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Wprowadzenie 

1. Wprowadzenie 

Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę tworzenia 

i utrzymywania zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie. Kontrola została ujęta 

w planie pracy NIK pod nr P/10/049. Jej temat związany jest bezpośrednio z kwestią 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, będącego przedmiotem stałego 

zainteresowania zarówno opinii publicznej, jak i Sejmu RP. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła 

zobowiązane są do posiadania zapasów paliw w ilościach zapewniających utrzymanie 

ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. Obowiązek ten wynika z art. 

10 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne1, a szczegółowe zasady gromadzenia i utrzymywania 

tych zapasów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki 

Społecznej w  sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych2.  

Celem kontroli było dokonanie oceny z punktu widzenia kryteriów określonych odpowiednio 

w art. 5 ust. 1 (w urzędach państwowych i firmach państwowych3), art. 5 ust. 2 

(w przedsiębiorstwach samorządowych4) i art. 5 ust. 3 pkt 1 (w pozostałych 

przedsiębiorstwach5) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6, a także 

skuteczności7 działań podejmowanych przez Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz wybrane przedsiębiorstwa energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie) dla 

zapewnienia wymaganego poziomu zapasów paliw (tj. węgla kamiennego, brunatnego i oleju 

opałowego) w celu utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej w latach 2009 – 

3 kwartały 2010. W szczególności kontrolą objęto: 

1) Sposób wykonywania przez Prezesa URE nadzoru i kontroli nad elektrowniami 

i elektrociepłowniami w zakresie:  

 utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów paliw dla poszczególnych nośników 

energii, w tym przez jednostki wytwarzające energię elektryczną i cieplną 

                                                 

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm., dalej ustawa p.e. 
2 Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2003 r. - Dz. U. Nr 39, poz. 338 ze zm., dalej rozporządzenie w sprawie 

zapasów paliw. 
3 Tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 
4 Tj. legalności, gospodarności i rzetelności. 
5 Tj. legalności i gospodarności. 
6 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
7 Pod tym pojęciem należy rozumieć stopień zbliżenia się do celu, tj. utrzymywania wymaganego poziomu 

zapasów paliw dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej. 
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w kogeneracji8 podlegające kontroli przez oddziały terenowe URE, oraz kosztów 

utrzymywania zapasów paliw, 

 wymierzania kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązków dotyczących 

utrzymywania wymaganych zapasów paliw. 

2) Działania Ministra Gospodarki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia 

w energię elektryczną i nad Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie 

monitorowania bezpieczeństwa utrzymywania zapasów paliw dla potrzeb energetyki.  

3) Zapewnienie przez elektrownie i elektrociepłownie odpowiedniego poziomu zapasów 

paliw, w tym: 

 ewentualne problemy z zaopatrzeniem w paliwa, 

 realizacja umów zawartych z dostawcami paliw, w tym zapewnienie dostaw 

o odpowiednich parametrach jakościowych. 

4) Zapewnienie właściwych warunków techniczno-organizacyjnych na składowiskach paliw, 

ochronę i zabezpieczenie składowisk. 

Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2010 r., 

z uwzględnieniem zdarzeń występujących do dnia zakończenia czynności kontrolnych, 

mających istotny wpływ na tematykę objętą kontrolą.  

Skontrolowano Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, w tym 4 oddziały 

terenowe URE, a także 15 przedsiębiorstw sektora energetycznego – elektrownie 

i elektrociepłownie.  

Kontrolę przeprowadzono od września 2010 r. do lutego 2011 r. W kontroli poza 

Departamentem Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji uczestniczyły Delegatury NIK z: 

Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Łodzi, Opola i Wrocławia. Wykaz skontrolowanych podmiotów 

oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole, zawiera załącznik 

nr 1 do niniejszej Informacji. 

 
8 Kogeneracja jest procesem wytwarzania energii, w którym jednocześnie generowana jest energia elektryczna 

oraz ciepło. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność przedsiębiorstw energetycznych 

w zakresie prowadzonej przez nie polityki gromadzenia zapasów paliw. Ocenę tę 

uzasadnia w szczególności:  

 utrzymywanie zapasów paliw na poziomie gwarantującym ciągłość dostaw energii 

elektrycznej i ciepła dla odbiorców, 

 zapewnienie w umowach ciągłości dostaw paliw o odpowiednich parametrach 

jakościowych oraz klauzul zawierających zapisy chroniące interesy zamawiającego, 

 składowanie zapasów paliw na placach składowych z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska, 

 wzrostowa tendencja wykorzystywania biomasy, jako paliwa alternatywnego, 

dla wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

NIK ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości9 działania Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przyjętego systemu sprawdzania utrzymywania 

zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie. Ograniczając się jedynie 

do ankietowego zbierania informacji w trybie art. 28 ustawy p.e. nie wykonywano 

rzeczywistej kontroli na miejscu w przedsiębiorstwach, do czego zobowiązują przepisy 

art. 10 ust. 2-5 ustawy p.e. Konsekwencją przyjętego systemu sprawdzania stanu 

zapasów był brak kontroli przedsiębiorstw, które powinny być objęte kontrolą z tytułu 

prowadzenia działalności koncesjonowanej, m.in. w  zakresie sposobu gromadzenia 

zapasów z  uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa osób i składowania, wymogów 

ochrony środowiska oraz składowania i pobierania paliw w sposób ciągły na przestrzeni 

całego roku.  

W związku z przyjętym systemem sprawdzania stanu zapasów, wymierzanie kar 

za niewypełnienie obowiązków w omawianym zakresie następowało tylko w stosunku 

do tych przedsiębiorstw, które same się przyznały do nieutrzymywania zapasów 

w wymaganej ilości, co NIK ocenia jako działania nierzetelne ze strony Prezesa URE. 

                                                 
9 W kontroli zastosowano czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień, 

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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Wymierzanie kar bez przeprowadzenia kontroli gromadzonych zapasów rodziło 

w efekcie spory sądowe na tym tle.  

Z tych też powodów, NIK uznaje za nierzetelny brak zdecydowanej reakcji w tym 

zakresie ze strony Ministra Gospodarki wobec Prezesa URE. Niemniej w ocenie ogólnej, 

NIK pozytywnie pomimo ww. uchybień ocenia całokształt działań Ministra Gospodarki 

w zakresie objętym przedmiotem niniejszej kontroli, ponieważ w kontrolowanym 

okresie stan zapasów paliw stałych był odpowiedni dla zachowania bezpieczeństwa 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Kontrola w wybranych przedsiębiorstwach energetycznych wykazała, że w badanym 

okresie prowadziły one właściwą politykę gromadzenia zapasów paliw, która nie 

stwarzała niebezpieczeństwa dla ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła dla 

odbiorców. Wysokość gromadzonych zapasów w większości skontrolowanych 

przedsiębiorstw znacznie przekraczała wielkości normatywne wynikające z 

rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. W jednym z przedsiębiorstw w procedurach 

wewnętrznych minimalny poziom zapasów określono na znacznie wyższym poziomie 

niż wymagał tego normatyw. (str. 25 – 27) 

2. NIK pozytywnie ocenia działania przedsiębiorstw w zakresie zabezpieczenia warunków 

do składowania paliw. Zapasy te gromadzono zgodnie z wymogami § 4 rozporządzenia 

w sprawie zapasów paliw, tj. w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób 

i składowania, ochronę środowiska oraz gromadzenie i pobieranie paliw w sposób 

ciągły w trakcie roku. Gromadzenie paliw i eksploatacja składowisk odbywały się 

na podstawie wewnętrznych instrukcji, w których ustalano: warunki i wymogi związane 

ze składowaniem paliw, zasady kontroli jego stanu i zapobiegania pożarom, 

inwentaryzacji składowiska oraz jego ochrony i zabezpieczenia. (str. 33) 

3. Zabezpieczeniu ciągłości i stabilności produkcji energii elektrycznej i cieplnej sprzyjało 

właściwe kształtowanie struktury dostaw paliw, głównie pochodzenia krajowego. 

Przedsiębiorstwa energetyczne dochowywały należytej staranności przy zawieraniu 

umów na dostawy paliw. W umowach szczegółowo określano parametry jakościowe 

zamawianego paliwa, w tym jego wartość opałową, zawartość popiołu i siarki, 

wilgotność, uwzględniając wymogi eksploatowanych kotłów energetycznych. 

Przestrzegano procedury kontroli dostaw paliw i sposobu rozpatrywania reklamacji, 
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a także odpowiedzialności dostawców i sankcji za niewywiązywanie się z warunków 

umownych. (str. 33) 

4. NIK nie wnosi uwag do zasad ewidencji i rozliczania kosztów utrzymywania zapasów 

paliw. Kontrola w przedsiębiorstwach wykazała, że ewidencja i rozliczanie kosztów 

zakupu paliw do wytwarzania ciepła oraz gromadzenie i utrzymywanie zapasów paliw 

w kontrolowanym okresie prowadzone było zgodnie z zasadami polityki 

rachunkowości. (str. 27 – 28) 

5. W kontrolowanym okresie w coraz większym stopniu w procesie produkcji energii 

elektrycznej i ciepła wykorzystywana była biomasa, w tym biomasa pochodzenia 

rolniczego. Nie miało to jednak istotnego wpływu na wielkość gromadzonych zapasów 

węgla kamiennego, brunatnego oraz oleju opałowego. (str. 34 – 36) 

6. NIK pozytywnie ocenia prowadzone przez Ministra Gospodarki działania dotyczące 

zmian przepisów prawa w obszarze związanym z utrzymywaniem zapasów paliw przez 

przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną i ciepło. Wprowadzono zmianę 

przepisów ustawowych10, doprecyzowującą zasady uwalniana zapasów paliw oraz 

zakresu kar pieniężnych z tym związanych. Minister Gospodarki zmienił także przepisy 

rozporządzenia w sprawie zapasów paliw11 określające wymagania co do sposobu 

transportu węgla brunatnego stanowiącego zapas. Pisma w tej sprawie kierował Prezes 

URE. (str. 28 – 30) 

Nierzetelnością był natomiast brak reakcji ze strony Ministra Gospodarki na 

przedkładane przez Prezesa URE okresowe informacje, sugerujące przeprowadzanie 

kontroli zapasów paliw w siedzibach przedsiębiorstw energetycznych, podczas gdy 

badania prowadzono jedynie na podstawie ankietowego systemu zbierania danych. (str. 

23 – 25) 

7. Przyjęty przez URE system sprawdzania zgodności wielkości zapasów paliw 

utrzymywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne z wielkościami normatywnymi 

nie obejmował przeprowadzania kontroli na miejscu w przedsiębiorstwie, do czego 

upoważniał art. 10 ust. 2 i 4 ustawy p.e. oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

zapasów paliw. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że przyjęty w URE system kontroli 

                                                 
10  Dot. ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104).  
11  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2010 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 108, poz. 701). 
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należy uznać za niewystarczającą formę sprawdzania stanu zapasów paliw z punktu 

widzenia rzetelności i celowości. Najlepsza nawet analiza danych ankietowych oraz 

żądanych dodatkowych dokumentów (umów, faktur, sprawozdań itp.) nie musi bowiem 

prowadzić do uzyskania pełnego obrazu stanu faktycznego, co zostało potwierdzone 

w toku niniejszej kontroli. Mimo to, nie stwierdzono w kontrolowanym okresie 

istotnych przypadków obniżenia ilości zapasów paliw poniżej wielkości wymaganych, 

niezbędnych dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła. (str. 19 – 

21) 

8. Nierzetelne było umieszczanie przez URE w przedkładanych Ministrowi Gospodarki 

okresowych informacjach o wykonywaniu przez przedsiębiorców obowiązku 

utrzymywania zapasów sformułowań sugerujących, że przeprowadzane były kontrole 

zapasów paliw w siedzibach przedsiębiorstw energetycznych, gdyż jako podstawa ich 

przeprowadzenia podany był art. 10 ust. 3 ustawy p.e.12 Żadna z kontroli nie była 

faktycznie prowadzona na podstawie tego przepisu. (str. 23 i 19 – 21) 

Konsekwencją stosowanej formy sprawdzania wielkości zapasów paliw był system 

nakładania przez Prezesa URE kar za nieutrzymywanie wymaganego poziomu zapasów 

paliw tylko na przedsiębiorstwa, które same dobrowolnie o tym poinformowały. 

