowym koszcie wytworzenia energii elektrycznej oraz w cenie jej sprzedaży (wykresie nr 5). Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w latach
2013–2016 obniżała się ze 198,23 do 180,92 zł/MWh, a następnie wzrosła
w badanym okresie do 182,20 zł/MWh w 2017 r. oraz do 214,90 zł/MWh
w 2018 r. (wzrost pomiędzy 2016 r. a 2018 r. wyniósł ok. 19%). Wykres
nr 5 pr zedst aw ia porów nanie pr zebieg u zmian uśrednionych:
21 Określony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw łącznie wszystkich kontrolowanych podmiotów
do sumy ich aktywów.
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22 Określony jako średnia arytmetyczna wskaźników płynności bieżącej kontrolowanych jednostek
(tj. płynności jako ilorazu aktywów obrotowych oraz zobowiązań krótkoterminowych).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
cen węgla, jednostkowych kosztów wytworzenia oraz cen energii elektrycznej, określonych dla kontrolowanych producentów energii, w badanych latach 2017–2018 oraz porównawczo w latach wcześniejszych.
Wykres nr 5
Zmiany cen węgla (zł/tonę) oraz cen i kosztów wytworzenia energii elektrycznej (zł/MWh)
kontrolowanych producentów energii
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

W latach 2016–2018 wzrastał średni udział kosztów zużytego węgla
kamiennego, w łącznych kosztach wytworzonej energii ogółem przez
wszystkich kontrolowanych producentów energii23, a także udział
w ww. kosztach – kosztów z tytułu opłat za emisję CO224 (wykres nr 6).
Wykres nr 6
Udział średnich kosztów zużytego węgla oraz opłat za emicję CO2 w kosztach
wytworzonej energii (%)
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

Łączny udział obu wskazanych wyżej kosztów związanych ze spalaniem węgla, w kosztach wytworzonej energii, wzrósł z 55,9% w 2016 r.
do 60,7% w 2018 r.

Proces zaopatrzenia w węgiel kamienny kontrolowanych wytwórców
energii był scentralizowany. W przypadku pięciu z siedmiu wytwórców
energii zakupy węgla przygotowywały i realizowały spółki dominujące

Przy zaopatrywaniu
wytwórców energii
w węgiel dominował
model scentralizowany

23 Określony jako iloraz łącznych kosztów zużytego węgla oraz łącznych kosztów wytworzenia
energii przez kontrolowane podmioty w poszczególnych latach.

24 Określony jako iloraz łącznych kosztów opłat za emisję CO2 oraz łącznych kosztów wytworzenia
energii w poszczególnych latach ustalony dla: Tauron Wytwarzanie, ENERGA El. Ostrołęka,
PGE GiEK El. Opole, PGE GiEK El. Dolna Odra, ENEA Wytwarzanie El. Kozienice,
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Wyboru dostawców
węgla dokonywano
właściwie dywersyfikując
źródła zaopatrzenia

w danej grupie kapitałowej lub odrębne spółki należące do danej grupy.
Obowiązki tych spółek, dotyczące zakupów, zostały szczegółowo określone w umowach, zawartych ze spółkami wytwórcami energii. Jeden
producent energii był członkiem konsorcjum, którego lider m.in. negocjował warunki kontraktowe na rzecz uczestników oraz ustalał jednolite
zapisy umów handlowych. Do obowiązków pozostałych członków należało
m.in. określenie brzegowych warunków umowy zakupu paliw, kontrola
ilościowa i jakościowa dostaw, prowadzenie rozliczeń z dostawcami i przewoźnikami. W przypadku kolejnej spółki-wytwórcy energii, zaopatrzenie
w węgiel jej pięciu zakładów energetycznych, w tym zakładu objętego
kontrolą, realizowały komórki należące do centrali tej spółki. Powyższe
scentralizowane modele zaopatrzenia, oprócz ewidentnych korzyści,
w tym możliwości uzyskiwania korzystnych cen zakupu w związku z dużą
skalą zamówień węgla, wiązały się z pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza polegającymi na niepełnym dostosowaniu parametrów kupowanego
węgla do potrzeb konkretnych instalacji wytwórczych. 
[str. 19–20]

Kontraktacja węgla energetycznego była realizowana przede wszystkim z głównymi jego krajowymi producentami (PGG, LWB, JSW i TWD),
w tym powiązanymi kapitałowo z energetycznymi grupami kapitałowymi. Zaspokojenie ponad 90% potrzeb na węgiel grup energetycznych
następowało w ramach współpracy handlowej z producentami węgla
kamiennego, opartej przede wszystkim na zawieranych z nimi umowach
wieloletnich, a zakupy roczne lub doraźne miały charakter okazjonalny
bądź interwencyjny25 i tym samym ich wpływ na poziom kosztów produkcji energii był niewielki. Postępowania związane z wyborem dostawców
węgla realizowały podmioty odpowiedzialne za zaopatrzenie w węgiel,
które w większości posiadały wewnętrzne regulacje, określające zasady
wyboru dostawców. Na wykresie poniżej (wykres nr 7) przedstawiono
wielkość łącznych dostaw węgla kamiennego – w podziale na poszczególnych dostawców, realizowanych na rzecz kontrolowanych producentów
energii, w badanych latach 2017 i 2018.
Wykres nr 7
Źródła zaopatrzenia kontrolowanych producentów energii węgla (mln ton)
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.
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25

Zwłaszcza w przypadku niedoborów węgla na rynku (głównie w 2018 r.).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W 2017 r. do siedmiu skontrolowanych producentów energii dostarczono
łącznie 17,0 mln ton węgla, z czego 99,3% stanowił węgiel krajowy, a 0,7% węgiel
z importu (0,1 mln ton), natomiast w 2018 r. dostarczono 18,6 mln ton,
w tym 94,5% węgla krajowego i 5,5% węgla importowanego (1,0 mln ton).

[str. 20–22]

Podmioty dokonujące zakupów węgla prowadziły bieżący monitoring
jego cen na rynkach krajowym i zagranicznym. Przed zawarciem umów,
z reguły nie przeprowadzano analiz opłacalności zakupu węgla od danego dostawcy, co wynikało z prowadzonej polityki zakupowej, polegającej
na zakupach przede wszystkim od głównych producentów węgla, w tym
powiązanych kapitałowo. Średnie ceny węgla z transportem, kupowanego na potrzeby kontrolowanych wytwórców energii, pochodzącego
od głównych krajowych producentów, w latach 2017–2018 były zazwyczaj
konkurencyjne w stosunku do cen pozostałych dostawców, w szczególności węgla z importu, co przedstawiono na wykresie poniżej. Wykres
nr 8 obrazuje przedziały wartości cen kupowanego węgla krajowego oraz
importowanego, tj. ceny minimalne i maksymalne w 2017 r. i w 2018 r.
– w przeliczeniu na średnią cenę 1 GJ energii zawartej w węglu, pochodzącym
z danego źródła.

Umowy na dostawy
węgla zabezpieczały
interesy nabywców,
choć nie zawsze jakość
zakontraktowanego
węgla była optymalna

Wykres nr 8
Zakresy zmian cen węgla krajowegooraz importowanego wraz z transportem kupowanego
przez kontrolowanych producentów energii (zł/GJ)
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

Umowy zabezpieczały interesy nabywców w sytuacji ich nieprawidłowej
realizacji. Przewidywały one sposób dokumentowania odbiorów ilości
i jakości dostaw węgla oraz zasady wzajemnych rozliczeń w przypadku
odchyleń w tym zakresie. Umowy poza nielicznymi uchybieniami, były
prawidłowo realizowane. W sytuacji odstępstw w terminach, ilościach
i jakości dostaw węgla, stosowano przewidziane umowami procedury26.
Umowy gwarantowały dostawy na odpowiednim poziomie ilościowym27,
choć nie zawsze parametry zakontraktowanego węgla zapewniały optymalną pracę posiadanych instalacji wytwórczych.
26 Reklamacje, rozliczenia wtórne, dochodzenie roszczeń, kar umownych itp.