Stwarza to wątpliwości co do jego rzetelności. W okresie styczeń 2009 – wrzesień 

2010 r. badaniu poddano 700 źródeł wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, 

a Prezes URE nałożył kary na 13 przedsiębiorców. (str. 30 – 33 i 19) 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Jednym z celów polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, które 

warunkuje rozwój gospodarczy kraju i dobrobyt społeczeństwa. Dlatego kontrolowanie 

i monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego powinno być prowadzone w oparciu 

o obiektywne kryteria.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wskazane jest przede wszystkim wykorzystywanie 

kompetencji Prezesa URE wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących 

i regulaminu organizacyjnego URE w celu dokonywania w sposób stały, na podstawie 

kryteriów obiektywnych, mierzalnych i porównywalnych oceny wykonywania przez 

                                                 
12 Tj. przepis zobowiązujący Prezesa URE do wydania imiennych, pisemnych upoważnień dla pracowników 

URE do przeprowadzenia kontroli stanu zapasów paliw. 
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przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku utrzymywania stanu zapasów paliw 

w wielkościach zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej lub ciepła. Stan 

stosunkowo wysokiego bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa (głównie węgla) oraz 

możliwość organizacji dostaw w razie kryzysu nie zwalnia bowiem Prezesa URE z jego 

obowiązków ustawowych w omawianym zakresie. 

Nie można zgodzić się z Prezesem URE i dyrektorami skontrolowanych oddziałów 

terenowych URE, że regulamin organizacyjny URE nie dawał podstaw do kontroli stanu 

zapasów na miejscu w przedsiębiorstwach energetycznych pracownikom tych oddziałów. 

Pominięto bowiem, że regulamin ten jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego 

i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki13, do którego wprost odnosi 

się w § 22 ust. 1 określając zakres zadań oddziałów terenowych14. Kompetencje komórek 

organizacyjnych URE przewidziane w § 17 ust. 2 pkt 21 regulaminu organizacyjnego URE, 

ustanawiającym Departament Przedsiębiorstw Energetycznych wiodącym w sprawie 

monitorowania i kontrolowania realizacji obowiązku utrzymania zapasów paliw nie stały 

w sprzeczności z przepisami kompetencyjnymi dotyczącymi oddziałów terenowych. Kontrola 

stanu zapasów paliw mieści się bowiem w ogólnej kompetencji oddziałów URE do kontroli 

przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji 

w zakresie wytwarzania ciepła i wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji15. Należy 

podkreślić, że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej16 kontrola działalności objętej koncesją nie polega tylko na 

kontroli warunków określonych w koncesji, lecz obejmuje wszystkie warunki związane 

z prowadzeniem danej działalności, zatem także określone w drodze ustawowej w art. 10 

ust. 2-5 ustawy p.e. Do prowadzenia kontroli stanu zapasów węgla wymagane było – 

                                                 
13  Dz. U. Nr 107, poz. 942, dalej rozporządzenie w sprawie właściwości oddziałów URE. 
14  W § 22 ust. 2 pkt 5 regulaminu organizacyjnego URE unormowano kompetencje kontrolne w sposób 

identyczny jak w § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie właściwości oddziałów URE, odnośnie 
kontrolowania przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji 
w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem oraz w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
właściwości oddziałów URE w sprawach przypisanych do kompetencji oddziałów terenowych dyrektorzy 
oddziałów powinni dokonywać wszystkich czynności przewidzianych w przepisach o postępowaniu 
administracyjnym, z tym że dyrektorzy oddziałów mogą wydawać decyzje administracyjne po uzyskaniu 
odrębnego upoważnienia od Prezesa URE. 

15  Przepis § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie właściwości oddziałów URE i § 22 ust. 2 pkt 5 regulaminu 
organizacyjnego URE nie zawierają żadnych wyłączeń przedmiotowych dotyczących zakresu obowiązków 
kontrolnych odnośnie przedsiębiorstw koncesjonowanych. 

16  Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.  
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stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy p.e. i § 22 ust. 3 regulaminu organizacyjnego URE – 

dodatkowo imienne upoważnienie dla określonego pracownika, wydane przez Prezesa URE. 

Tak więc, jedyną przeszkodą prawną w przeprowadzaniu kontroli przez pracowników 

oddziałów URE utrzymywania zapasów paliw był brak upoważnień wydanych przez Prezesa 

URE do kontroli tych zapasów, a nie brak takich kompetencji w unormowaniach 

wewnętrznych URE. 

Ponadto nie jest dostatecznym uzasadnieniem dla niewydawania upoważnień, powoływanie 

się przez Prezesa URE na ograniczenia budżetowe i brak wykwalifikowanych pracowników, 

gdyż oznacza to de facto lekceważenie kompetencji ustawowych przez Prezesa URE.  

Wskazane byłoby także poprzedzanie, co najmniej w części przypadków, decyzji o nałożeniu 

kary przez Prezesa URE za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania stanu zapasów 

kontrolą przeprowadzoną w siedzibie przedsiębiorcy. Jej wyniki można byłoby wykorzystać 

w postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia kary. Brak kontroli na miejscu 

prowadził do niepotrzebnych sporów sądowych zamiast do rozstrzygania wszelkich 

wątpliwości w trybie składania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych, gdyż przedsiębiorstwa 

dopiero na etapie odwoływania się od decyzji o wymierzeniu kary kwestionowały sposób 

przeprowadzenia kontroli utrzymywania stanu zapasów i interpretację przepisów stosowaną 

przez Prezesa URE.  

Dalszych analiz wymaga również problematyka związana z rosnącym udziałem biopaliw 

w  strukturze zużywanych nośników energii, gdyż wraz ze wzrostem udziału biomasy we 

współspalaniu z węglem, w kolejnych latach stopniowemu obniżaniu ulegać będzie 

minimalna wielkość obowiązkowego zapasu węgla. Wskazane może być zatem 

wprowadzenie ekwiwalentu zapasów biomasy w postaci zapasów węgla, celem 

zabezpieczenia możliwości zastąpienia biomasy paliwami kopalnymi w sytuacjach tego 

wymagających. 

Wnioski pokontrolne skierowane do poszczególnych podmiotów objętych kontrolą omówione 

są w pkt. 4.2. Informacji oraz przedstawione w załączniku nr 3 do Informacji. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, 

jest jednym z podstawowych celów państwa.  

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy p.e.17 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 (patrz załącznik nr 2 do niniejszej Informacji). Zasady utrzymywania 

zapasów paliw, a od 11 marca 2010 r.18 także zasady uzupełniania zapasów paliw, regulują 

przepisy art. 10 ust. 1-5 ustawy p.e. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy p.e. przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane są umożliwiać 

przeprowadzenie kontroli m.in. w zakresie zgodności wielkości zapasów paliw z wielkościami 

określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. Kontrolę, o której mowa 

w powyższym przepisie, przeprowadza się wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia 

wydanego przez Prezesa URE, które powinno zawierać: oznaczenie osoby dokonującej 

kontroli, nazwę kontrolowanego przedsiębiorstwa energetycznego oraz określenie zakresu 

kontroli (art. 10 ust. 3). Osoby upoważnione przez Prezesa URE do dokonywania kontroli 

są uprawnione m.in. do wstępu na teren nieruchomości i do miejsc, gdzie są gromadzone 

i utrzymywane zapasy (art. 10 ust. 4). Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół 

i przedstawia organom kontrolowanego przedsiębiorstwa (art. 10 ust. 5). 

Wielkość utrzymywanych zapasów paliw (węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz oleju 

opałowego) i sposób ich gromadzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz szczegółowy 

 
17 Patrz przypis nr 1. 
18 Art. 10 ust. 1a -1d dodane przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniającej ustawę p.e. 

z dniem 11 marca 2010 r. (patrz przypis nr 10). Celem nowelizacji ustawy p.e. dokonanej z dniem 11 marca 
2010 r. było również wdrożenie dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 
2006 r., dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji 
infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 33 z 4.02.2006, str. 22) oraz uzupełnienie transpozycji dyrektywy 
2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej m.in. dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003, 
str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 211). 
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tryb przeprowadzania kontroli stanu zapasów reguluje, rozporządzenie w sprawie zapasów 

paliw19, wydane na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy p.e.  

Rozporządzenie w sprawie zapasów paliw wskazuje także wymogi, jakie muszą być spełnione 

przy gromadzeniu zapasów (§ 4). Zapasy można gromadzić w magazynach, zbiornikach 

i na składowiskach sąsiadujących z miejscem wytwarzania energii, z zastrzeżeniem że 

przepisy dotyczące sposobu składowania nie dotyczą obecnie w praktyce zapasów węgla 

brunatnego, gdyż gromadzony jest on w złożu u dostawcy. Ponadto, składowanie zapasów 

musi się odbywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i samego składowania, 

tak aby zapewnić należytą ochronę środowiska, oraz w sposób umożliwiający składowanie 

i pobieranie paliw w sposób ciągły w ciągu całego roku. Kontrola spełnienia tych warunków 

należy do organu wydającego koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, 

stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej20. 

Odnosząc się do kwestii kontroli wielkości zapasów rozporządzenie w sprawie zapasów paliw 

wskazuje (§ 5), iż przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest zapewniać osobom 

przeprowadzającym kontrolę stanu zapasów dostęp do miejsc ich gromadzenia 

i utrzymywania oraz wykonywanie niezbędnych czynności kontrolnych. Czynności kontrolne 

osoby uprawnione mogą przeprowadzać wyłącznie w obecności upoważnionego 

przedstawiciela kontrolowanego przedsiębiorstwa energetycznego. Przedstawiciel ten jest 

obowiązany wówczas do udzielania zarówno ustnych, jak i pisemnych wyjaśnień oraz 

przedstawia osobie dokonującej kontroli dokumenty dotyczące ewidencjonowania zapasów.  

Z dokonanych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół, w którym winny być zawarte 

co najmniej: 

 ustalenia dotyczące rzeczywistego stanu zapasów i ich zgodności z wielkościami 

ustalanymi zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zapasów paliw;  

 wnioski i zalecenia;  

 pouczenie o sposobie i terminie złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń co do jego treści.  

Przepisy ustawy p.e. mające zastosowanie do problematyki zapasów obowiązkowych paliw 

na potrzeby elektroenergetyki i ciepłownictwa zawarte są także w innych niżej opisanych 

artykułach. 

                                                 
19 Patrz przypis nr 2. 
20 Patrz przypis nr 16. 
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Art. 12 ustawy p.e. funkcje naczelnego organu administracji rządowej w sprawach polityki 

energetycznej przypisuje Ministrowi Gospodarki, a do jego zadań w tym zakresie należy 

m.in.: 

 przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi ministrami, projektu założeń polityki 

energetycznej oraz koordynowanie jej realizacji; 

 określanie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów 

zaopatrywania w paliwa i energię, w trybie i zakresie ustalonych w ustawie p.e.; 

 nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych w zakresie 

określonym ustawą p.e. 

Z dniem 11 marca 2010 r. nadzór właścicielski nad operatorami systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego został przeniesiony na ministra właściwego do spraw gospodarki (art. 12a). 

Na podstawie przepisów art. 14 pkt 7 ustawy p.e. polityka energetyczna powinna określać 

m.in. wielkości i rodzaje zapasów paliw. Art. 15b ustawy p.e. wprowadza bardziej 

szczegółowy tryb sprawozdawania m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

zaopatrzenia w energię elektryczną. Sprawozdanie ma być przedstawiane co dwa lata, 

w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. Sprawozdanie to powinno zawierać także 

wnioski wynikające z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.e. Prezes URE składa ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swej 

działalności, w tym ocenę bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej 

oraz przedstawia, na żądanie ministra, informacje z zakresu swojej działalności (minister 

właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej). 

Zgodnie z art. 21 ustawy p.e. zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią 

oraz promowania konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przy pomocy 

Urzędu Regulacji Energetyki. Organizację wewnętrzną URE określa jego statut nadany 

zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r.21, a także rozporządzenie 

w sprawie właściwości oddziałów URE22. 

Na podstawie art. 28 ustawy p.e. w sprawach objętych koncesją Prezes URE może żądać 

od przedsiębiorstw energetycznych informacji dotyczących ich działalności, z zachowaniem 

 
21  M.P. Nr 71, poz. 769. 
22  Patrz przypis nr 13. 
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przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, 

a także ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego. Należy 

zauważyć, że niezależnie od kar za odmowę udzielenia informacji w trybie art. 28 ustawy p.e., 

stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 7 ustawy p.e., zgodnie z dodanym z dniem 3 maja 2005 r. 

art. 56 ust. 1 pkt 7a ustawy p.e.23 każdemu, kto świadomie lub w wyniku niedbalstwa 

wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie tych informacji, 

grozi kara pieniężna. 

Art. 32 ustawy p.e. przewiduje uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 

m.in. w zakresie: wytwarzania paliw i energii, co obejmuje także magazynowanie 

wymaganych zapasów potrzebnych do ich wytwarzania24. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy p.e. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 

ustalają taryfy dla energii elektrycznej25 i ciepła26, które podlegają zatwierdzeniu przez 

Prezesa URE27. Przepis art. 47 ust. 1 ustawy p.e. uzupełniono z dniem 3 maja 2005 r.28 

                                                 
23  Przepis dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret piąte ustawy z dnia 4 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 552) 

zmieniającej ustawę p.e. 
24  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 

ze zm. ) w art. 46 ust. 1 przewiduje, że koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią. Przede 
wszystkim mają jednak do tego zakresu działalności  zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy p.e. Regulacja 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma w tym zakresie ograniczone i wyłącznie odpowiednie 
zastosowanie – w sprawach nieuregulowanych w art. 32 – 50 ustawy p.e. Nowe brzmienie art. 32 ust. 1 pkt 1 
ustawy p.e. wprowadzone z dniem 11 marca 2010 r., w porównaniu z wcześniejszym stanem prawnym, 
oznacza, że podniesiono z 5 MW do 50 MW poziom, do którego zwolnione z uzyskania koncesji jest 
wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii (zachowując 
dotychczasowy próg 5 MW dla energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła), 
a także podniesiono z 1 MW do 5 MW poziom wytwarzania ciepła, powyżej którego należy uzyskać 
koncesję. W art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy p.e.  zmieniono, z 1 MW na 5 MW, wartość dotyczącą dystrybucji 
ciepła. Podobny charakter ma również dokonane na mocy art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy p.e. wyłączenie 
z obowiązku koncesyjnego obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW. 

25 Patrz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895 ze 
zm.).  

26 Patrz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), a od 
3 listopada 2010 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, 
poz. 1291). 

27 Sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej i ciepła, ustalanych w taryfach przedsiębiorstw 
energetycznych udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, wynikającej 
z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, w sprzedaży energii 
elektrycznej odbiorcom końcowym określa także rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 
2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych 
źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 
w odnawialnym źródle energii – Dz. U. Nr 156, poz. 969 ze zm. 

28 Przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. (patrz przypis nr 23) zmieniającej ustawę p.e. 
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o przyznanie przedsiębiorstwom energetycznym uprawnienia do proponowania okresu 

obowiązywania ich taryf. Zatwierdzenie przez Prezesa URE należy zatem rozumieć również 

jako decyzję co do tego okresu.  

Taryfy te powinny zapewnić m.in. pokrycie uzasadnionych kosztów działalności 

przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania energii, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy p.e.), koszty 

współfinansowania przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw 

i energii u odbiorców, stanowiących ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych 

źródeł energii i sieci (art. 45 ust. 2), koszty współfinansowania przedsięwzięć związanych 

z rozwojem odnawialnych źródeł energii (art. 45 ust. 3). Jednocześnie przedsiębiorstwa 

energetyczne zobowiązane zostały do prowadzenia ewidencji księgowej ww. kosztów oraz 

sporządzania i przechowywania sprawozdań finansowych stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości29 (art. 44). 

Prezes URE na podstawie art. 49 ustawy p.e. może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne 

z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach 

konkurencji, albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków uzasadniających 

zwolnienie. 

Nowelizacja art. 56 ust. 1 ustawy p.e. z dniem 11 marca 2010 r. uzupełnia katalog czynów 

podlegających karom pieniężnym wymierzanym przez Prezesa URE, w związku ze zmianami 

zakresu regulacji ustawy p.e. Poprzednio karę przewidziano jedynie za nieprzestrzeganie 

obowiązku utrzymywania zapasów paliw, wprowadzonego na podstawie art. 10 ustawy p.e. 

Obecnie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy p.e. przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej za: 

 nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania zapasów paliw lub nieuzupełnianie ich 

w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od ostatniego dnia miesiąca, w którym 

rozpoczęto ich obniżanie lub w terminie dłuższym wyznaczonym przez Prezesa URE, 

 obniżanie ich w innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a30,  

 
29 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
30  Tj. w innych niż: 1) wytworzenia, na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego, energii 

elektrycznej w ilości wyższej od średniej ilości energii elektrycznej wytworzonej w analogicznym okresie 
w ostatnich trzech latach, lub 2) nieprzewidzianego istotnego zwiększenia produkcji energii elektrycznej lub 
ciepła, lub 3) wystąpienia, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego, nieprzewidzianych, 
istotnych ograniczeń w dostawach paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. 
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 nieprzekazywanie informacji o zużyciu i stanie zapasów paliw zużywanych oraz 

o obniżeniu ilości zapasów paliw poniżej wielkości określonych w przepisach i o sposobie 

i terminie ich uzupełnienia wraz z uzasadnieniem. 

Zgodnie z art. 56 ust. 2 karę wymierza Prezes URE, a jej wysokość nie może przekroczyć 

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym 

(art. 56 ust. 3). Kara ma charakter administracyjno-prawny. Zgodnie z art. 56 ust. 6a31 ustawy 

p.e. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. Niezależnie od 

kary pieniężnej dla przedsiębiorstwa, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika 

przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie 

nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia (art. 56 ust. 5). 

Dziewięć oddziałów terenowych URE realizuje zadania określone szczegółowo 

w rozporządzeniu w sprawie właściwości oddziałów URE32 oraz w Regulaminie 

Organizacyjnym URE stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Prezesa URE z dnia 

26 kwietnia 2010 r.33  

Do zadań oddziałów należy przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawach 

zatwierdzania taryf dla ciepła oraz taryf dla energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu 

z ciepłem, udzielenia koncesji na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, 

dystrybucji i obrotu ciepłem oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu 

z ciepłem, nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 56 ustawy p.e., w tym także 

za niewykonywanie obowiązków utrzymywania zapasów paliw. W sprawach tych dyrektorzy 

oddziałów dokonują wszystkich czynności przewidzianych w przepisach o postępowaniu 

administracyjnym, za wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych, chyba że uzyskają 

odrębne upoważnienie od Prezesa URE. Odrębne upoważnienie Prezesa URE wymagane jest 

też do przeprowadzania kontroli stanu zapasów paliw, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy p.e., 

które powinno zawierać oznaczenie osoby dokonującej kontroli, nazwę kontrolowanego 

przedsiębiorstwa energetycznego i określenie zakresu kontroli.  

                                                 
31  Przepis dodany z dniem 11 marca 2010 r. przez art. 1 pkt 38 lit. e ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. 

zmieniającej ustawę p.e. (patrz przypis nr 10). 
32  Patrz przypis nr 13.  
33  Poprzednio zarządzenie nr 2/2007 Prezesa URE z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki, ze zmianami. 

 16 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 17 

                                                

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej wynikają 

z ustawy o statystyce publicznej34 i rozporządzeń w sprawie programu badań statystycznych 

statystyki publicznej na poszczególne lata35. 

Sektor energetyczny w Polsce zdominowany jest przez bloki węglowe z uwagi na zużywany 

surowiec. Obecnie w Polsce blisko 95% wytwarzanej energii elektrycznej, a także cieplnej, oparte 

jest o węgiel kamienny (60%) i brunatny (35%). Oba te surowce to największe zasoby 

surowcowe Polski. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 112 koncesjonowanych podmiotów, które 

wytwarzają energię elektryczną i cieplną, oraz 456 wytwarzających ciepło na bazie paliw 

kopalnych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zapasów paliw. Spośród ww. 

elektrowni i elektrociepłowni, 32 przedsiębiorstwa zaliczane są do jednostek wytwórczych 

centralnie dysponowanych (JWCD), wchodzących do Krajowego Systemu Energetycznego 

(KSE)36. 

W założeniach do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 wystarczalność zasobów 

węgla kamiennego w Polsce oszacowana została na 28 lat według zasobów udostępnionych 

w kopalniach czynnych, i na 38 lat w oparciu o zasoby udostępnione i możliwe 

do udostępnienia w kopalniach37. Wg ekspertów budowa nowych kopalń wydłużyłaby okres 

wydobycia do co najmniej 100 lat. Na strukturę popytu na te surowce będą jednak miały 

wpływ wymogi w zakresie ochrony środowiska, w tym konieczność ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych.  

Zgodnie z unijnymi uzgodnieniami, polskie przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane 

zostały od 2013 r. do zakupu 30% uprawnień na emisję ww. gazów na aukcjach. Udział ten 

będzie się systematycznie zwiększał do 100% w 2020 r. Przywilej darmowych certyfikatów 

będzie dostępny jedynie dla istniejących bloków lub których budowa rozpoczęła się przed 

upływem 2008 r. Oznacza to, że pozostali przedsiębiorcy będą zmuszeni do zakupu 100% 

uprawnień na rynku, co przy prognozie wzrostu cen certyfikatów na CO2 (w związku 

z narastającym popytem), może stanowić podstawę do kwestionowania opłacalności budowy 

nowych bloków węglowych. Planowane w Polsce inwestycje w nowe bloki energetyczne 

 
34  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r., Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm. 
35  Patrz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych 

statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 3, poz. 14). 

36  Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii 
elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły 
i nieprzerwany. 

37 Polityka energetyczna tom. 11, zeszyt 1, 2008 r., Joanna Mazurkiewicz. 
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oparte na węglu kamiennym zakładają (w  najbliższej dekadzie) wybudowanie 17 nowych 

bloków, dla których zapotrzebowanie na węgiel wynieść ma ok. 33,4 mln ton38. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP)39 zakłada, że w Polsce w perspektywie 

najbliższych lat nie będzie znaczących zmian rodzajów ani proporcji wykorzystania surowców 

do produkcji energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte będzie o własne 

zasoby, w szczególności węgla kamiennego i  brunatnego. Zapewnić to ma uniezależnienie 

produkcji energii elektrycznej i w znacznym stopniu ciepła od surowców z importu.  

Mimo znacznego udziału paliw stałych w bilansie energetycznym kraju, w dokumentach 

rządowych dotyczących polityki energetycznej pominięto problemy zagrożeń bezpieczeństwa 

energetycznego kraju ze strony sektora węglowego. Związane one są przede wszystkim 

z koniecznością przeprowadzenia ostatniej fazy restrukturyzacji tego sektora, tj. prywatyzacji 

kopalń. Na klimat wokół tej prywatyzacji mają wpływ takie czynniki jak: 

 potrzeba pozyskania kapitału na inwestycje, 

 brak zdecydowanych działań wobec prywatyzacji tego sektora, 

 opór ze strony pracowników kopalń i nieprzychylna postawa związków zawodowych. 

Zagrożeniem dla ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej są także strajki 

w kopalniach powodujące zakłócenia w dostawach węgla.  

Obserwowany w ostatnich latach spadek wydobycia węgla kamiennego spowodowany 

działaniami restrukturyzacyjnymi ukierunkowanymi na zmniejszenie zdolności 

produkcyjnych i zatrudnienia oraz nakładające się akcje strajkowe spowodowały, że kopalnie 

nie były w stanie wywiązywać się w całości z zakontraktowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne dostaw, głównie węgla kamiennego. Największe problemy z zaopatrzeniem 

wystąpiły w połowie 2008 r. zmuszając część elektrowni do zakupów z importu, w tym także 

do zakontraktowania takich dostaw na rok 2009. Z końcem 2008 r. kłopoty finansowe 

banków na rynku międzynarodowym, prowadzące do ogólnoświatowego kryzysu 

gospodarczego, spowodowały że zapotrzebowanie na energię elektryczną także – w Polsce – 

uległo zmniejszeniu. Sytuacja ta spowodowała, że zapasy na przykopalnianych 

składowiskach utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie – w 2009 r. było to ok. 4,8 mln 

ton, a w 2010 r. ponad 3,9 mln ton. 

                                                 
38 Źródło Rynek węgla  energetycznego – Dom inwestycyjny BRE Banku SA, lipiec 2009 r. 
39 PEP została przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. Dokument przygotowało Ministerstwo 

Gospodarki. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. System i tryb kontroli wytwórców energii elektrycznej lub 

ciepła w zakresie utrzymywania zapasów paliw 

Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowość z punktu widzenia rzetelności i celowości 

oceniła przyjęty w URE system kontroli tworzenia i utrzymywania zapasów paliw przez 

elektrownie i elektrociepłownie. W okresie styczeń 2009 – wrzesień 2010 r. URE 

nie przeprowadził ani jednej kontroli utrzymywania stanu zapasów paliw na miejscu 

w przedsiębiorstwach energetycznych na podstawie i wg zasad określonych w art. 10 ust. 2-5 

ustawy p.e. oraz w trybie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw.  