27 Ilość zakontraktowanego węgla zaspokajała potrzeby, wynikające ze skali prowadzonej produkcji
energii oraz z wymogów posiadania zapasów obowiązkowych, a umowy zabezpieczały ciągłość
dostaw.
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Odbiory jakościowe
dostaw węgla
prowadzono
w większości prawidłowo

Gospodarka węglem
realizowana była zgodnie
z przyjętymi regulacjami
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Mimo że jakość kontraktowanego węgla z reguły spełniała wymagania
stawiane posiadanym instalacjom i urządzeniom (określone w instrukcjach eksploatacji kotłów), to miały miejsce także przypadki zakupów
węgla o parametrach nie spełniających tych wymagań. Tylko czterej
wytwórcy energii (spośród siedmiu kontrolowanych) określili dodatkowo
optymalne parametry spalanego węgla, które poza spełnianiem wymaganych parametrów granicznych, określonych przez producentów instalacji
kotłowych, optymalizowałyby także koszty produkcji energii, np. poprzez
ograniczanie kosztów awarii i remontów. Podmioty zawierające kontrakty
na dostawy węgla, działające w imieniu tych wytwórców, jednak w niewystarczającym stopniu uwzględniały w umowach ww. optymalne parametry fizykochemiczne węgla. Prowadziło to niejednokrotnie do zakłóceń
pracy instalacji wytwórczych, a także ponoszenia przez producentów
energii dodatkowych kosztów związanych z awariami, wyższymi opłatami emisyjnymi lub koniecznością przygotowania węgla do bezpiecznego
składowania i spalania.
[str. 22–25]

Dostawy węgla, realizowane do objętych kontrolą wytwórców energii,
były każdorazowo badane pod względem jego parametrów jakościowych
przez akredytowane laboratoria spółek energetycznych lub przez laboratoria niezależnych firm zewnętrznych. Obowiązki służb odpowiedzialnych
za pobór i przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych szczegółowo
określono w obowiązujących instrukcjach, zaś sposób wykorzystania
uzyskanych wyników regulowały umowy z dostawcami. W przypadkach
stwierdzenia niezgodności z parametrami deklarowanymi przez dostawców, przewidywały one bądź uruchamianie procedur reklamacyjnych,
bądź określały sposób sporządzenia tzw. rozliczeń wtórnych pomiędzy
dostawcą a odbiorcą węgla. Producenci energii właściwie stosowali
powyższe procedury, a pojedyncze przypadki niewłaściwego działania
w tym zakresie polegały na niezbadaniu jakości dostarczonego węgla lub
na nieuruchomieniu stosownych procedur reklamacyjnych.  [str. 25–26]

Objęci kontrolą producenci energii w wewnętrznych regulacjach ustalili
zasady prowadzenia ewidencji magazynowej węgla, które w sposób jednoznaczny i spójny określały sposób prowadzenia gospodarki węglem.
Regulacje te określały zasady przyjmowania dostaw węgla oraz ich
ewidencjonowania, a także ewidencjonowania rozchodów węgla ze składowiska na potrzeby produkcji oraz utrzymywania odpowiedniego stanu zapasów. Umożliwiało to prawidłowe rozliczanie umów zawartych
z dostawcami węgla oraz zapewniało ochronę interesów wytwórców,
a pośrednio także odbiorców wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej.
Regulacje te poza nielicznymi przypadkami były prawidłowo stosowane,
a nieprawidłowości w tym zakresie, polegały przede wszystkim na incydentalnych przypadkach nieprzeprowadzenia badań jakościowych węgla,
nie w pełni prawidłowego dokonywania kontrolnych inwentaryzacji części posiadanych zapasów węgla, czy ustalaniu wielkości zużycia węgla
na podstawie wyliczeń opartych o wielkość wyprodukowanej energii,
pomimo posiadania wag i ważenia węgla. 
[str. 26–28]

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Wszyscy objęci kontrolą wytwórcy energii dysponowali wystarczającymi
dla zapewnienia ciągłości produkcji zapasami węgla oraz wywiązywali
się z obowiązku utrzymywania ich stanu na poziomie wymaganym rozporządzeniem o zapasach. Incydentalne przypadki28 ich spadku poniżej
poziomu określonego w tych przepisach, wynikały najczęściej z przyczyn
niezależnych od producentów energii, takich jak: znaczące lecz krótkookresowe wzrosty zapotrzebowania na energię elektryczną, opóźnienia
w realizacji zaplanowanych dostaw ze strony dostawców lub firm transportowych, związane z ograniczeniami ruchu na szlakach kolejowych,
a także ograniczenia wydobycia spowodowane trudnościami geologiczno-górniczymi producentów węgla. O każdym takim przypadku wytwórcy
pisemnie i w wymaganym terminie informowali Prezesa URE, zgodnie
z wymogami Prawa energetycznego. W wyniku zaistnienia tych zdarzeń
nie wystąpiły zakłócenia w ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. 
[str. 28–29]
Producenci energii posiadali pozwolenia zintegrowane na prowadzenie
instalacji do spalania paliw, w których określono wymagania w zakresie
ochrony środowiska. Dysponowali też własnymi wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zasad postępowania z wytworzonymi odpadami
ze spalania węgla. Powyższe wymagania i wytyczne były dochowywane
w procesach prowadzonej przez nich gospodarki odpadami. Wytworzone uboczne produkty pochodzące ze spalania węgla (m.in. popioły, żużle
i popioło-żużle, gips) w badanym okresie w większości były zagospodarowywane poprzez ich sprzedaż (88%), rzadziej kierowano je na składowisko odpadów energetycznych. U trzech wytwórców energii, przychody
ze sprzedaży tych odpadów przewyższały koszty związane z gospodarką
odpadami. Dwóch producentów energii realizowało projekt ukierunkowany na poprawę efektywności wykorzystania odpadów ze spalania
węgla, poprzez maksymalizację przychodów z tytułu ich sprzedaży lub
wytworzonych na ich bazie produktów oraz obniżenie kosztów ich zagospodarowania. 
[str. 29–30]

28 U czterech wytwórców energii.

Zapasy węgla
utrzymywano
na poziomie
zapewniającym
ciągłość produkcji

Producenci energii
zagospodarowali
większość ubocznych
produktów spalania
węgla
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Zmienne uwarunkowania na rynku paliw i energii, w tym utrzymujący się
po 2018 r. trend spadkowy cen węgla importowanego i zmiana kierunków
światowej polityki energetycznej, powoduje konieczność dokonania analizy
zasadności utrzymania obecnego modelu zaopatrzenia polskich producentów energii elektrycznej w węgiel, w kontekście istniejących powiązań
kapitałowych sektorów energetyki i górnictwa. Utrzymujące się wysokie
ceny krajowego węgla29 stwarzają ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej, a w konsekwencji pogorszenia konkurencyjności polskiej gospodarki.
Z kolei duże różnice cenowe pomiędzy cenami energii elektrycznej w Polsce i Europie rodzą ryzyko nadmiernego importu energii. Wyniki kontroli
oraz sytuacja rynkowa, która nastąpiła po okresie objętym kontrolą,
wskazują na potrzebę podjęcia następujących działań, o które NIK wnosi:

Dokonanie i udokumentowanie pogłębionej analizy optymalnego modelu
zaopatrzenia polskich producentów energii elektrycznej w węgiel kamienny
– w perspektywie przewidywanego okresu wykorzystywania węgla do tej
produkcji, w tym opracowanie analizy zasadności ekonomicznej zaopatrzenia, opartego na powiązaniach kapitałowych krajowych sektorów
energetyki i górnictwa.

29 Cena krajowego węgla jest przede wszystkim pochodną wysokich kosztów stałych jakie ponosi
polskie górnictwo, przez co w większości nie jest ono w stanie elastycznie reagować na zmienną
sytuację rynkową, tj. obniżać cen węgla bez ponoszenia strat w okresie dekoniunktury.

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Organizacja zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów
energii
Zakupy węgla dla pięciu z siedmiu skontrolowanych producentów energii,
były przygotowywane i realizowane przez wyspecjalizowane komórki
organizacyjne funkcjonujące w strukturach spółek dominujących w danej
grupie kapitałowej lub odrębnej spółki danej grupy. Obowiązki tych podmiotów, dotyczące zakupów, zostały szczegółowo określone w umowach
– opartych na modelu agencyjnym30 – zawartych ze spółkami wytwórcami energii i obejmowały m.in.: monitorowanie rynku węgla, prowadzenie postępowań związanych z wyborem dostawców, przygotowanie,
zawieranie oraz rozliczanie umów z dostawcami i przewoźnikami węgla
(w imieniu i na rzecz spółki – wytwórcy energii), a także rozliczanie kosztów przyjętego modelu organizacyjnego pomiędzy jego uczestnikami.
Do kompetencji spółek – wytwórców energii należało jedynie ustalanie
optymalnych wymagań jakościowych węgla oraz kontrola jakościowa
i ilościowa dostaw paliw.

Dominujący
scentralizowany model
zaopatrzenia w węgiel
wytwórców energii

W jednej z grup kapitałowych producenci energii, w tym kontrolowana
spółka, zawarły umowę konsorcjum, którego liderem była inna spółka,
do której zadań zastrzeżono m.in. monitorowanie rynku węgla, negocjacje
warunków kontraktowych na rzecz uczestników oraz ustalenie jednolitych zapisów umów handlowych. Do obowiązków pozostałych członków
konsorcjum należało natomiast m.in. aktywne uczestnictwo w opracowaniu zapytań ofertowych oraz w negocjacjach z kontrahentami, określenie
brzegowych warunków umowy zakupu paliw, sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej dostaw paliw, prowadzenie rozliczeń z dostawcami
paliw i przewoźnikami, a także zawarcie umów zakupu paliw w brzmieniu
wynegocjowanym przez lidera konsorcjum.

Tylko w przypadku jednej ze skontrolowanych spółek – wytwórców energii, wszystkie zadania związane z zaopatrzeniem jej zakładów energetycznych w węgiel kamienny, w tym objętego kontrolą zakładu, realizowały
komórki usytuowane w strukturach centrali tej spółki.