URE ograniczał się do zbierania informacji od przedsiębiorstw energetycznych (system 

ankietowy zbierania danych) w trybie art. 28 ustawy p.e. (z powołaniem się także na art. 10 

ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy p.e., choć nie były wydawane upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy p.e.) i sprawdzania ich pod względem formalnym, 

uznając tę formę za wystarczającą.  

NIK nie podziela takiej opinii, gdyż przyjęty system oznaczał de facto odstąpienie 

od przeprowadzania kontroli na miejscu w przedsiębiorstwie, tj. kontroli przeprowadzanej 

przez wyznaczonego pracownika URE na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego 

przez Prezesa URE.  

Powyższy system nie obejmował też kontroli sposobu gromadzenia zapasów 

w magazynach, zbiornikach i na składowiskach sąsiadujących z miejscem wytwarzania 

energii, który powinien uwzględniać bezpieczeństwo osób i składowania, ochronę 

środowiska, składowanie i pobieranie paliw w sposób ciągły w ciągu całego roku, co wynika 

z § 4 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. Spełnienie powyższych wymogów podlega 

także kontroli, stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, który rozszerza zakres kontroli także na inne, niż tylko określone w koncesji, 

wymagane warunki wykonywania działalności gospodarczej.  

W okresie styczeń 2009 r. – wrzesień 2010 r. URE wykazał, że przeprowadził 10 kontroli 

problemowych40 i 5 kontroli interwencyjnych41, tj.: 6 problemowych i 3 interwencyjne 

 
40  Kontrola problemowa – wg definicji stosowanej przez URE to okresowa kontrola zapasów paliw 

przeprowadzana na podstawie harmonogramów kontroli zaakceptowanych przez Wiceprezesa URE, oparta 
o system ankietowy zbierania danych.  

41  Kontrola interwencyjna – wg definicji stosowanej przez URE to kontrola o charakterze doraźnym, mająca 
na celu weryfikację właściwego stanu zapasów paliw w tych przedsiębiorstwach, co do których uzyskano 
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w 2009 r. oraz 4 problemowe i 2 interwencyjne w 2010 r.42 Jak ustalono, badania 

te ograniczały się jedynie do analizowania danych przedsiębiorstwa przekazywanych drogą 

ankietową. Wykazywanie tych badań jako pełnoprawnych kontroli było swego rodzaju 

nadużyciem, polegającym na nierzetelnym przekazywaniu informacji o działaniach URE. 

W ocenie NIK, trudno skontrolować utrzymywanie zapasów w wymaganej wielkości jedynie 

na podstawie danych ankietowych, czy żądanych dodatkowych dokumentów (umów, faktur, 

sprawozdań itp.), gdyż nawet najlepsza analiza tych dokumentów nie musi prowadzić 

do ukazania stanu faktycznego, co zostało potwierdzone w toku niniejszej kontroli.  

Przykładowo kontrola w Energa Elektrownie Ostrołęka SA wykazała, że Spółka 

przekazywała wstępne dane o stanie zapasów paliw, których nie korygowała ani bezpośrednio 

po sporządzeniu rozliczeń miesięcznych, ani po otrzymaniu z URE do akceptacji protokołów 

kontroli, sporządzonych na podstawie przekazanych danych. Skala rozbieżności podanych 

danych z danymi ostatecznymi na przykładzie 2009 r. wahała się w granicach 10% – od 

zawyżenia podanych danych o zapasie węgla np. w lipcu o 11 185 ton do zaniżenia danych 

np. w listopadzie o 11 841 ton. Rozbieżności te pokazują, że URE nie dysponował na 

podstawie przeprowadzonego badania rzetelnymi informacjami o stanie zapasów. 

Do sprawdzania stanu zapasów upoważniony był tylko jeden pracownik z Departamentu 

Przedsiębiorstw Energetycznych (DPE), któremu to zadanie wpisano do zakresu obowiązków. 

Powyższy Departament został wyznaczony w regulaminie organizacyjnym Urzędu jako 

wiodący do realizacji tych zadań. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE, wiązało się to 

z brakami kadrowymi wynikającymi z sytuacji budżetowej Urzędu. 

Kontrola wykazała również, że pomimo wskazanej sytuacji budżetowej Urzędu Prezes URE 

nie wykorzystywał możliwości udzielania upoważnień do prowadzenia ww. kontroli 

pracownikom oddziałów terenowych, co w ocenie NIK byłoby zgodne z kompetencjami 

przewidzianymi dla oddziałów terenowych. W konsekwencji braku kontroli utrzymywania 

                                                                                                                                                         

informacje wskazujące na możliwość wystąpienia niedoboru w zapasach paliw. Kontrole interwencyjne 
są przeprowadzane w wyniku uzyskania informacji przekazywanych zarówno przez Oddziały Terenowe 
URE, jak i inne podmioty. Kontrole te również miały charakter ankietowy. Kontrole interwencyjne objęły 
6 źródeł w 3 przedsiębiorstwach. 

42  Kontrole problemowe obejmowały wszystkie 32 przedsiębiorstwa będące jednostką wytwórczą centralnie 
dysponowaną (JWCD) w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Dodatkowo kontrole w styczniu 
i listopadzie 2009 r. oraz styczniu 2010 r. obejmowały po 4 przedsiębiorstwa wskazane przez każdy 
z dziewięciu OT URE (razem 36 przedsiębiorstw niezaliczanych do JWCD). Do wytypowanych jednostek 
spoza JWCD należały źródła wytwarzające energię elektryczną w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, a także 
źródła wytwarzające wyłącznie ciepło. Kontrole problemowe obejmowały: 54 (55 w 2010 r.) źródła 
w 32 przedsiębiorstwach (kontrole na dzień 1 lutego 2009 r., 1 marca, 1 lipca, 1 września kolejnych lat), 
96 i 104 źródła w  68 przedsiębiorstwach (kontrole na dzień 1 stycznia), 115 źródeł w 68 przedsiębiorstwach 
(kontrola na dzień 1 listopada). 
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zapasów paliw, w kontrolowanych oddziałach URE nie prowadzono postępowań 

przygotowujących wydanie decyzji w sprawie wymierzania kar za nieprzestrzeganie 

ww. obowiązku ani nie wydano decyzji w tych sprawach. 

Kompetencje kontrolne OT przewidziane zostały w rozporządzeniu w sprawie właściwości 

oddziałów URE, w tym kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności 

objętej obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji 

i obrotu ciepłem oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem 

(§ 2 pkt 4 ww. rozporządzenia). W ramach tych kompetencji możliwe było przeprowadzanie 

kontroli utrzymywania stanu zapasów paliw w odniesieniu do przedsiębiorstw 

koncesjonowanych, na podstawie imiennych, pisemnych upoważnień wydanych przez 

Prezesa URE. Kontrola działalności objętej koncesją nie polega bowiem tylko na kontroli 

warunków określonych w koncesji, lecz obejmuje wszystkie warunki związane 

z prowadzeniem danej działalności, w tym określone w drodze ustawowej, stosownie 

do art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  

W kontrolowanych czterech oddziałach terenowych URE w Łodzi, Katowicach, Poznaniu 

i Wrocławiu, zadania w zakresie kontroli utrzymywania stanu zapasów paliw przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, oddziały realizowały jedynie poprzez typowanie elektrowni 

i elektrociepłowni do kontroli według przyjętego systemu ankietowego zbierania danych 

narzuconego przez Centralę URE.  

3.2.2. Działania Ministra Gospodarki w zakresie nadzoru nad 

bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną 

i ciepło  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako rzetelne przygotowanie przez Ministra Gospodarki 

projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 r. – przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 

10 listopada 2009 r. oraz monitorowania jej realizacji w kontrolowanym zakresie. Część zadań 

przewidzianych w „Programie zadań wykonawczych na lata 2009-2012”43 nie została 

wykonana z przyczyn obiektywnych, ale prowadzone są dalsze prace umożliwiające 

ich realizację.  

Realizacja zadań wymagać będzie m.in. zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-201544, ustawy z dnia 

 
43 Stanowiącym załącznik nr 3 do Polityki …, obejmujący dziesięć działań ujętych w priorytecie II pt. Wzrost 

bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. 
44  Dz. U. Nr 192, poz. 1379. 
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska45, ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko46, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze47 oraz zmian Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030. 

Rzetelnie realizowane były także obowiązki sprawozdawcze dotyczące Polityki 

energetycznej. Minister Gospodarki, we współpracy z innymi ministrami, do dnia 31 marca 

każdego roku przedkłada informację o realizacji Polityki energetycznej za rok poprzedni, 

natomiast w myśl art. 15b ust. 3 ustawy p.e., co dwa lata opracowuje sprawozdanie 

z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. I tak: 

Informacja na temat realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 r. przedstawiająca 

ocenę stopnia wykonania zadań, których termin realizacji przypadał na 2009 r. została 

przedłożona do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów terminowo, tj. w dniu 

25 marca 2010 r., i przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 11 maja 2010 r.  

Sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. ogłoszono 

w formie załącznika do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r.48 

Jak wskazano w ww. dokumencie, wskaźnik stanu zapasów paliw stałych utrzymywał się na 

poziomie zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa energetycznego. 

NIK nie wnosi uwag do pozyskiwania przez Ministra Gospodarki wymaganych informacji 

od nadzorowanych Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA. Natomiast 

nierzetelnością był brak reakcji na niepełną informację przedstawianą przez Prezesa URE 

na temat zachowania wymogów bezpieczeństwa przy gromadzeniu zapasów paliw, 

jako elementu ściśle związanego z kontrolą zapasów paliw.  

W okresie objętym kontrolą Minister Gospodarki regularnie otrzymywał od PSE Operator SA 

informacje dotyczące aktualnej i planowanej pracy Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. Sprawozdania przekazywane do MG i URE w cyklu dobowym 

i tygodniowym zawierały dane między innymi z zakresu zapasów paliw i pozwalały na ocenę 

zagregowanego stanu zapasów paliw. Zgodnie z art. 9c ust. 9 ustawy p.e. Prezes Zarządu PSE 

Operator SA w dniu 19 marca 2010 r. przedłożył Ministrowi Gospodarki coroczną informację 

o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

w 2009 r.  

                                                 
45  Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
46  Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.  
47 Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm. 
48 M.P. Nr 56, poz. 771. 
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Wg informacji PSE Operator SA, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej generalnie wywiązywały się z nałożonego na nie obowiązku 

informowania Operatora o zużyciu i stanie zapasów paliw wykorzystywanych 

do wytwarzania energii elektrycznej.  

Stwierdzone przez PSE Operator SA w kontrolowanym okresie przypadki dwóch podmiotów 

nieprzekazujących wymaganych danych: elektrowni, która przekazuje tylko dane dotyczące 

zapasów węgla kamiennego i oleju opałowego, nie podając informacji na temat zużycia 

dobowego oraz elektrociepłowni, która nie przekazuje żadnych informacji, nie stwarzają 

istotnego utrudnienia w wypełnianiu obowiązków Operatora. Zdaniem PSE Operator SA 

cząstkowe dane dostarczane przez tę elektrownię są dla prowadzonej oceny wystarczające, 

natomiast stan zapasów w ww. elektrociepłowni ma praktyczne znaczenie głównie 

dla produkcji ciepła. NIK nie kwestionuje powyższej opinii, przy czym wynika ona z faktu, 

że w zakresie zainteresowania PSE Operator SA znajduje się jedynie zabezpieczenie dostaw 

energii elektrycznej w ramach Krajowego Systemu Energetycznego. 

Prowadzony przez PSE Operator SA ciągły monitoring stanu zapasów pozwala na skuteczne 

identyfikowanie zagrożeń mogących wynikać z utrzymywania się zbyt niskich zapasów 

paliwa w przedsiębiorstwach energetycznych. Problemy z utrzymywaniem zapasów paliw 

przez przedsiębiorstwa energetyczne miały miejsce w latach 2007/2008 i były skutkiem 

prowadzonych akcji strajkowych, natomiast w okresie objętym niniejszą kontrolą 

przedsiębiorstwa z reguły utrzymywały zapasy nawet wyższe niż wymagane. 