Zagadnienia związane z procesem zaopatrzenia w węgiel producentów
energii zostały szczegółowo opisane w instrukcjach, procedurach lub
procesach obowiązujących w spółkach wchodzących w skład danej grupy
kapitałowej. Regulacje te powiązane były najczęściej z funkcjonującymi
w tych podmiotach komputerowymi systemami rachunkowości.
Przyjęcie powyższych scentralizowanych modeli zaopatrzenia zakładów
energetycznych w węgiel kamienny związane było z osiąganym efektem
synergii oraz z korzyściami wynikającymi z efektu skali dokonywanych

30 Spółki te działały jako „agent”, zawierając umowy z dostawcami węgla w imieniu i na rzecz
odbiorcy finalnego węgla, obciążając następnie spółki – wytwórców energii ustalonymi
w umowie opłatami za realizację usługi. W przypadku jednej z grup kapitałowych obowiązywał
początkowo (w okresie do kwietnia 2017 r.) inny model umowy, który polegał na tym, że spółka
dominująca zawierała umowę z dostawcą węgla, jako „pośredniczący podmiot węglowy”, a węgiel
ten odsprzedawany był następnie spółkom zależnym. Spółka dominująca obciążała wówczas
spółki zależne ustaloną w umowie prowizją [w zł/t] doliczoną wprost do ceny węgla.

Korzyści i problemy
przyjętego modelu
zaopatrzenia
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zakupów, a także wynikało z dążenia do optymalizacji kosztów i marży
w obszarze wytwarzania energii w ramach całych grup kapitałowych,
a nie pojedynczych zakładów.

W ocenie NIK, umowy zawierane pomiędzy spółkami – producentami
energii, a spółkami działającymi w ich imieniu – jako agentami, jednak
nie w każdym przypadku w pełni zabezpieczały interesy tych pierwszych. Wynikało to z faktu, że przyjęte w niektórych z nich ustalenia oraz
metody naliczania wysokości opłat na rzecz agenta, nie były powiązane
z wymaganą jakością węgla dostarczanego wytwórcom energii. Powyższe
sprawiało, że stopień oddziaływania spółki – wytwórcy energii na agenta,
w zakresie lepszego spełniania oczekiwań, był ograniczony do interwencji
w przypadkach gdy dostawca węgla nie wywiązywał się należycie z umowy zawartej przez agenta.

Ponadto, w przypadku jednego z wytwórców energii stwierdzono,
że postanowienia zawartej umowy agencyjnej oraz obowiązujące procedury nie zostały dostosowane do zmian w strukturze organizacyjnej
spółki – wytwórcy energii. Decyzjami organów korporacyjnych zlikwidowano bowiem dotychczasowe służby finansowo-księgowe ww. spółki,
a prowadzenie jej obsługi finansowo-księgowej powierzono odrębnemu
podmiotowi grupy.

5.2. Wybór dostawców węgla

Wyboru dostawców
węgla dokonywano
w większości podmiotów
prawidłowo – zgodnie
z wewnętrznymi
regulacjami
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Przy kontraktacji węgla na potrzeby kontrolowanych producentów energii opierano się w pierwszej kolejności na dostawcach, z którymi zawarto
wcześniej umowy długoterminowe (wieloletnie), przy czym w celu minimalizacji ryzyka uwzględniano również innych dostawców, zawierając
z nimi umowy okresowe lub doraźne (spotowe). Ilość węgla, która była
przedmiotem zakupu wynikała z zapotrzebowania w danej grupie, ustalanego na podstawie rocznego planu produkcji energii, z uwzględnieniem
możliwych odchyleń. Kontraktacja prowadzona była przede wszystkim
w oparciu o węgiel pochodzący od głównych, krajowych producentów
węgla energetycznego (PGG, LWB i TWD), powiązanych kapitałowo z największymi energetycznymi grupami kapitałowymi oraz z JSW. Postępowania związane z wyborem dostawców węgla, realizowały podmioty
odpowiedzialne za zaopatrzenie w węgiel31, które w większości posiadały
wewnętrzne regulacje, określające zasady wyboru dostawców.

31 Opisane w punkcie 5.1. nin. Informacji.
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Infografika nr 1
Udziały spółek energetycznych w kapitale akcyjnym dostawców węgla
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

Dostawy węgla od trzech jego głównych producentów (PGG, LWB, TWD),
w których akcje posiadały spółki wchodzące w skład energetycznych grup
kapitałowych, zaspokajały w 2017 r. 86% zapotrzebowania na paliwo kontrolowanych producentów energii, a w 2018 r. 77% ich potrzeb.

Jedna z grup kapitałowych około połowy swojego zapotrzebowania
na węgiel pokrywała ze spółki N, a dopiero w drugiej kolejności zawierała
umowy z pozostałymi producentami węgla lub firmami nim handlującymi (głównie krajowymi)32. Przyjęte zasady wyboru dostawców w spółce
M zapewniały transparentność i sprzyjały zachowaniu konkurencyjności tych działań, w tym m.in. jasno określały kryteria wyboru dostawców33, przewidywały weryfikację potencjalnych dostawców zgodnie
z przyjętą procedurą oceny wiarygodności kontrahentów oraz prowadzenie z dostawcami udokumentowanych negocjacji. Zawierając umowy
na dostawy węgla, spółka nie brała w wystarczającym stopniu pod uwagę
optymalnych parametrów jakościowych węgla34.

Spółki odpowiedzialne za wybór dostawców węgla dla wytwórców
energii z dwóch grup kapitałowych, nie posiadały pisemnych regulacji,
określających zasady, tryb i formę wyboru dostawców węgla, uzgadniania
warunków współpracy z dostawcami, prowadzenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. W przypadku jednej z tych grup głównym
dostawcą węgla była powiązana z nią spółka wydobywcza. Zdaniem NIK,
brak pisemnych regulacji w zakresie wyboru dostawców mógł negatywnie
wpływać na prawidłową realizację obowiązków wynikających z umów,
na podstawie których spółki te dokonywały zakupów węgla. Faktycznie
bowiem obie te spółki zawierały niektóre umowy na zakup węgla o parametrach niemieszczących się w przedziale wymaganych parametrów
określonych dla ich wytwórców energii.
W przypadku spółki B, w instrukcji zakupów węgla uregulowano zasady
zaopatrywania jej zakładów w węgiel kamienny, obejmujące m.in. plany
zakupu, uwzględniające wymagane parametry węgla dla poszczególnych
32 W oparciu o: zaproszenia do składania ofert, ogłoszenia w prasie lub Internecie, a od 2018 r.
także nadesłane oferty na dostawy węgla.

33 Uwzględniające gwarancję dostaw węgla, wymaganą jakość, wolumen i sortyment dostaw.
34 Co przedstawiono w dalszej części Informacji o wynikach kontroli.
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grup kotłów, wybór ofert przy założeniu najniższego kosztu całkowitego i zasady dywersyfikacji dostawców. Wybór dostawców odbywał się
zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, zaspokajając potrzeby
i wymagania ilościowe i jakościowe na węgiel energetyczny.

Za wybór dostawców węgla m.in. dla spółki J odpowiedzialny był lider
konsorcjum, tj. spółka P35, w związku z czym regulacje wewnętrzne
dotyczące zasad wyboru dostawców węgla nie obowiązywały spółkę J.
Jedynie w zapisach umowy konsorcjum podano, że do kompetencji jego
uczestników należało m.in. uczestnictwo w opracowaniu zapytań ofertowych, negocjacjach z kontrahentami oraz określenie brzegowych warunków umów zakupu paliw. Postępowania związane z wyborem dostawców
i negocjacjami warunków dostaw w danym roku, w ramach umów wieloletnich, prowadził Zespół ds. zakupu węgla, w skład którego wchodzili
przedstawiciele lidera i uczestników konsorcjum, w tym ww. spółki.

5.3. Umowy na dostawy węgla i ich realizacja

Umowy na dostawy
węgla zabezpieczały
interesy nabywców

Podmioty dokonujące zakupów węgla prowadziły bieżący monitoring cen
węgla na rynkach krajowym i zagranicznych, natomiast przed zawarciem
umów z reguły nie przeprowadzały analiz opłacalności zakupu węgla
od danego dostawcy. Wynikało to z realizowanej przez nie polityki zakupowej, polegającej na zakupach węgla przede wszystkim od jego głównych
krajowych producentów, w tym powiązanych kapitałowo, a w pozostałej
części od pozostałych dostawców, w tym oferujących węgiel z importu.
Jedynie spółka B każdorazowo przed zawarciem umowy przeprowadzała
analizy opłacalności zakupu węgla od danego dostawcy, ustalając i porównując koszty zakupu, transportu, wysokość opłat za emisję substancji
szkodliwych do atmosfery oraz koszt/przychód z utylizacji odpadów.

W latach 2017–2018 średnie ceny węgla pochodzącego od głównych
krajowych producentów (wraz z transportem), kupowanego na rzecz
kontrolowanych wytwórców energii, były zazwyczaj konkurencyjne
w stosunku do cen pozostałych dostawców, w szczególności oferujących
węgiel z importu. W 2017 r. średni koszt 1 GJ energii zawartej w węglu
pochodzącym od głównych dostawców krajowych (łącznie z kosztami
transportu) kształtował się w przedziale od 8,52 zł do 11,35 zł, a w przypadku węgla pochodzącego z importu koszt ten kształtował się w przedziale od 14,07 zł do 16,06 zł. W 2018 r. koszt 1 GJ energii zawartej w węglu
krajowym36 wzrósł i kształtował się w przedziale od 9,81 zł do 13,72 zł,
a w węglu importowanym od 15,58 zł do 17,64 zł. Dokonywanie zakupów
węgla z importu lub krajowego, którego ceny przekraczały średnie ceny
zakupu od głównych dostawców, było podyktowane okresowym brakiem
dostępności węgla od krajowych producentów, w tym o wymaganych
parametrach jakościowych i koniecznością zawierania dodatkowych
doraźnych kontraktów w celu zapewnienia ciągłości dostaw węgla oraz
utrzymania minimalnych zapasów obowiązkowych.

35 Podmiot nie objęty kontrolą.
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36 Pochodzącego od głównych polskich producentów węgla.
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Ilość zakontraktowanego węgla zaspokajała potrzeby producentów energii,
wynikające ze skali prowadzonej przez nich produkcji oraz wymogów
posiadania zapasów obowiązkowych, a zawarte umowy zabezpieczały
ciągłość dostaw. W sytuacji okresowych niedoborów węgla na rynku
krajowym, zawierano umowy z firmami zajmującymi się pośrednictwem
w sprzedaży węgla, w tym sprowadzającymi węgiel z zagranicy. O problemie z dostępnością krajowego węgla w latach 2017–2018 informowano
Ministerstwo Energii. W celu monitorowania zapasów i dostaw węgla
kamiennego dla elektrowni 17 października 2017 r. w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołano zespół roboczy, którego
przewodniczącym został sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Wśród
przyczyn niepełnej realizacji umów handlowych pomiędzy spółkami sektora energetycznego i sektora wydobywczego wskazywano, m.in. trudności w dostawach węgla koleją.
Zawierane umowy określały w szczególności sposób dokumentowania
odbiorów ilości i jakości dostaw węgla oraz zasady wzajemnych rozliczeń
finansowych, w przypadku odchyleń w tym zakresie. Zabezpieczały przy
tym interes nabywcy w sytuacji nieprawidłowej ich realizacji lub istotnych
zmian warunków gospodarczych. Postanowienia umów były w powyższym zakresie prawidłowo realizowane, a w przypadkach stwierdzonych
odstępstw, stosowano przewidziane umowami procedury (reklamacji,
rozliczeń wtórnych, dochodzenia roszczeń, kar umownych itp.).

Incydentalne nieprawidłowości przy rozliczaniu umów nie miały istotnego
wpływu na działalność podmiotów objętych kontrolą. I tak, np. w spółce J
w grudniu 2017 r., w przypadku jednej z 58 zbadanych dostaw węgla,
nie zastosowano reklamacji ilościowej partii węgla, pomimo że ilość węgla
była większa o 52 tony (tj. o 2,23%) od zadeklarowanej przez dostawcę
w liście przewozowym. Przyczyną był podział transportu na osobne składy
wagonowe, dostarczane w odstępie miesiąca, co spowodowało przeoczenie przekroczenia dopuszczalnej granicy odchyleń (2%).

Jakość kontraktowanego węgla z reguły spełniała stawiane posiadanym
instalacjom i urządzeniom wymagania określone w instrukcjach eksploatacji kotłów – ustalone przez producentów tych urządzeń37. Miały miejsce także przypadki kontraktowania węgla o parametrach jakościowych
niemieszczących się w przedziałach wartości określonych powyższymi
wymaganiami. Dotyczyło to praktyki zakupu, a następnie mieszania węgli
o różnej jakości (lepszych i gorszych od wymaganych), celem uzyskania
oczekiwanych parametrów jakościowych, a także obniżenia ceny stosowanego paliwa38.

Zakontraktowane
dostawy nie zawsze
zapewniały optymalną
jakość węgla

37 Co w szczególności dotyczyło z reguły szerokich dopuszczalnych przedziałów wartości
dla podstawowych parametrów takich jak: wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość
siarki, czy wilgotność.

38 Kontraktowanie węgla o zróżnicowanych parametrach, w tym przekraczających wartości
graniczne (ustalone w instrukcjach producentów kotłów), w celu ich późniejszego mieszania,
uzasadniano m.in. brakiem dostępności węgla krajowego spełniającego wymagane parametry
oraz trudnościami logistycznymi w dostawach węgla. Mieszanie niskokalorycznego węgla
z węglem krajowym lub importowanym o wyższej jakości zapewniało w większości przypadków
uzyskanie parametrów spalanego węgla w wymaganych przedziałach wartości.
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Jedynie czterej wytwórcy energii określili dodatkowo optymalne parametry spalanego węgla, tj. takie ich oczekiwane wartości, które poza
spełnianiem wymaganych parametrów granicznych określonych przez
producentów instalacji kotłowych, optymalizowałyby także koszty
produkcji energii, np. poprzez ograniczanie kosztów awarii i remontów
infrastruktury zakładu energetycznego. Poza wpływem tych parametrów
na prawidłowe i optymalne z punktu widzenia ponoszonych kosztów, funkcjonowanie urządzeń i instalacji wytwórczych, mają one coraz większe
znaczenie w zakresie zarządzania środowiskowego, gdyż np. podwyższona
zawartość niektórych substancji w węglu, przekłada się na wysokość opłat
emisyjnych, jakie ponosi wytwórca energii39. Parametry związane z zawartością części lotnych, podatnością przemiałową dostarczonego węgla oraz
z topliwością powstałego w wyniku jego spalania popiołu przekładają się
na koszty i bezawaryjność eksploatacji zainstalowanych u wytwórcy energii
elektrycznej i cieplnej urządzeń i instalacji.

Podmioty zawierające kontrakty na dostawy węgla, działające w imieniu
ww. wytwórców, jednak w niewystarczającym stopniu uwzględniały
w zawieranych umowach na dostawy węgla, ustalone optymalne parametry fizykochemiczne węgla spalanego w poszczególnych jednostkach
wytwórczych.
Przykłady

Spółka H, zawierająca umowy na zakup węgla m.in. dla elektrowni, należących
do spółki G, pomimo określenia parametrów fizykochemicznych, jakie powinien spełniać węgiel spalany w poszczególnych instalacjach wytwórczych
danych zakładów w umowie o zarządzanie handlowe zdolnościami wytwórczymi (zawartej ze spółką G), nie traktowała ich jako wiążących, przyjmując
że jej zadaniem jest zapewnienie dostaw węgla, którego jedynie podstawowe
parametry40 (i to nie we wszystkich przypadkach) mieściłyby się w dopuszczalnych przedziałach tolerancji dla posiadanych przez te elektrownie
urządzeń i instalacji. Prowadziło to niejednokrotnie do zakłóceń pracy zakładów
wytwórczych, a także ponoszenia przez nie dodatkowych kosztów związanych
z awariami, wyższymi opłatami emisyjnymi lub koniecznością przygotowania dostarczonego węgla do bezpiecznego składowania i spalania. Skutkiem
powyższego było m.in. stwierdzone w jednej z jej elektrowni zwiększenie
się średniej zawartości popiołu w dostarczanym węglu, co przyczyniło się
do wzrostu kosztów eksploatacji urządzeń układów odpopielania, większego
zużycia urządzeń układu mielenia węgla (powodując zwiększenie częstotliwości ich remontów), pogorszenia jakości przemiału węgla, obniżając w ten
sposób jakość powstającego popiołu41 oraz do wzrostu kosztów zagospodarowania popiołu, z uwagi na niedotrzymanie jego parametrów jakościowych
(co przedstawiono w dalszej części nin. Informacji). W innej elektrowni dostawy
węgla importowanego, o jakości niedostosowanej do posiadanych instalacji
39 Wykorzystywanie w procesach spalania węgli o optymalnych parametrach, jest przy tym
istotne ze względu na przyszłe obowiązujące wymagania, jakie wynikają z decyzji wykonawczej
Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych
dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Producenci energii mają czas
na dostosowanie się do konkluzji BAT do 16 sierpnia 2021 r.

40 Tj.: wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki oraz wilgotność.
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41 Przekroczenia dopuszczalnej miałkości, wzrost części palnych w żużlu i popiele.
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wytwórczych42, skutkowały m.in. trzema zakłóceniami pracy wywrotnicy
wagonowej; pięcioma zakłóceniami pracy zespołów młynowych; siedmioma
zakłóceniami pracy obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz zawieszeniem
36 dostaw węgla importowanego. W celu zapewnienia bezpiecznego spalania
i składowania ww. węgla importowanego konieczne było jego mieszanie w określonych proporcjach, z odpowiednio dobranym węglem krajowym.