Ponadto ze strony Ministerstwa Gospodarki brak było właściwej reakcji na okresowe 

informacje URE49 sugerujące, wbrew stanowi faktycznemu, że przeprowadzane były kontrole 

zapasów paliw w siedzibach przedsiębiorstw energetycznych (jako podstawa 

ich przeprowadzenia podany był art. 10 ust. 3 ustawy p.e., zobowiązujący do wydania 

imiennego, pisemnego upoważnienia przez Prezesa URE). W rzeczywistości żadne badanie 

nie było prowadzone na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Jak wynika 

z ustaleń NIK, Ministerstwo posiadało jednak informacje o przyjętym w URE systemie 

ankietowego zbierania danych o stanie zapasów, tj. w trybie art. 28 ustawy p.e. W kolejnych 

pismach URE50, obok faktycznej podstawy prawnej pozyskiwania danych (art. 28 ust. 1 

ustawy p.e.), przywoływano art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy p.e. sugerujący przeprowadzanie 

kontroli w zakresie zgodności wielkości zapasów paliw z wielkościami normatywnymi. 

 
49  W okresie od stycznia 2009 r. do kwietnia 2010 r. Prezes lub Wiceprezes URE przekazali 8 informacji 

o kontrolach zapasów paliw. 
50  Z sierpnia i października 2010 r. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

Informacja taka w dalszym ciągu była częściowo nierzetelna, gdyż także wówczas nie było 

kontroli przeprowadzanej na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE wydanego 

dla imiennie wskazanego pracownika, a tylko na takiej podstawie przeprowadza się kontrolę, 

o której mowa w przywoływanym art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy p.e. 

NIK zwróciła uwagę, że informacje przesyłane przez Prezesa URE zawierały jedynie wykaz 

przedsiębiorstw, które nie utrzymywały zapasów paliw i same się do tego przyznały oraz dane 

dotyczące postępowań w sprawie kar za niewykonywanie obowiązków utrzymywania 

zapasów, natomiast nie zawierały innych istotnych danych o przyczynach stwierdzanych 

nieprawidłowości.  

Stanowiska NIK nie podzielił zastępca Dyrektora DE w Ministerstwie Gospodarki, który 

stwierdził, że wybrany przez URE system kontroli zapasów paliw jest wystarczający, 

a skuteczność tych kontroli potwierdza praktyka zachowywania się kontrolowanych 

przedsiębiorstw energetycznych. Wyjaśnił, że nie bez znaczenia jest fakt, że respondenci 

wypełniają ankiety przy pełnej świadomości faktu, że Prezes URE może fizycznie kontrolować 

stan zapasów paliw. W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki nie ma podstaw 

do kwestionowania sposobu kontroli stosowanego przez Prezesa URE oraz nie planuje zmian 

legislacyjnych w tym zakresie. Jakkolwiek nie stwierdzono zagrożeń dla bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej lub ciepła w kontrolowanym okresie, to – w ocenie NIK – 

nie sposób zgodzić się z przedstawionym stanowiskiem, gdyż świadczy ono o przyzwoleniu 

na lekceważenie uprawnień i jednocześnie obowiązków nałożonych na Prezesa URE na mocy 

ustawy p.e. lub też o niezdawaniu sobie w pełni sprawy z takiego podejścia Prezesa URE do 

omawianego zagadnienia. Wybór przez Prezesa URE tylko jednej formy badania stanu zapasów 

w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, tj. na podstawie ankiet 

i ewentualnie dodatkowych dokumentów żądanych przez URE, a całkowite pominięcie kontroli 

na miejscu w przedsiębiorstwie, nie daje bowiem pełnej wiarygodności zbieranych w ten 

sposób informacji, choć wybór jednej metody może być w indywidualnym przypadku uznany 

za wystarczający51. 

                                                 
51  Powołano się na orzecznictwo sądowe jako poparcie przedstawionej tezy, w szczególności na wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 17 marca 2010 r. sygn. akt III SK 32/09. Wyrok ten wiąże tylko w tej konkretnej 
sprawie, nie ma natomiast charakteru wiążącego w innych sprawach dotyczących innych przedsiębiorców, 
gdyż każda sprawa może być  różna, zatem nie można się powoływać na ten wyrok jako rozstrzygający 
kwestię przyjętego systemu kontroli stanu zapasów paliw w odniesieniu do wszystkich innych 
przedsiębiorstw energetycznych. 
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3.2.3. Poziom zapasów paliw w elektrowniach 

i elektrociepłowniach  

Wyniki kontroli w 15 przedsiębiorstwach energetycznych wykazały, że w badanym okresie 

przedsiębiorstwa te prowadziły właściwą politykę utrzymywania zapasów paliw, na poziomie 

gwarantującym ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców.  

NIK nie wnosi uwag do wysokości gromadzonych zapasów mimo stwierdzonych dwóch 

przypadków odstępstw w tym zakresie. Sytuacje te (niedobory w stosunku do normatywnego 

poziomu zapasów trwały od kilku do kilkunastu dni) nie miały wpływu na utrzymanie 

ciągłości dostaw energii cieplnej dla odbiorców. Generalnie, wszystkie skontrolowane 

przedsiębiorstwa utrzymywały zapasy paliw znacznie ponad wielkości normatywne 

wynikające z rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. Stwierdzono również sytuację, że 

w procedurach wewnętrznych minimalny poziom zapasów określono na znacznie wyższym 

poziomie niż wymagał tego normatyw. Wg otrzymanych od przedsiębiorstw wyjaśnień, 

utrzymywanie zapasów paliw powyżej poziomu ustalonego w rozporządzeniu w sprawie 

zapasów paliw podyktowane było m.in.: 

 doświadczeniem, wskazującym na konieczność utrzymywania przez cały rok podobnego 

poziomu zapasów, z niewielkim obniżeniem w okresie letnim. Powodem tego jest brak 

możliwości technicznych odbudowy „zimowego” poziomu zapasów w krótkim okresie 

czasu, gdyż w okresie wrzesień – listopad każdego roku występują zakłócenia 

w funkcjonowaniu transportu kolejowego oraz opóźnienia w wysyłkach węgla przez 

kopalnie, spowodowane wzmożonym zapotrzebowaniem energetyki cieplnej i odbiorców 

indywidualnych; wpływają na to także ograniczone możliwości rozładunkowe 

przedsiębiorstw energetycznych; 

 przeciwdziałaniem potencjalnym problemom logistycznym związanym z okresem 

zimowym (wydłużony czas transportu z powodu zaśnieżonych torów, czy wydłużony 

rozładunek z powodu zamarzania węgla w wagonach); 

 stanem infrastruktury kolejowej (nieprzewidywalne awarie na szlakach kolejowych, 

planowe zamknięcia szlaków związane z remontami torów, braki w taborze kolejowym); 

 świadomością kar administracyjnych nakładanych obligatoryjnie przez Prezesa URE 

w przypadku nie wywiązania się z obowiązku utrzymania zapasu węgla wymaganego 

rozporządzeniem w sprawie zapasów paliw; 
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 koniecznością uruchamiania na każde polecenie krajowej dyspozycji mocy zwiększenia 

dostaw energii elektrycznej – dotyczy jednostek centralnie dysponowanych. 

Przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniając specyfikę warunków atmosferycznych, często już 

we wrześniu rozpoczynają okres grzewczy, przez co starają się posiadać zapas węgla 

na poziomie pozwalającym zapewnić nieprzerwane dostawy ciepła odbiorcom. Jednocześnie, 

ze względu na fakt, iż trudno byłoby w ciągu bardzo krótkiego czasu osiągnąć wymagany stan 

zapasów na dzień 1 listopada (pomiędzy 30 września a 1 listopada obowiązkowy zapas rośnie 

prawie 4-krotnie), przedsiębiorstwa dokonują zakupów w okresie letnim i wczesnowiosennym. 

Działania te miały również uzasadnienie ekonomiczne. Jak wyjaśniano w tym okresie ceny 

zakupu węgla są niższe i nie ma ograniczenia podaży. W przypadku przedsiębiorstw 

pracujących w systemie „must run”52, który uniemożliwia precyzyjne zaplanowanie produkcji 

energii, a co za tym idzie zużycie paliw i wielkości ich zapasów, elektrownie zawierają 

wieloletnie umowy dostawy węgla, zapewniające nadwyżkę zapasów, lub też w procedurach 

wewnętrznych (dot. kart ryzyk), jako wskaźnik alarmowy przyjmują minimalny poziom 

zapasów węgla w wysokości np. 200% wielkości zapasów wynikający z przepisów prawa. 

I tak: 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim posiadała w 2009 r. 

zapasy paliw w postaci węgla kamiennego stanowiące 0,71 ilości wymaganej na koniec 

stycznia, a następnie w wysokości pomiędzy 1,26 (na koniec lutego) a 12,66 (na koniec 

września) razy większej od ilości normatywnej. W okresie od 1 stycznia do 30 września 

2010 r. poziom zapasów tego nośnika energii przekraczał minimalną wymaganą ilość od 1,32 

raza na koniec stycznia do 8,6 razy na koniec września. Jak ustalono obowiązek utrzymania 

wymaganej ilości zapasów węgla nie był dochowany w ostatniej dekadzie stycznia oraz 

w trzech tygodniach lutego 2009 r. W styczniu wielkość zapasów była niższa o 29% 

w stosunku do normatywu. W trzeciej dekadzie lutego 2009 r. obowiązujący zapas węgla 

został odbudowany i przekroczył normatyw o 26,1%. Przyczyną zmniejszenia wielkości 

zapasów węgla były trudności z dostarczeniem go do miejsca składowania, spowodowane 

złymi warunkami atmosferycznymi.  

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w Opolu. Umowy zawierane bezpośrednio 

z kopalniami i pośrednikami, zapewniały dostawy w ilościach i terminach gwarantujących 

stabilność produkcji ciepła. W okresie objętym kontrolą utrzymywano zapasy węgla 

w ilościach wielokrotnie większych od normatywnego zapasu, za wyjątkiem 4 ostatnich dni 

                                                 
52 System „must run”, oznacza, że praca elektrowni jest niezbędna operatorowi systemu przesyłowego dla 

prawidłowego prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). 
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stycznia 2010 r. Według danych z kartotek materiałowo–magazynowych Ciepłowni 

Centralnej za ten miesiąc, zapas na 1 stycznia był wyższy od wymaganego o 48,58%, 

zaś na koniec miesiąca był niższy o 15,94%. Należy jednak zaznaczyć, że zapas został 

uzupełniony i wg stanu na dzień 1 lutego 2010 r. był już o 16,5% wyższy od wymaganego. 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w kontrolowanym okresie utrzymywała zapasy węgla 

energetycznego w wysokościach przekraczających minimalny wymagany poziom53 średnio 

w 2009 r. o 111,4% i o 45,5% w okresie styczeń–wrzesień 2010 r.  

Toruńska Energetyka Cergia SA w miesiącach sezonu zimowego 2009/20010, tj. listopad-

marzec zapasy węgla utrzymywała na poziomie od 4 do ponad 6 razy wyższym 

od normatywnego. Podobnie było w sezonie letnim 2010 r. (kwiecień –sierpień), 

utrzymywane zapasy były od 8 do ponad 11 razy wyższe od normatywu.  

Elektrownia Połaniec SA (Grupa GdF SUEZ Energia Polska) w 2009 r. posiadała zapasy 

węgla na poziomie od 8% do 212% wyższym od wielkości normatywnych. Natomiast 

w ciągu 3 kwartałów 2010 r. poziom zapasów był wyższy od normatywu od 76% do 191%.  

PKE SA - Elektrownia Jaworzno III. W poszczególnych miesiącach okresu objętego 

kontrolą zapasy zgromadzone w zakładzie Elektrownia II były na poziomie średnio o 55,39% 

wyższym od wymaganych wielkości normatywnych, a w drugim z zakładów – Elektrowni III 

na poziomie wyższym od 35,53% do 62%.  

PKE SA - Elektrownia Łaziska. W poszczególnych miesiącach okresu objętego kontrolą, 

zgromadzone zapasy węgla były wyższe od 17,43% do 56,44% w stosunku do wielkości 

wymaganych normatywem.  