Spółka M, dokonująca zakupów węgla dla dwóch elektrowni objętych kontrolą,
a także innych nieobjętych kontrolą, należących do spółki S, pomimo wiedzy o zakresie parametrów optymalnych, określonych dla instalacji wytwórczych tych elektrowni (z listopada 2016 r.)43, zawierała z dostawcami umowy
na zakup węgla, którego parametry jakościowe nie zawsze mieściły się w tych
zakresach. Przekładało się to na ponoszenie przez spółkę S dodatkowych kosztów związanych, albo z koniecznością mieszania węgla na zwałach i sporządzania
mieszanek energetycznych o odpowiednich dla danej instalacji wytwórczej parametrach jakościowych, albo kosztów powstałych w związku ze spalaniem węgla,
który takich wymagań nie spełniał (trudności eksploatacyjne, przyspieszone zużycie urządzeń, usuwanie awarii). Przykładowo, muł dostarczony w styczniu i maju
2017 r. do dwóch elektrowni zawierał zanieczyszczenia, których obecność powodowała blokowanie i uszkodzenia urządzeń do jego podawania. Ponadto muł
dostarczony w maju 2017 r. do jednej z tych elektrowni nie spełniał parametrów jakościowych określonych w umowie. Również w maju 2017 r. niska
jakość węgla dostarczonego do innej elektrowni doprowadziła do braku możliwości osiągnięcia wymaganej mocy przez blok 460 MW i konieczności zgłaszania ubytków mocy. W grudniu 2017 r. w kolejnej elektrowni jeden z bloków
został awaryjnie wyłączony przez zabezpieczenia z powodu braku doprowadzenia paliwa do kotłów, co nastąpiło wskutek zaklejenia rur zsypowych, ślimaków i podajników. Doszło przy tym do szeregu zdarzeń zagrażających pracy
bloku – stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii oraz braku
dostaw ciepła dla odbiorców w mieście.

W sytuacji znacząco niższych cen węgla krajowego niż importowanego
(w latach 2017–2018) oraz występujących w badanym okresie obiektywnych trudności w pozyskaniu dostatecznych ilości węgla krajowego
o odpowiedniej jakości, praktykę polegającą na nieuwzględnianiu w pełni
parametrów optymalnych węgla w treści zawieranych umów, można
uznać za uzasadnioną. Jednak zdaniem NIK tego typu decyzje zakupowe
powinny być poprzedzone szczegółową analizą kosztów dodatkowych
i ryzyka związanego z zakupem, magazynowaniem oraz spalaniem
w instalacjach wytwórczych węgla niespełniającego wszystkich parametrów fizykochemicznych wymaganych dla ich optymalnej pracy. W powyższych przypadkach analiz takich jednak nie dokonywano.

5.4. Odbiory jakościowe dostaw węgla

Dostawy węgla do wytwórców energii były każdorazowo badane pod
względem jego parametrów jakościowych przez akredytowane laboratoria spółek energetycznych lub niezależnych firm zewnętrznych. Obowiązki dotyczące poboru i przygotowania próbek do analiz laboratoryjnych

Odbiory jakościowe
dostaw węgla
prowadzono
w większości prawidłowo

42 Co dotyczyło węgla o parametrach odbiegających od parametrów węgli krajowych w zakresie m.in.:
wyższego wskaźnika samozapalności, niższej minimalnej energii zapłonu pyłu, większej
zawartości części lotnych, wyższej zawartości siarki.
43

Opracowana tabela – Parametry optymalne i ilości paliwa produkcyjnego (węgla) dla potrzeb
jednostek wytwórczych (…) z 14 listopada 2016 r.
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szczegółowo określono w obowiązujących instrukcjach, natomiast sposób
wykorzystania uzyskanych wyników badań regulowały umowy z dostawcami. W przypadku niezgodności z parametrami węgla deklarowanymi przez
dostawców, przewidywały one uruchamianie procedur reklamacyjnych lub
określały sposób sporządzenia tzw. rozliczeń wtórnych pomiędzy dostawcą a odbiorcą węgla. Producenci energii właściwie stosowali powyższe
procedury, stwierdzono przy tym incydentalne przypadki niewłaściwego
działania służb zakładów energetycznych u dwóch z siedmiu wytwórców.
Przykłady

W elektrowni F we wrześniu i październiku 2018 r. zaniechano ustalania jakości
węgla pochodzącego z 21 dostaw o łącznym tonażu 47,5 tys. ton wbrew postanowieniom instrukcji rozliczania dostaw oraz zawartej umowy, wskutek czego
do rozliczeń przyjęto dane jakościowe przekazane przez dostawców bez dokonania ich weryfikacji. Było to spowodowane technicznymi ograniczeniami
w poborze próbek węgla, związanymi z realizowaną inwestycją oraz brakiem
zapewnienia w tym czasie alternatywnej organizacji poboru próbek węgla
do weryfikacji.
W elektrowni K, przy realizacji dostaw węgla z jednej z kopalń w kwietniu
i maju 2017 r., wystąpiły przypadki nieprawidłowego ustalenia rozliczeniowej ceny jednostkowej węgla w miesięcznych rozliczeniach wtórnych, poprzez
przyjęcie zawartości siarki z niewłaściwego przedziału wartości, w efekcie czego
zapłacono za węgiel 100,6 tys. zł więcej niż wynikało to z prawidłowego rozliczenia. Przyczyną powyższej nieprawidłowości przy rozliczeniu dostaw była
niewłaściwa interpretacja brzmienia jednego z załączników do umowy.

5.5. Organizacja gospodarki węglem oraz jej funkcjonowanie
Uregulowania dotyczące
gospodarki węglem
stosowano prawidłowo

Wszyscy kontrolowani wytwórcy energii elektrycznej44 ustalili zasady prowadzenia ewidencji magazynowej zapasów węgla, w regulacjach wewnętrznych (instrukcjach, regulaminach, procedurach), wprowadzonych uchwałami
zarządów tych podmiotów lub spółek dominujących, które w sposób spójny
i jednoznaczny określały sposób postępowania pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki magazynowej węgla w tych jednostkach.
Regulacje te określały zarówno czynności związane z przyjmowaniem
dostaw węgla i ich ewidencjonowaniem, jak i sposób ewidencjonowania
rozchodów węgla ze składowiska na potrzeby produkcji energii oraz zasady
utrzymywania odpowiedniego stanu zapasów.

Zasady te przewidywały m.in., że: dostawy węgla koleją będą ewidencjonowane w wielkościach wynikających z listów przewozowych i faktur.
W przypadkach, gdy w wyniku ważeń kontrolnych stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnej wielkości tolerancji, ustalonej zwykle
na poziomie 1,5%–2%, dostawy te miały być przyjmowane w wielkościach
wynikających z ważenia. Natomiast dostawy samochodowe miały być ewidencjonowane w wielkościach wynikających z ważeń kontrolnych. Z każdej
dostawy węgla przewidywano pobieranie i przekazywanie do laboratorium próbek do wykonania badań. Rozchody węgla ze składowisk
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44 (1) ENEA Wytwarzanie El. Kozienice, (2) ENERGA El. Ostrołęka, (3) PGE GiEK El. Opole, (4) PGE
GiEK El. Dolna Odra, (5) PGNiG Termika EC Siekierki, (6) Tauron Wytwarzanie El. Jaworzno III,
(7) Tauron Wytwarzanie El. Siersza.
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miały być ustalane w okresach miesięcznych na podstawie wskazań legalizowanych wag taśmowych. Przewidywano przeprowadzanie okresowych
(najczęściej raz na kwartał) kontrolnych inwentaryzacji posiadanych
zapasów węgla na składowiskach. Poza jednostkowymi przypadkami,
inwentaryzacje przeprowadzano prawidłowo, a uzyskane wyniki nie
wykazywały odchyleń większych niż wynikało to z przyjętej metodologii
pomiarów. Do prowadzenia ewidencji wartościowej przychodów oraz
rozchodów węgla używano specjalnego systemu finansowo-księgowego.

Powyższe regulacje oraz ich praktyczne stosowanie pozwalały na prawidłowe rozliczanie umów zawartych z dostawcami węgla oraz zapewniały
ochronę interesów producentów, a pośrednio także odbiorców wytworzonej
energii elektrycznej i cieplnej. Regulacje te poza nielicznymi przypadkami
były prawidłowo stosowane przez wytwórców energii.
Przykłady

W elektrowni L naruszono obowiązujące regulacje wewnętrzne poprzez wyliczanie bieżącego (dobowego) rozchodu zużytego węgla metodami pośrednimi
– na podstawie ilości wyprodukowanej energii, pomimo że na taśmociągach
dostarczających węgiel do zbiorników przykotłowych zainstalowane były legalizowane wagi taśmowe i codziennie dokonywano ważenia węgla dostarczonego do kotła. Także jego ostateczna wartość była na koniec każdego kwartału korygowana na podstawie różnicy między stanem zapasu początkowego,
wielkości dostaw i stanu zapasu końcowego, a stany magazynowe ustalane były
drogą inwentaryzacji (obmiarów), przeprowadzanej na koniec każdego kwartału. Przyjęta metoda ewidencjonowania rozchodu nie pozwalała na bieżące ujęcie w systemie finansowo-księgowym rozchodu węgla. Skutkiem powyższego
była m.in. stwierdzona znaczna różnica między wartością rozliczoną w ww. systemie w drugiej połowie 2017 r. a wskazaniami wag od sierpnia 2017 r., która
wyniosła 51,8 tys. ton, konieczność powołania specjalnego zespołu w celu wyjaśnienia sytuacji oraz dokonania odpowiednich korekt księgowych.

Przypadki odstępstw
od przyjętej organizacji
gospodarki węglem

W elektrowni F we wrześniu i październiku 2018 r., wbrew postanowieniom
Instrukcji rozliczania dostaw oraz zawartej umowy, nie przeprowadzono
badań jakościowych dostarczonego węgla, co dotyczyło 21 dostaw o łącznym
tonażu 47,5 tys. t, wskutek czego brak było możliwości zweryfikowania jakości dostaw. Było to związane z budową i rozruchem urządzeń do rozładunku
węgla i poboru jego próbek oraz niezapewnieniem na ten okres alternatywnych możliwości badania jakości, które uwzględniałyby ograniczenia wynikające z realizowanej inwestycji.

W elektrowni E przekroczone zostały maksymalne wymiary czterech hałd
zgromadzonego węgla określone w odpowiedniej Instrukcji. Ponadto nie
udokumentowano stosownym wpisem w Dzienniku Operacyjnym Operatora
Nastawni Nawęglania (w okresie od października 2018 r. do lutego 2019 r.)
przeprowadzenia kontroli stanu plomb wag tensometrycznych zamontowanych na trzech ciągach nawęglania.

W elektrowni J w ramach inwentaryzacji za 2016 r. oraz na potrzeby pomiarów kontrolnych na zakończenie III kw. 2017 r. oraz I i II kw. 2018 r., na jednej z trzech składowanych wówczas hałd węgla, ustalono ciężar objętościowy
składowanego węgla na podstawie mniejszej liczby próbek niż wymagana
wewnętrznymi procedurami i instrukcjami. Mniejsza liczba próbek mogła mieć
wpływ na dokładność pomiaru.
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5.6. Utrzymywanie zapasów węgla kamiennego
Zapasy węgla
utrzymywano
na wymaganym
poziomie, jakkolwiek
wystąpiły pojedyncze
przypadki okresowych
odstępstw

Co do zasady wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy energetyczni dysponowali wystarczającymi dla zapewnienia ciągłości produkcji zapasami węgla
oraz wywiązywali się z obowiązku ich utrzymywania na poziomie wymaganym rozporządzeniem o zapasach. W czterech podmiotach wystąpiły
jednakże pojedyncze przypadki spadku wielkości zapasów węgla poniżej
poziomu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia.
W dwóch z nich miały one charakter obiektywny i niezależny od wytwórcy energii (zostały spowodowane okolicznościami przewidzianymi
w art. 10 ust. 1a pkt 2 i 3 Prawa energetycznego).
Przykłady

W elektrowni L wg stanu na koniec grudnia 2017 r. oraz stycznia 2018 r. wielkości zapasów węgla były niższe (odpowiednio o 6% i 13%) od wymaganych
rozporządzeniem o zapasach. Przyczynami był brak realizacji dostaw węgla
w ilościach określonych harmonogramami dostaw, a także problemy związane
z zapewnieniem transportu kolejowego, co spowodowało sukcesywne obniżenie zapasów węgla.

W elektrowni E zapasy węgla kształtowały się poniżej wymaganych przepisami rozporządzenia o zapasach od 8 października do 23 listopada
2017 r.45, co spowodowane było nieprzewidzianym istotnym zwiększeniem
produkcji energii elektrycznej w okresie od stycznia do września 2017 r. oraz
dodatkowo nieprzewidzianymi ograniczeniami w dostawach węgla w sierpniu
i wrześniu 2017 r.

W dwóch kolejnych jednostkach przyczyny niedotrzymania wymaganej
wielkości zapasów węgla były w części niezależne od wytwórcy energii,
a w części mógł on swoim działaniem zapobiec przypadkom spadku zapasów węgla poniżej wymaganego poziomu.
Przykłady

W elektrowni F w okresie objętym kontrolą dwukrotnie wystąpiło obniżenie
zapasu poniżej wymaganego poziomu (w październiku 2017 r. niedobór
ten wyniósł 9%, a w grudniu 2017 r. 2%). Przyczynybyły w części niezależne od wytwórcy energii, tj. nieprzewidzianezwiększenie produkcji energii
elektrycznej w okresie od lipca do sierpnia 2017 r. oraz ograniczenia w dostawach węgla46, jak również czynniki, na które miał on wpływ, tj. budowa bloków
energetycznych oraz modernizacja i rozbudowa układu rozładunku, magazynowania i podawania węgla na bloki, czego efektem było czasowe wyłączenie
z użytkowania części placów węglowych.

W elektrowni J zapasy węgla kształtowały się poniżej wymaganego poziomu
od 6 sierpnia do 11 listopada 2017 r.47, co spowodwane było koniecznością
wytworzenia energii elektrycznej w ilości wyższej od średniej ilości energii
wytworzonej w analogicznym okresie w ostatnich trzech latach48 oraz brakiem
możliwości skompensowania zwiększonego zużycia węgla dostawami,
45 Np. na koniec października 2017 r. niedobór zapasu węgla wyniósł 13%.

46 Tj. przesłanki wskazane w art. 10 ust. 1a pkt 2 i 3 Prawa energetycznego.

47 Na początek września, października oraz listopada 2017 r. wynosiły one odpowiednio: 34%,
50% i 58% stanu wymaganego.
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48 Na polecenie operatora systemu elektroenergetycznego.
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ze względu na trwające w lipcu i sierpniu 2017 r. prace remontowe na szlaku
kolejowym, którym dostarczano węgiel do elektrowni oraz remont torów, przejazdu i wymianę części rozjazdowych na jednej ze stacji kolejowych49.

NIK zwraca uwagę, że wytwórcy energii, podejmując decyzję o budowie
dodatkowych bloków energetycznych lub znając wcześniej harmonogram
prac remontowych na szlaku kolejowym, nie podjęli uprzednio odpowiednich działań w zakresie zapewnienia odpowiednich zapasów, zwłaszcza
biorąc pod uwagę zbliżający się okres zimowy, w którym wzrasta zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej i ciepła, co wiąże się
z większym zużyciem węgla. Tego samego zdania (w ostatnim z ww. przypadków) był Prezes URE, co wyraził w decyzji wskazującej wymagany
termin uzupełnienia zapasów węgla (termin ten został dochowany przez
producenta).
W wyniku powyższych jednostkowych przypadków obniżenia zapasów
węgla poniżej wymaganego poziomu nie wystąpiły zakłócenia w ciągłości
dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. W związku z obniżeniem zapasów węgla poniżej wymaganego poziomu wytwórcy każdorazowo, pisemnie i w wymaganym terminie informowali o tym Prezesa
URE, zgodnie z art. 10 ust. 1e pkt 2 i art. 10 ust. 1f Prawa energetycznego.

5.7. Gospodarka odpadami ze spalania węgla

Wszyscy objęci kontrolą wytwórcy energii dysponowali, wydanymi
przez właściwych miejscowo marszałków województw, pozwoleniami
zintegrowanymi na prowadzenie instalacji do spalania paliw, w których
określono wymagania w zakresie ochrony środowiska. Posiadali oni również własne wewnętrzne regulacje (instrukcje, procedury, regulaminy)
dotyczące zasad postępowania z wytworzonymi odpadami ze spalania
węgla. Powyższe wymagania i wytyczne były dochowywane w procesach
gospodarki odpadami, prowadzonej w okresie objętym kontrolą przez
wszystkie ww. podmioty.

Łączna ilość wytworzonych odpadów, pochodzących ze spalania węgla,
przez skontrolowanych wytwórców energii w latach 2017–2018 wyniosła
8181,4 tys. ton, z czego zagospodarowano (poprzez ich sprzedaż i wywóz)
7172,2 tys. ton (88%), a pozostałą część umieszczono na odpowiednich
składowiskach. Głównymi rodzajami wytworzonych odpadów (występującymi u wszystkich wytwórców) były: popiół lotny, żużel oraz popioło-żużel. U czterech z nich odpadem był gips50, a u dwóch mikrosfera51.
Pięciu wytwórców energii sprzedawało całość, a dwóch odpowiednio
67% i 85% wytworzonych odpadów, kierując pozostałą część (co do której
nie mieli możliwości ich zagospodarowania poprzez wywóz i sprzedaż)
na składowisko.

Gospodarkę odpadami
ze spalania węgla
prowadzono zgodnie
z wymogami

Większość produktów
ubocznych spalania
węgla zostało
zagospodarowanych

49 Tj. przesłanki wskazane w art. 10 ust. 1a pkt 1 i 3 Prawa energetycznego.

50 Jako pozostałość po procesie odsiarczania spalin w zakładach energetycznych.

51 Mikrosfera – kuliste cząstki zbudowane ze szkliwa glinokrzemianowego wypełnionego
dwutlenkiem węgla i azotem, wydzielane z żużli i mieszanin popiołowo-żużlowych.
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Infografika nr 2
Zagospodarowanie odpadów

WAGA: 8 181,4 tys. ton

ODPADY

ZAGOSPODAROWANIE:
7 172,2 tys. ton (88%)
RODZAJ (m.in.):
gips, popiół lotny, popiół denny,
popiół zasiarczony, popiołożużel, żużel

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

Przychody
z zagospodarowania
odpadów w części
pokrywały koszty
prowadzonej działalności

U trzech wytwórców energii łączne przychody ze sprzedaży tych odpadów
w okresie 2017–2018 przewyższały łączne koszty związane z ich wytworzeniem i zagospodarowaniem (z czego u dwóch nawet dwukrotnie). Natomiast
w przypadku trzech innych koszty zagospodarowania odpadów były wyższe niż przychody osiągnięte z tytułu ich sprzedaży w ww. okresie (przychody pokrywały od 32% do 74% kosztów zagospodarowania odpadów).