3.2.4. Poziom kosztów poniesionych na tworzenie i utrzymywanie 

zapasów paliw 

Od 1 lipca 2001 r. funkcjonuje system zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych 

posiadających koncesję na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną z obowiązku 

przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia, taryf dla energii elektrycznej, a tym samym 

do analizowania kosztów utrzymywania zapasów paliw. Powyższe wiąże się z uznaniem rynku 

energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, w związku ze zmianami instytucjonalnymi 

własnościowymi oraz prawno-organizacyjnymi w sektorze elektroenergetycznym. Utrzymany 

został natomiast obowiązek zatwierdzania taryf dla ciepła. Wnioski taryfowe w tym zakresie 

zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 1 lit b regulaminu organizacyjnego URE, wpływają do właściwych 

miejscowo oddziałów terenowych URE i tam są rozpatrywane.  

 
53 Określony w § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. 
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NIK nie zgłasza zastrzeżeń do sposobu uznawania kosztów utrzymywania zapasów paliw 

w zatwierdzanych przez dyrektorów oddziałów URE taryfach dla ciepła, uwzględniając 

że taryfy należy kalkulować stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy p.e., tj. w sposób zapewniający 

zarówno pokrycie uzasadnionych kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych, jak i ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen 

i stawek opłat. Mimo, że oddziały nie żądały od przedsiębiorstw energetycznych danych 

w zakresie poziomu kosztów związanych z utrzymaniem zapasów paliw oraz nie prowadziły 

odrębnej analizy w powyższym zakresie (poza dokonywaniem oceny łącznej przedłożonych 

informacji), to pozycja kosztów związanych z utrzymywaniem obowiązkowych zapasów 

paliw nie miała istotnego wpływu na ogólny poziom kosztów przedsiębiorstw związanych 

z zakupem paliw. W związku z tym w systemach księgowych przedsiębiorstw 

energetycznych nie wyodrębniano kosztów utrzymywania zapasów paliw, ujmując 

je w ogólnych kosztach zakupu paliw, które stanowiły tzw. uzasadnione koszty prowadzonej 

działalności. W ocenie NIK nie miało to wpływu na prawidłowość sporządzania wniosków 

o zatwierdzanie taryf na energię cieplną, uwzględniających koszty uzasadnione prowadzonej 

działalności. W systemach księgowych wszystkich skontrolowanych 15 przedsiębiorstw 

energetycznych nie wyodrębniono kosztów utrzymywania zapasów paliw, ewidencjonując 

je w kosztach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.  

Na przykład w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA we Wrocławiu 

koszty utrzymywania zapasów paliw ujmowane były proporcjonalnie w różnych pozycjach 

kosztów stałych i zmiennych, i tak w pozycji amortyzacja – koszty amortyzacji urządzeń 

rozładowczych; w pozycji wynagrodzenia – koszty obsługi urządzeń rozładowczych i koszty 

osobowe związane z nadzorem technicznym gospodarki paliwowej; w pozycji podatki 

i opłaty – podatki od gruntów i budowli, na których składowany jest węgiel; w pozycji usługi 

obce (remonty) – koszty poniesionych remontów urządzeń rozładowczych; w pozycji 

materiały – koszty części zamiennych remontowanych urządzeń rozładowczych i materiałów 

na bieżącą obsługę eksploatowanych urządzeń rozładowczych; oraz w pozostałych kosztach 

stałych – koszty monitoringu, koszty ochrony mienia, koszty pomiarów składowanego węgla. 

3.2.5. Podejmowane inicjatywy w zakresie modyfikacji zasad 

kształtowania i struktury zapasów paliw utrzymywanych 

przez przedsiębiorstwa energetyczne 

NIK uznaje za celowe podejmowane przez URE w kontrolowanym okresie inicjatywy 

pod adresem Ministerstwa Gospodarki dotyczące zmiany nieprecyzyjnych zapisów 
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rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. Dotyczyło to m. in. wykorzystania zapasów paliw, 

dookreślenia pojęć „sąsiadujący z miejscem wytwarzania energii” i „ciągłości dostaw”, 

wprowadzenia uregulowań o sposobie i zakresie ewidencji zapasów paliw, doprecyzowania 

wymagań co do sposobu transportu węgla brunatnego. 

W dniu 19 maja 2010 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych54, 

uwzględniające część uwag Prezesa URE, a niektóre uwagi uwzględniono w ramach zmian 

ustawy p.e.  

Najistotniejszą z wprowadzonych zmian do rozporządzenia w sprawie zapasów paliw była 

zmiana umożliwiająca, by każde przedsiębiorstwo energetyczne wykorzystujące węgiel 

brunatny mogło na podstawie umowy zawartej z kopalnią węgla brunatnego, zawartej na 

okres nie krótszy niż rok, uznać zapas węgla istniejący w złożu jako zapas paliw, bez względu 

na rodzaj transportu jakim ten węgiel jest dostarczany.  

Takie zmiany wynikają, zdaniem NIK, z doświadczeń ZE Pątnów-Adamów-Konin SA 

(ZE PAK), który nie mógł spełnić wymogu utrzymywania zapasu węgla brunatnego w ilości 

dwudziestodobowego zużycia w złożu przygotowanym do wydobycia, przy użyciu 

taśmociągu jako środka transportu węgla do miejsca składowania. ZE PAK dostarcza węgiel 

brunatny do swoich elektrowni transportem kolejowym, a nie taśmociągami, natomiast 

z przyczyn obiektywnych (właściwości fizyko-chemicznych węgla brunatnego), 

utrzymywanie zapasu w magazynach lub na składowiskach w ilościach wymaganych 

jest niemożliwe do wykonania w sposób efektywny.  

Celowe było również zasygnalizowanie Ministerstwu Gospodarki przez Prezesa URE 

zagadnień związanych z tworzeniem zapasów biomasy, w tym w kontekście obowiązku 

stopniowego zwiększania ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii, co wiąże się także ze spalaniem biomasy.  

W marcu 2010 r. Prezes URE informował Ministerstwo o konieczności uregulowania 

w rozporządzeniu w sprawie zapasów paliw, kwestii zapasów biomasy z uwagi na fakt, iż 

przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej dokonują modernizacji posiadanych kotłów 

energetycznych i uzyskują energię ze spalania. Wprowadzenie obowiązku utrzymywania 

zapasów biomasy nie zostało uznane za zasadne ze względu na właściwości tego paliwa i jego 

zastępowalność przez węgiel.  

 
54 Dz. U. Nr 108 poz. 701. 
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Celowe było podjęcie przez Ministra Gospodarki inicjatywy legislacyjnej, prowadzącej 

do przyjęcia ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

zmianie niektórych innych ustaw55, która doprecyzowała zasady uwalniania zapasów paliw 

oraz zakres kar pieniężnych związanych z ich nieuprawnionym obniżeniem 

lub nieuzupełnieniem w terminie, wymierzanych przez Prezesa URE.  

Wprowadzone zmiany wykluczyły sytuację, w której Prezes URE był zobligowany 

do nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kar, nawet jeśli uszczuplenie zapasów 

podyktowane było zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła do odbiorców, 

co było zasadniczym uzasadnieniem dla wprowadzenia obowiązku tworzenia tych zapasów 

w myśl art. 10 ust. 1 ustawy p.e.  

Zmiana ustawy p.e. w zakresie zasad uzupełniania zapasów paliw i wymierzania kar 

za ich nieutrzymywanie nastąpiła jednak po długim, ponad 6-letnim okresie (uwzględniając 

datę przedłożenia projektu ustawy w Sejmie RP w dniu 29 czerwca 2009 r.) funkcjonowania 

nieracjonalnych rozwiązań prawnych.  

Inicjatorem zmian zgłoszonych Ministerstwu Gospodarki w dniu 1 kwietnia 2008 r., 

mających na celu stworzenie możliwości zgodnego z prawem skorzystania z utrzymywanych 

zapasów paliw w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, było Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie Elektrownie. Przesłanką do przedłożenia tej propozycji były niedobory 

zapasów paliw, jakie pod koniec 2007 r. wystąpiły u niektórych wytwórców energii na skutek 

nieregularnych dostaw zamówionego węgla.  

3.2.6. Nakładanie kar przez Prezesa URE z tytułu 

nieprzestrzegania obowiązku utrzymywania zapasów paliw  

Za nieutrzymywanie zapasów paliw w wymaganej ilości (a od 11 marca 2010 r. także 

za nieuzupełnianie ich w terminie, obniżanie ilości zapasów paliw w innych przypadkach 

niż wymienione w art. 10 ust. 1a  ustawy p.e., nieinformowanie o zużyciu i stanie zapasów 

paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej w źródłach przyłączonych do sieci 

przesyłowej lub koordynowanej sieci 110 kV, a także o obniżeniu ilości zapasów paliw 

poniżej wielkości wymaganej oraz o sposobie i terminie ich uzupełnienia wraz 

z uzasadnieniem) przedsiębiorstwa podlegają karze pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 

2 ustawy p.e. Na podstawie art. 56 ust. 5 karze może podlegać także kierownik takiego 

przedsiębiorstwa. 

                                                 
55 Patrz przypis nr 10.  
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Wyniki niniejszej kontroli wykazały, że Prezes URE wszczynał postępowania 

administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku 

utrzymywania zapasów paliw wyłącznie na podstawie ankietowego pozyskiwania informacji 

od przedsiębiorstw energetycznych. NIK nie może uznać takich działań za wystarczające 

(porównaj też str. 19 – 21 Informacji). 

W okresie styczeń 2009 r. – wrzesień 2010 r. Prezes URE wydał 13 decyzji orzekających karę 

w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy p.e. na łączną kwotę: 263 tys. zł. W 2009 r. takich decyzji 

było 7 na łączną kwotę 157 tys. zł, a w 2010 r. 6 decyzji na kwotę 106 tys. zł. Prezes URE 

w ww. okresie umorzył jedno postępowanie, a w okresie od 11 marca 2010 r. odstąpił od 

wymierzenia kary w dwóch przypadkach.  

Konsekwencją stosowanej formy sprawdzania wielkości zapasów paliw był system 

nakładania przez Prezesa URE kar za nieutrzymywanie wymaganego poziomu zapasów paliw 

tylko na przedsiębiorstwa, które same dobrowolnie o tym poinformowały. W ocenie NIK 

przyjęta metodyka sprawdzania stanu zapasów paliw prowadziła do niepotrzebnych sporów 

sądowych w związku z wymierzaniem kar, zamiast do rozstrzygania wszelkich wątpliwości 

w toku czynności kontrolnych lub w trybie składania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych, 

gdyż przedsiębiorstwa dopiero w sądzie kwestionowały m.in. sposób przeprowadzenia 

kontroli utrzymywania stanu zapasów i interpretację przepisów stosowaną przez Prezesa 

URE. I tak: 

 Spór z powództwa ZE Pątnów-Adamów-Konin SA, zakończony został orzeczeniem SN 

z dnia 17 marca 2010 r., po wyczerpaniu wszystkich instancji, w tym kasacji, w którym 

utrzymano karę (300 tys. zł), dla ZE PAK za nieutrzymywanie zapasów węgla brunatnego. 

Powyższa sytuacja wywołana została stanowiskiem URE (wynikającym bezpośrednio 

z ówcześnie obowiązujących przepisów prawa), że w związku z faktem, że węgiel brunatny 

dla potrzeb trzech elektrowni wchodzących w skład ZE PAK dostarczany jest wagonami 

samowyładowczymi, a nie taśmociągiem, na ZE PAK ciąży obowiązek utrzymywania 

dwudziestodobowego zapasu węgla brunatnego w „magazynach, zbiornikach 

i na składowiskach sąsiadujących z miejscem wytwarzania energii”. Stanowisko to prezentował 

URE w swoich protokołach kontroli opartych o dane ankietowe otrzymywane w ciągu 2007 r. 

od ZE PAK. Podobnie było w 2008 i w 2009 roku. Z tym stanowiskiem nie zgadzał się Zarząd 

ZE PAK, zarzucając, że opracowywane na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy p.e. protokoły 

nie były wynikiem prowadzonych kontroli w rozumieniu kontroli przeprowadzonej 

bezpośrednio w przedsiębiorstwie w obecności upoważnionego przedstawiciela 

kontrolowanego, który mógłby udzielić stosownych wyjaśnień oraz przedstawić dokumenty 

dotyczące ewidencjonowania zapasów. ZE PAK wskazywał błędnie, że nie ma on prawnego 



Ważniejsze wyniki kontroli 

obowiązku utrzymywania zapasów węgla brunatnego z uwagi na nieuwzględnienie 

w rozporządzeniu w sprawie zapasów paliw specyfiki dostarczania węgla do elektrowni, 

natomiast zasadnie, że nie ma on fizycznych ani prawnych możliwości utrzymywania zapasów 

węgla na składowisku w elektrowni. ZE PAK wskazywał także, że URE pominął fakt zawartej 

z Kopalnią Węgla Brunatnego Adamów SA, umowy wieloletniej na dostawy węgla z 13 

czerwca 2007 r., która to umowa zawierała klauzulę zobowiązującą dostawcę węgla 

do utrzymywania w złożu węgla przygotowanego do wydobycia i dostarczenia. Ta umowa była 

znana URE – otrzymał ją przy piśmie z dnia 26 czerwca 2007 r. URE znana była także 

wcześniejsza umowa z Kopalnią Konin z dnia 31 grudnia 2006 r., która zobowiązywała 

kopalnię do utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do dostarczenia elektrowniom 

Pątnów i Konin zamawianej przez ZE PAK wielkości węgla brunatnego przez okres 21 lat, 

co miało gwarantować ciągłość wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przez ZE PAK oraz 

ich dostaw do odbiorców.  