U jednego z producentów energii w 2018 r. koszty zagospodarowania
żużla wzrosły o 57% w stosunku do roku poprzedniego oraz o 90% spadły przychody z tytułu sprzedaży popiołu (pomimo zwiększenia ilości
popiołu wytwarzanego w procesie spalania węgla). Przyczyną było ponad
dziesięciokrotne obniżenie ceny sprzedaży popiołu spowodowane znacznym pogorszeniem jego jakości52, w związku ze spadkiem jakości węgla
dostarczanego w ramach realizacji umów zawartych z dostawcami węgla
w imieniu producenta energii przez jedną ze spółek.
Dobra Praktyka

Przykładem dobrej praktyki w tym obszarze była realizacja przez wytwórców
energii jednej z grup energetycznych projektu Reorganizacja obszaru ubocznych
produktów spalania (UPS) i ubocznych produktów wydobycia (UPW), którego
celem była poprawa efektywności wykorzystania tych odpadów, poprzez maksymalizację przychodów z tytułu ich sprzedaży lub wytworzonych na ich bazie
produktów oraz obniżenie kosztów ich zagospodarowania, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa wydobycia węgla kamiennego oraz produkcji
energii elektrycznej i ciepła. W tym celu utworzono w ww. grupie wyspecjalizowany podmiot do zarządzania obszarami UPS i UPW, który sukcesywnie
przejmował od pozostałych spółek grupy kompetencje, zakresy zadań i zasobów (instalacji) związanych z tym obszarami.
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52 Nie spełniał on wymagań do produkcji betonu i cementu.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Ocena realizowanej przez wytwórców energii elektrycznej polityki
w zakresie zaopatrzenia w węgiel kamienny oraz jej wpływu na poziom
cen energii elektrycznej dla odbiorców.
y Ocena spełniania przez węgiel kamienny, kupowany przez wytwórców
energii, wymagań jakościowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania posiadanych instalacji.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

y Ocena spełniania przez zakupiony węgiel kamienny wymagań związanych z optymalizacją kosztów ponoszonych przez wytwórców energii.

y Ocena procedur wyboru dostawców węgla kamiennego stosowanych
przez wytwórców energii z punktu widzenia transparentności i konkurencyjności tych działań oraz zagwarantowania odpowiedniej jakości
węgla w zawieranych przez nich umowach.

y Ocena sposobu realizacji i rozliczania dostaw węgla kamiennego pod
kątem zgodności z zawartymi umowami oraz zagwarantowania ochrony
interesów nabywcy i odbiorców energii.

Kontrolą objęto pięć spółek zajmujących się produkcją energii elektrycznej i/lub cieplnej, a także siedem należących do nich zakładów energetycznych oraz cztery spółki, m.in. realizujące zakupy węgla kamiennego
na rzecz spółek – producentów energii.

Zakres podmiotowy

Kontrolą objęto lata 2017–2018, z możliwością wykorzystania informacji
nt. działania jednostki przed i po tym okresie, o ile mają one służyć celom
porównawczym lub miały wpływ lub związek z ustaleniami dot. badanego okresu. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 grudnia 2018 r.
do 31 lipca 2019 r.

Okres objęty kontrolą

Kontrola została przeprowadzona z wykorzystaniem kryteriów legalności
i gospodarności.

Kryteria kontroli

W ramach postępowania kontrolnego, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f
ustawy o NIK, w jednym przypadku pozyskano informacje dotyczące
podziału zadań i kompetencji dotyczących organizacji zaopatrzenia
w węgiel kamienny w obrębie grupy kapitałowej.

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

W kontroli nie brały udziału inne organy kontroli.

Udział innych organów
kontroli na podstawie
art. 12 ustawy o NIK

Kontrola Efektywność i oszczędność wydatków ponoszonych przez producentów energii elektrycznej na zaopatrzenie w węgiel kamienny (nr P/18/066)
została podjęta z inicjatywy własnej NIK. Inicjatywa ta była zbieżna
z sugestią Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych
Technologii o przeprowadzenie kontroli dotyczącej jakości i źródeł zaopatrzenia w węgiel kamienny głównych wytwórców energii elektrycznej
i cieplnej w kraju. Powyższe zagadnienia wiążą się z restrukturyzacją
górnictwa węgla kamiennego oraz aktualnie realizowaną przez rząd RP
polityką energetyczną kraju opartą na rodzimych źródłach surowców

Pozostałe informacje
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energetycznych. Nakładają się na nie informacje medialne wskazujące,
że głównym źródłem problemów polskiego górnictwa jest import konkurencyjnego cenowo węgla.

Podjęcie niniejszej kontroli miało także związek z wynikami przeprowadzonej w 2006 r. przez NIK kontroli nr P/06/130 Organizacja zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach
2004–2006 (I półrocze), ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów
zakupu tego surowca53, które wykazały liczne nieprawidłowości w obszarze zaopatrzenia energetyki w węgiel oraz gospodarowania nim przez
producentów energii54. Wyniki tej kontroli sprawiły, że postanowiono
ponownie zbadać ten obszar działalności producentów energii, zwłaszcza,
że ma on istotny wpływ na ponoszone przez nich koszty zużycia węgla,
a pośrednio na poziom ceny energii dla odbiorców.

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Spośród ogółem 14 zastrzeżeń zgłoszonych do jednego z 10 wystąpień
pokontrolnych55, Komisja Rozstrzygająca NIK oddaliła siedem zastrzeżeń,
trzy zastrzeżenia uwzględniła w części oraz cztery w całości.

Wyniki kontroli przedstawiono w 10 wystąpieniach pokontrolnych.
W siedmiu wystąpieniach sformułowano ogółem 14 wniosków pokontrolnych. Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków
pokontrolnych wynika, że zrealizowano sześć wniosków (43%) oraz podjęto działania w celu realizacji pozostałych ośmiu wniosków (57%).

53 Kontrolą objęto wówczas 22 producentów energii elektrycznej i cieplnej, dziewięć kopalń i dwóch
pośredników w handlu węglem.

54 I tak, m.in. kopalnie wysyłały do znaczących odbiorców ilości węgla większe niż wykazywano
w dokumentach sprzedaży, w efekcie czego traciły przychody, natomiast producenci energii
elektrycznej i cieplnej wchodzili w posiadanie węgla, którego pochodzenia nie potrafili
udokumentować. Straty ponosił także Skarb Państwa z tytułu nie odprowadzanego podatku VAT.
W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości na kwotę blisko 285 mln zł, z czego 18,7 mln zł
stanowiły uszczuplenia Skarbu Państwa, które w całości odzyskano.
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55 Do dwóch innych wystąpień pokontrolnych także złożono zastrzeżenia, przy czym odmówiono ich
przyjęcia z powodu wniesienia zastrzeżeń przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu.
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Tabela nr 1
Nazwa jednostki kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

1.

Tauron Polska Energia S.A.

Filip Grzegorczyk

2.

Tauron Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia
Jaworzno III

Kazimierz Szynol

Tauron Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia
Siersza

Kazimierz Szynol

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Leszek Kołakowski

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Henryk Baranowski

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra

Piotr Litwin

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Robert Ostrowski

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia
Opole

Bernard Ptaszyński

ENEA Trading sp. z o.o.

Dawid Klimczak

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Oddział Elektrownia
Kozienice

Antoni Józwowicz

PGNiG Termika S.A.
Zakład Elektrociepłownia
Siekierki

Jarosław Głowacki

Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Katowicach

3.

4.

Delegatura NIK
w Białymstoku

5.

6.

Delegatura NIK
w Szczecinie

7.

8.

Delegatura NIK
w Opolu

9.
10.

11.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Delegatura NIK
w Warszawie

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Uwarunkowania prawne

Zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła,
oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także organy
właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią zostały określone
w ustawie Prawo energetyczne oraz w wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych. Według art. 3 pkt 12 Prawa energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla.

Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji realizuje Prezes URE, będący centralnym organem
administracji rządowej, przy pomocy Urzędu Regulacji Energetyki
(art. 21). W szczególności Prezes URE udziela koncesji przedsiębiorstwom
energetycznym (art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 32) na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii, z wyłączeniami określonymi w ww. ustawie. Ponadto Prezes URE zatwierdza taryfy dla
m.in. energii, ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne (art. 23 ust. 2
pkt 2, w związku z art. 47), przy czym może zwolnić przedsiębiorstwo
energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli
jego działalność prowadzona jest na rynku konkurencyjnym (art. 49).
Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, które poza wskazanymi w ustawie wyjątkami,
są obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną na giełdach
towarowych56 (art. 49a).

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 Prawa energetycznego posiadające
koncesję przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej lub ciepła jest obowiązane utrzymywać zapasy paliw
w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej
lub ciepła do odbiorców. Wielkości zapasów paliw, sposób ich gromadzenia
oraz szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli stanu zapasów określone zostały w rozporządzeniu o zapasach. Przedsiębiorstwo energetyczne,
może obniżyć ilość zapasów paliw poniżej wielkości określonych w tych
przepisach, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw
energii elektrycznej lub ciepła, w przypadkach określonych w ustawie
(art. 10 ust. 1a). Informuje wówczas Prezesa URE o obniżeniu zapasów
paliw poniżej wymaganych wielkości oraz m.in. o sposobie i terminie ich
uzupełnienia (art. 10 ust. 1e pkt 2).

Przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane są do przestrzegania ustawy
o rachunkowości, regulującej m.in. zasady inwentaryzacji (art. 26 tej ustawy).
Ponadto, stosownie do art. 44 ust. 1 Prawa energetycznego przedsiębiorstwa te, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz w celu
eliminowania subsydiowania skrośnego, obowiązane są prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów
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56 Tj. na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie wyznaczane ceny transakcyjne energii elektrycznej
są cenami rynkowymi.
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i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej.
Właściwe prowadzenie ww. ewidencji pozwalania na prawidłowe określenie tzw. kosztów uzasadnionych, które zgodnie z art. 3 pkt 21 Prawa
energetycznego, odpowiadają kosztom niezbędnym do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo
energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią
oraz są przyjmowane przez to przedsiębiorstwo do kalkulacji cen
i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony,
z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów
odbiorców.

Przed okresem objętym kontrolą oraz w jego trakcie na krajowym rynku
węglowym doszło do zmniejszenia liczby podmiotów oraz kopalń wydobywających węgiel energetyczny. W 2015 r. na rynku tym funkcjonowało
sześć dużych podmiotów, a na koniec lat 2017–2018 już tylko cztery. Miało
to związek z przejęciem przez PGG w 2016 r. kopalń KW, a w 2017 r. kopalń
KHW, w ramach prowadzonych zmian własnościowych oraz restrukturyzacji górnictwa. Wiązało się to także ze znaczącym zaangażowaniem
kapitałowym największych spółek energetycznych w podmioty zajmujące
się jego wydobyciem. Skutkiem tych zmian, największy udział w rynku
sprzedaży węgla energetycznego na terenie kraju na koniec 2018 r. miały:
− PGG, której sprzedaż stanowiła ok. 54% sprzedaży na tym rynku
– w której cztery spółki energetyczne, wchodzące w skład grup kapitałowych PGE, ENERGA, ENEA, PGNiG Termika, posiadały prawie 59%
akcji57;
− LWB, której sprzedaż stanowiła ok. 18% rynku – w której ENEA posiada
66% akcji;
− Tauron Wydobycie, której sprzedaż stanowiła ok. 10% rynku, w której
Tauron posiada 100% akcji;
− JSW, której sprzedaż stanowiła ponad 8% rynku.

Uwarunkowania
organizacyjno-ekonomiczne

Pozostali czterej producenci węgla58 nie mieli znaczącego udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego na rzecz energetyki zawodowej,
podobnie jak działający na tym rynku pośrednicy i importerzy. Ponadto
na ww. rynku węgla działały podmioty prywatne oraz z udziałem Skarbu
Państwa, zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży węgla, a także podmioty zajmujące się produkcją mieszanek energetycznych, wytwarzanych
na bazie miałów węglowych o zróżnicowanych parametrach jakościowych,
jak również importerzy węgla. Tabela poniżej obrazuje powiązania kapitałowe pomiędzy kontrolowanymi spółkami energetycznymi, a także ich
powiązania z podmiotami sektora górnictwa (dostawcami węgla energetycznego).

57 PGE GiEK (15,32%), ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. (15,32%), PGNiG Termika (20,43%),
ENEA (7,66%).

58 Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o.o., Węglokoks Kraj sp. z o.o., Zakład Górniczy Siltech
sp. z o.o., Zakład Górniczy EKO-PLUS sp. z o.o.
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Tabela nr 2
Struktura właścicielska kontrolowanych podmiotów sektora energetycznego oraz posiadane udziały w podmiotach
sektora górnictwa (stan na koniec 2018 r.)

Lp.

Kontrolowana Spółka
(zakład/oddział)

1

2

Struktura
właścicielska
(w tym Skarb
Państwa – „SP”)

Skład grupy kapitałowej
(podmiot dominujący
oraz główne
podmioty zależne)

Udziały w sektorze górnictwa
(członków grupy kapitałowej)

3

4

5

ENEA Trading sp. z o.o.
100% ENEA S.A.,
1. z siedzibą w Świerżach Górnych (której 51,5% akcji
należy do SP)

Podmiot dominujący:
ENEA S.A.
z siedzibą w Poznaniu,

• 66% akcji Lubelskiego
Węgla Bogdanka S.A.
w posiadaniu ENEA S.A.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 100% ENEA S.A.,
z siedzibą w Świerżach Górnych (której 51,5% akcji
2. Oddział Elektrownia Kozienice należy do SP)
z siedzibą w Świerżach Górnych

główne podmioty zależne:

• 7,66% akcji Polskiej Grupy
Górniczej S.A.
w posiadaniu ENEA S.A.

• ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.,
• ENEA Trading sp. z o.o.,
• ENEA Ciepło sp. z o.o.,
• Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Tauron Polska Energia S.A.
z siedzibą w Katowicach
3.

Tauron Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Jaworznie

• 30,06% SP,
• 10,39% KGHM
Polska Miedź S.A.,

Podmiot dominujący:
Tauron Polska Energia S.A.,
główne podmioty zależne:

• 5,06% Nationale-Nederlanden OFE,

• Tauron Wytwarzanie S.A.,

• 54,49% pozostali
akcjonariusze

• Tauron Wydobycie S.A.

100% akcji
Tauron Wydobycie S.A.
w posiadaniu
Tauron Polska Energia S.A.

• Tauron Ciepło sp. z o.o.,

100% Tauron Polska
Energia S.A.

4. Oddział Elektrownia
Jaworzno III
z siedzibą w Jaworznie

5.

Tauron Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Jaworznie

100% Tauron Polska
Energia S.A.

Oddział Elektrownia Siersza
z siedzibą w Trzebinii

PGE Polska Grupa
6. Energetyczna S.A.
z siedzibą w Warszawie

• 57,39% SP,
• 42,61% pozostali
akcjonariusze

PGE Górnictwo i Energetyka • 99,96% PGE S.A.,
7. Konwencjonalna S.A.
•0
 ,04% pozostali
z siedzibą w Bełchatowie
akcjonariusze
PGE Górnictwo i Energetyka • 99,96% PGE S.A.,
Konwencjonalna S.A.
•0
 ,04% pozostali
8. z siedzibą w Bełchatowie
akcjonariusze
Oddział Elektrownia Opole
z siedzibą w Opolu
PGE Górnictwo i Energetyka • 99,96% PGE S.A.,
Konwencjonalna S.A.
•0
 ,04% pozostali
z siedzibą w Bełchatowie
akcjonariusze
9. Oddział Elektrownia
Dolna Odra
z siedzibą w Nowym Czarnowie
k. Gryfina
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Podmiot dominujący:
PGE S.A.,
główne podmioty zależne:
• PGE GiEK SA,
• PGE Energia Ciepła SA,
• PGE Energia Odnawialna SA,
• PGE Obrót SA,
• PGE Dystrybucja SA

15,32% akcji
Polskiej Grupy Górniczej S.A.
w posiadaniu PGE GiEK S.A.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.

Kontrolowana Spółka
(zakład/oddział)

ENERGA Elektrownie
Ostrołęka S.A.
z siedzibą w Ostrołęce
10.

Struktura
właścicielska
(w tym Skarb
Państwa – „SP”)

100% ENERGA
Wytwarzanie S.A.,
(której 100% akcji
należy do ENERGA S.A.,
której 51,52% akcji
należy do SP)

Skład grupy kapitałowej
(podmiot dominujący
oraz główne
podmioty zależne)

Podmiot dominujący:
ENERGA S.A.,
główne podmioty zależne:
• ENERGA Wytwarzanie S.A.,

Udziały w sektorze górnictwa
(członków grupy kapitałowej)

15,32% akcji
Polskiej Grupy Górniczej S.A.
w posiadaniu
ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.

• ENERGA Elektrownie
Ostrołęka S.A.,
• ENERGA OZE S.A.,
• Energa Kogeneracja sp. z o.o.,
• Ciepło Kaliskie sp. z o.o.

11.

PGNiG Termika S.A.
z siedzibą w Warszawie
Oddział Elektrociepłownia
Siekierki
z siedzibą w Warszawie

100% PGNiG S.A.
(której 71,88% akcji
należy do SP)

20,43% akcji
Polskiej Grupy Górniczej S.A.
w
posiadaniu
Podmiot dominujący GK PGNiG
Termika: PGNiG Termika S.A., PGNiG Termika S.A.
Podmiot dominujący:
PGNiG S.A.

główne podmioty zależne:
• PGNiG Termika Energetyka
Przemysłowa S.A.,
• PGNiG Termika Energetyka
Rozproszona sp. z o.o.

.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach
energetycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 351, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 505, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 864, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2020 r. poz. 106, ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
(Dz. U. poz. 2181, utraciło moc 20 września 2019 r.).
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701, ze zm.).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396, ze zm.).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Aktywów Państwowych
8. Minister Finansów
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
10. Komisja Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP
11. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP
12. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP
13. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
14. Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP
15. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP
16. Komisja Środowiska Senatu RP
17. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
18. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
19. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu
20. Wojewoda Śląski
21. Marszałek Województwa Śląskiego
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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