Choć spór zakończył się przegraną ZE PAK, na przykładzie tego casusu dokonano zmiany 

rozporządzenia w sprawie zapasów paliw, uwzględniającej argumenty ZE PAK 

przedstawione przed sądami (zmiany te omówiono wcześniej w pkt. 3.2.5.). 

 Spór przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów z powództwa DALKIA ŁÓDŹ SA w Łodzi. Spółka odwołała się od decyzji 

Prezesa URE wnosząc o uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie 

nałożenia kary oraz zasądzenia kosztów postępowania sądowego (sprawa w toku). 

Prezes URE wymierzył Spółce karę w wysokości 50 tys. zł za stwierdzony niedobór zapasów 

węgla na dzień 31 marca 2008 r. Kara została przez Spółkę zapłacona. Przedstawiając sposób 

wyliczenia wymaganej ilości zapasów węgla kamiennego, na dzień 31 marca 2008 r., 

Spółka składając zastrzeżenia do protokołu URE podała, że zabezpieczyła potrzeby 

produkcyjne na następne 30 dni. Jej obliczenia oparte były o wskaźnik z okresu letniego 

(1 kwiecień – 31 październik), a nie tak jak przyjął URE na dzień 31 marca wg wskaźników 

okresu zimowego. Wg Spółki rzeczywisty stan zapasów na dzień 31 marca 2008 r. 

wynoszący 89,3 tys. ton prawie dwukrotnie przewyższał zapas normatywny wyliczony 

na poziomie 48,1 tys. ton. Wg obliczeń URE opartych o wskaźnik zimowy wielkość zapasów 

powinna wynosić 132,8 tys. ton. 

 Spór przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów z powództwa Gminy Miasto Pionki Oddział Wodno-Kanalizacyjny-

Ciepłowniczy. Oddział odwołał się od decyzji Prezesa URE wnosząc o zmniejszenie 

wysokości kary lub jej uchylenie (40 tys. zł), w związku z nieutrzymywaniem odpowiedniego 

poziomu zapasów paliw, co URE wykazał na dzień 1 stycznia 2010 r. (sprawa w toku). 

Należy zaznaczyć, że sytuacja ekonomiczna tego przedsiębiorstwa jest znana URE. 

W odwołaniu z dnia 22 września 2010 r. Oddział wskazał, że Gmina kupując w 2005 r. 

upadłą spółkę ciepłowniczą (jedyną w mieście Pionki), zaciągnęła na ten cel 10-letni kredyt, 
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który równolegle z narastającym zadłużeniem odbiorców ciepła, pogłębia trudną sytuację 

finansową Gminy. Niemniej jak wskazano w odwołaniu zapewniano mieszkańcom ciągłość 

dostaw energii cieplnej, a zapasy odbudowano w I dekadzie marca 2010 r. 

3.2.7. Dotrzymywanie parametrów jakościowych gromadzonych 
zapasów paliw 

Mimo że kontrola jakości zapasów paliw nie została objęta rozporządzeniem w sprawie 

zapasów paliw, to w ocenie NIK, zabezpieczeniu ciągłości i stabilności produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej sprzyjało właściwe kształtowanie przez same przedsiębiorstwa 

energetyczne struktury dostaw paliw, głównie pochodzenia krajowego, oraz jego jakości. 

Elektrownie i elektrociepłownie dochowywały należytej staranności przy zawieraniu umów 

na dostawy paliw. Uwzględniając wymogi eksploatowanych kotłów energetycznych, 

w umowach zwracano uwagę na takie parametry jakościowe, jak wartość opałowa, zawartość 

popiołu i siarki oraz wilgotność dostarczanego paliwa. W umowach szczegółowo określano 

procedury kontroli i sposób rozpatrywania reklamacji, a także odpowiedzialności dostawców 

i sankcji za niewywiązywanie się z warunków umownych. Ponadto stwarzano dostawcom 

paliw możliwość skontrolowania każdego etapu postępowania reklamacyjnego z próbkami 

oraz poprawności stosowania procedur badawczych obowiązujących w elektrowni 

lub elektrociepłowni. Na 15 skontrolowanych przedsiębiorstw energetycznych, 11 posiadało 

własne akredytowane laboratoria do wykonywania analiz chemicznych dostarczanego paliwa. 

Pozostałe cztery przedsiębiorstwa korzystały z usług akredytowanych laboratoriów 

zewnętrznych uznawanych także przez dostawców.  

3.2.8. Warunki składowania zapasów paliw 

Ustawodawca określił, że zapasy mogą być gromadzone w magazynach, zbiornikach 

i na składowiskach sąsiadujących z miejscem wytwarzania energii. Uznał także, 

że w przypadku węgla brunatnego jako zapas należy uznać, po spełnieniu określonych 

warunków, złoże przygotowane do wydobycia i dostarczenia do miejsca wytwarzania energii.  

Działania elektrowni i elektrociepłowni w zakresie gromadzenia zapasów paliw przebiegały 

zgodnie z wymogami § 4 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw, zapewniając 

jednocześnie bezpieczeństwo osób i składowania, ochronę środowiska oraz gromadzenie 

i pobieranie paliw w sposób ciągły w trakcie roku. Gromadzenie paliw i eksploatacja 

składowisk odbywało się na podstawie wewnętrznych regulacji/instrukcji, w których 

ustalano: warunki i wymogi związane ze składowaniem (formowanie, ubijanie) i rotacją 

paliw. W sposób szczegółowy określane były również zasady dotyczące pomiaru temperatury 

węgla celem niedopuszczenia do samozagrzania, inwentaryzacji składowiska oraz jego 
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ochrony i zabezpieczenia. Składowiska i zbiorniki były stale monitorowane. Wszystkie 

składowiska były zabezpieczone (ogrodzone i oświetlone) oraz posiadały przejezdne drogi 

dojazdowe. Tylko w jednym przedsiębiorstwie (Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

w Ostrowcu Świętokrzyskim) stwierdzono uchybienia formalne odnośnie przyjęcia regulacji 

wewnętrznych w tym zakresie w postaci Instrukcji, które nie zostały wprowadzone 

do stosowania zgodnie z obowiązującymi procedurami regulaminowymi, dotyczącymi 

systemu wydawania w Spółce wewnętrznych aktów normatywnych. 

3.2.9. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 

Największy, bo ponad 90% udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych mają 

biopaliwa56. Głównymi dostarczycielami surowców do produkcji biopaliw są sektory leśny 

i rolnictwo. Ponieważ polityka Unii Europejskiej kładzie duży nacisk na zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych (CO2), powstających głównie w procesie spalania węgla, wdrożenie 

biopaliw do powszechnego użytku ma zdaniem części środowisk ekologicznych wiele zalet, 

w tym przede wszystkim dla ochrony środowiska57.  

Do głównych celów polityki energetycznej Polski do 2030 r., uwzględniającej zobowiązania 

wynikające z umów międzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie 

możliwości wykorzystania krajowego potencjału odnawialnych źródeł energii (oze), należy 

zaliczyć m.in.: 

 wzrost udziału oze w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r. 

oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

 osiągniecie w 2020 r. 10% udziału biomasy w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz 

zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele oze, w tym biopaliw, tak aby 

nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem 

oraz zachować różnorodność biologiczną. 

                                                 
56  Biopaliwa to wszystkie paliwa otrzymywane z biomasy (szczątków organicznych lub produktów przemiany 

materii roślin lub zwierząt). 
57  Problem ten nie jest jednoznaczny wśród osób i instytucji zajmujących się tym zagadnieniem. Najnowszy 

raport Instytutu ds. Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska wskazuje, że w wyniku produkcji biopaliw 
sama UE może wyemitować nawet dwa razy więcej gazów cieplarnianych, niż gdybyśmy używali wyłącznie 
paliw tradycyjnych. Negatywne skutki wytwarzania biopaliw potwierdzają także badania brytyjskie 
Królewskiego Towarzystwa Naukowego publikowane w piśmie naukowym „Science”. Produkcja biopaliw 
ma także negatywne skutki na ceny żywności powodujące ich wzrost, a także na degradację środowiska 
poprzez wycinanie lasów i intensywną eksploatację terenów rolnych. Patrz artykuł w tygodniku Wprost Nr 13  
pt. Co napędza biopaliwa. 
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Stwierdzono, że wykorzystanie biomasy, z której produkowane są biopaliwa, nie jest 

uwzględniane w polityce gromadzenia zapasów węgla przez elektrownie i elektrociepłownie, 

mimo że biomasa zmniejsza całkowite zapotrzebowanie na energię chemiczną w paliwach 

typu węgiel kamienny i brunatny czy olej opałowy. Także obowiązujące obecnie przepisy 

nie nakładają takiego obowiązku na przedsiębiorstwa energetyczne.  

W Ministerstwie Gospodarki – słusznie zdaniem NIK – nie znalazła uznania propozycja 

Prezesa URE dotycząca nałożenia na przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające ciepło lub 

energie elektryczną z biomasy, obowiązku utrzymywania zapasów biomasy. 

Po przeprowadzeniu analizy przedmiotowego problemu Ministerstwo doszło do wniosku, 

iż nie ma potrzeby wprowadzania takich rozwiązań. Głównym powodem takiej decyzji 

był fakt, że elektrownie i elektrociepłownie wykorzystują biomasę przede wszystkim 

w technologii współspalania z innymi kopalinami (węgiel kamienny, węgiel brunatny). 

Powyższe powoduje, iż w przypadku problemów z dostawami biomasa może być zastąpiona 

przez paliwa kopalne. Ponadto, jak wykazano, z uwagi na niewielki udział procentowy 

energii elektrycznej wytworzonej z użyciem biomasy w ogólnej produkcji energii 

elektrycznej, utrzymywanie zapasów w postaci biomasy nie ma żadnego praktycznego 

znaczenia dla bezpieczeństwa pracy KSE. 

Z tego powodu zarządzanie gospodarką biomasy przez elektrownie i elektrociepłownie 

odbywa się na bieżąco poprzez dostosowanie się do sytuacji wynikającej „w danej chwili”. 

Wyniki kontroli wykazały ponadto, że zwiększenie udziału biomasy w strukturze 

wykorzystania paliw w produkcji energii elektrycznej i ciepła związane jest ze zmianą 

potencjału wytwórczego przedsiębiorstw energetycznych. Wiąże się to przede wszystkim 

z bardzo kosztownymi inwestycjami polegającymi na budowie nowych urządzeń 

wytwórczych do spalania biopaliw. Nie bez znaczenia jest również dostępność rynku 

biomasy, w tym koszt pozyskania, pewność dostaw, a także trudności związane 

ze składowaniem biopaliw szczególnie w okresie zimowym. Udział biomasy w strukturze 

zużycia poszczególnych rodzajów paliw do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła 

na przykładzie skontrolowanych 15 przedsiębiorstw energetycznych wahał się średnio 

od 9,85% w 2009 r. do 18,82% w 2010 r. (3 kwartały). Dokonane ustalenia wykazały m.in.: 

Dalkia Łódź SA. Mając na uwadze nieprzewidywalną do końca sytuację w polskim 

górnictwie oraz coraz większe zapotrzebowanie (w niedalekiej przyszłości), na biomasę, 

Spółka podjęła się prowadzenia własnej plantacji upraw roślin energetycznych. Pierwsze 

zbiory przewidywane są w 2011 r. Jednocześnie podjęła się w jednym ze swoich zakładów 

w Elektrociepłowni EC-4 w Łodzi konwersji kotła OP-230 na biomasę. Projekt w tym 

zakresie zakłada, że w 2011 r. EC-4 w 100% opalana będzie biomasą.  
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ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Produkcja zielonej energii z wykorzystaniem 

biomasy rozpoczęła się z początkiem 2009 r. i jest prowadzona głównie w okresie poza 

sezonem grzewczym, tj. kwiecień – październik. Wg Prezesa Spółki na obecnym etapie 

wykorzystanie biomasy jest ograniczone technicznie, ze względu na zainstalowane 

w elektrowni urządzenia do spalania i w związku z tym nie należy oczekiwać znaczącego 

zwiększenia (w stosunku do stanu obecnego) odchodzenia od wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła na bazie węgla kamiennego. Elektrownia współpracowała 

z 27 dostawcami biomasy, głównie pochodzenia rolniczego. Zużycie biomasy, jak wyjaśnił, 

powinno być brane pod uwagę przez Prezesa URE przy ewentualnym niedotrzymaniu 

wymaganych zapasów podstawowego paliwa. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Elektrownia Bełchatów. Zastępca 

Dyrektora Oddziału – Dyrektor Techniczny wyjaśnił, że węgiel brunatny jest i będzie 

podstawowym paliwem do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a wykorzystanie paliw 

alternatywnych np. biomasy wynika z zaspokojenia wymagań prawnych, związanych 

z wytwarzaniem energii elektrycznej w oparciu o paliwa odnawialne. Wskazał ponadto, 

że ilość zużywanej biomasy w elektrowni nie ma wpływu na wielkości zapasów węgla 

w elektrowni, biomasa w elektrowni spalana jest na bieżąco i o tą wielkość nie są 

bilansowane zapasy węgla w elektrowni oraz w kopalni.  

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Elektrociepłownia w Kielcach. 

Dla realizacji ciągłości dostaw biomasy w postaci zrębków, trocin, peletów, brykietów 

oraz postaci luźnej, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu 

przetwarzającego jej produkty – drewno liściaste, Elektrociepłownia Kielce zawarła sześć 

wieloletnich umów z dostawcami z województwa częstochowskiego, świętokrzyskiego 

i mazowieckiego. Wg wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych problemem jest 

ograniczony rynek biomasy w województwie świętokrzyskim, co jest równoznaczne 

z koniecznością szukania dostawców spoza terenu województwa. 

Elektrownia Połaniec SA (Grupa GdF SUEZ Energia Polska). Elektrownia 

nie gromadziła zapasów biomasy, a tworzone rezerwy biomasy dotyczyły tzw. zapasu 

technologicznego niezbędnego dla zapewnienia ciągłości wytwarzanej energii elektrycznej. 

Elektrownia obecnie realizuje inwestycję związaną z budową nowej jednostki wytwórczej 

opalanej w 100% biomasą. Zakończenie budowy kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym 

przewidziano na listopad 2012 r. Zakończona inwestycja pozwoli na spalanie 80% biomasy 

leśnej i 20% biomasy poza leśnej. Zakładana produkcja „energii zielonej” z tzw. „Zielonego 

bloku” wyniesie 1.100.000 MWh na rok. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrola Tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie 

mieści się w priorytetowym kierunku kontroli NIK na lata 2009-2011 państwo efektywnie 

zarządzające zasobami publicznymi. Jednostki objęte kontrolą dobrano w sposób celowy – 

były to: Ministerstwo Gospodarki odpowiedzialne za kształtowanie polityki energetycznej; 

Urząd Regulacji Energetyki zajmujący się m.in. procesem koncesjonowania działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz 15 przedsiębiorstw sektora 

energetycznego zobowiązanych do utrzymywania zapasów pod potrzeby zapewnienia dostaw 

energii elektrycznej i ciepła, tj. elektrownie i elektrociepłownie. W MG i URE kontrolę 

prowadzono pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, 

a u przedsiębiorców (elektrownie, elektrociepłownie) w zależności od rodzaju jednostki 

kontrolowanej, tj.: 

 w przypadku przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – 

pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, 

 w przedsiębiorstwach będących w 100% własnością samorządu terytorialnego – 

pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, 

 w pozostałych przedsiębiorstwach – pod względem legalności i gospodarności. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzonych zostało 21 protokołów kontroli, 

z których 18 podpisanych zostało bez zastrzeżeń. W dwóch przypadkach, dotyczących 

protokołów kontroli Centrali URE w Warszawie i Południowego Oddziału Terenowego URE 

w Katowicach, Prezes URE zgłosił zastrzeżenia co do ustaleń w nich zawartych. 

W przypadku protokołu dotyczącego Centrali URE uwzględnione zostały zastrzeżenia, 

odnoszące się do niepełnego cytowania wyjaśnień przekazywanych podczas kontroli 

oraz braku wskazania niektórych artykułów Regulaminu Organizacyjnego URE, poprzez ich 

uwzględnienie w treści protokołu. W całości zostały natomiast odrzucone zastrzeżenia 

zgłoszone do protokołu kontroli Oddziału URE w Katowicach. Zastrzeżenia te miały 

charakter wyjaśnień i nie kwestionowano w nich prawdziwości sformułowań użytych 
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w protokole, skutkujących ich zmianą lub wykreśleniem. Trzecie zastrzeżenie do protokołu 

zgłoszone zostało przez członków Zarządu reprezentujących Zespół Elektrociepłowni 

Wrocławskich Kogeneracja SA. Zastrzeżenia zostały w całości uwzględnione przez 

kontrolerów. Wprowadzone do protokołu zmiany polegały na poprawieniu błędów m.in. 

w datach, nazwach wykorzystywanych rodzajów paliw oraz uzupełnieniach w opisach tabel. 

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do wszystkich 21 podmiotów objętych kontrolą 

wystąpienia pokontrolne. W odniesieniu do kontroli 15 przedsiębiorstw energetycznych, 

w 13 przypadkach ich działalność uzyskała ocenę pozytywną NIK, a jedynie w stosunku 

do dwóch przedsiębiorstw była to ocena pozytywna z uchybieniami. Pozytywnie 

z uchybieniami ocenione zostały również działania Ministra Gospodarki, natomiast pozytywnie 

z nieprawidłowościami Prezesa URE, przy czym uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły 

stosowanego systemu sprawdzania stanu utrzymywanych zapasów paliw. W odpowiedzi 

Podsekretarza Stanu w MG na wystąpienie pokontrolne podniesiono, że Minister Gospodarki 

posiada bieżące informacje na temat pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 

pochodzące nie tylko od URE, ale przede wszystkim od PSE Operator SA. Wobec powyższego 

odnośnie wniosku NIK o objęcie nadzorem kontroli utrzymywania zapasów paliw stwierdzono, 

że mogłoby to być uznane za niezgodne z prawem europejskim, gdyż organ regulacyjny 

powinien mieć pełną niezależność od rządu lub innego podmiotu. Natomiast Prezes URE 

w piśmie stanowiącym informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 

oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań szczegółowo odniósł się 

do ocen zaprezentowanych w wystąpieniu, generalnie nie zgadzając się z nimi, lecz 

jednocześnie zapowiadając konstruktywne rozważenie realizacji wniosków NIK.  

W czterech wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do przedsiębiorstw energetycznych 

zawarto wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz 

usprawnienia działalności tych podmiotów. Przedsiębiorstwa, do których skierowano wnioski 

pokontrolne poinformowały o podjęciu ich realizacji. 

W stosunku do jednego wystąpienia (do Dyrektora Oddziału Elektrociepłowni Kielce – PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA) złożone zostały zastrzeżenia dotyczące działań 

dostawców węgla. Zastrzeżenia te zostały uwzględnione w całości. 

Zestawienie wniosków skierowanych do Ministra Gospodarki, Prezesa URE, i zarządów 

Spółek energetycznych zamieszczono w załączniku nr 3 do Informacji. 
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5. Załączniki 

5.1. Załącznik nr 1 – Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 

organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole 

Jednostka 
organizacyjna NIK 

Jednostka kontrolowana Adres jednostki  

1. Ministerstwo Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 5 
00-950 Warszawa 

2. Urząd Regulacji Energetyki 
ul. Chłodna 64 
00-872 Warszawa 

3. Miejska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

ul. Sienkiewicza 91 
27-400 Ostrowiec Św. 

1.  Departament 
Gospodarki, Skarbu 
Państwa 
i Prywatyzacji 

4. Energia Elektrownie 
Ostrołęka 

ul. Elektryczna 5 
07-401 Ostrołęka 

1. PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA Zespół 
Elektrociepłowni Bydgoszcz 

ul. Energetyczna 1 
85-950 Bydgoszcz 

2. Toruńska Energetyka Cergia SA 
ul. Ceramiczna 6 
87-100 Toruń 

2.  Delegatura NIK 
w Bydgoszczy 

3. Zachodni Oddział Terenowy 
URE w Poznaniu 

ul. Wierzbięcice 1 
61-569 Poznań 

1. Południowy Koncern 
Energetyczny SA Elektrownia 
Łaziska 

ul. Wyzwolenia 30 
43-170 Łaziska Górne 

2. Południowy Koncern 
Energetyczny SA Elektrownia 
Jaworzno III  

ul. Promienna 51 
32-511 Jaworzno 

3.  Delegatura NIK 
w Katowicach 

3. Południowy Oddział Terenowy 
URE w Katowicach 

ul. Owocowa 6a 
40-158 Katowice 

1. Grupa GdF SUEZ Energia 
Polska – Elektrownia Połaniec 
SA 

Zawada 26 
28-320 Połaniec 

4.  Delegatura NIK 
w Kielcach  2. PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna SA 
Elektrociepłownia Kielce 

ul. Hubalczyków 40 
25-668 Kielce 

1. PGE Górnictwo i Energetyka  
Konwencjonalna SA 
Elektrownia Bełchatów 

Rogowiec 
97- 406 Bełchatów 

2. DALKIA Łódź SA 
ul. Andrzejewskiej 5 
90 – 972 Łódź 

5.  Delegatura NIK 
w Łodzi 

3. Środkowozachodni Oddział 
Terenowy URE w Łodzi 

ul. Żeromskiego 94c 
90-55- Łódź 
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1. PGE Elektrownia Opole SA 46-021 Brzezie k/Opola 

2. Południowy Koncern 
Energetyczny SA 
Elektrownia Blachownia 

ul. Energetyków 11 
47-225 Kędzierzyn Koźle 

6.  DelegaturaNIK 
w Opolu 

 
3. Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny SA 

ul. Harcerska 15 
45-118 Opole 

1. PGE Górnictwo i Energetyka  
Konwencjonalna SA 
Elektrownia Turów  

ul. Młodych Energetyków 12 
59-916 Bogatynia 

2. Zespół Elektrowni Wrocławskich 
Kogeneracja SA 
Zakład EC Wrocław 

ul. Łowiecka 24 
50-220 Wrocław 

7.  Delegatura NIK 
we Wrocławiu  

3. Południowozachodni Oddział 
Terenowy URE we Wrocławiu 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław 
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5.2. Załącznik nr 2 – Wielkość i sposób ustalania zapasów wg rodzajów 

paliw  

W przypadku węgla kamiennego (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw) 

zapasy powinny być utrzymywane w ilości odpowiadającej co najmniej: 

 trzydobowemu zużyciu, jeżeli:  

- węgiel kamienny jest dostarczany do miejsca składowania sąsiadującego z miejscem 
wytwarzania energii przy użyciu taśmociągów bezpośrednio z wydobywającej go 
kopalni oraz  

- dostawca zobowiąże się – w umowie sprzedaży zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym na okres nie krótszy niż rok – do gromadzenia i utrzymywania 
zapasów na składowisku dostępnym w każdym czasie na potrzeby tego 
przedsiębiorstwa, w ilości co najmniej czternastodobowego zużycia;  

 dwudziestodobowemu zużyciu, jeżeli:  

- węgiel kamienny jest dostarczany do miejsca składowania sąsiadującego z miejscem 
wytwarzania energii transportem kolejowym lub samochodowym oraz przy użyciu 
taśmociągów oraz  

- odległość składowiska zapasów węgla kamiennego od wydobywających go kopalń, 
które dostarczają łącznie 70% przewidywanego zużycia węgla kamiennego, jest nie 
większa niż 50 km;  

 trzydziestodobowemu zużyciu, jeżeli:  

- zapasy węgla kamiennego znajdują się w miejscu składowania sąsiadującym 
z miejscem wytwarzania energii oraz  

- ich dostarczanie nie spełnia warunków określonych powyżej.  

W przypadku węgla brunatnego (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw58) 

zapasy powinny być utrzymywane w ilości odpowiadającej co najmniej: 

 dwudziestodobowemu zużyciu,  

- przy czym jeżeli węgiel brunatny jest dostarczany z wydobywającej go kopalni przy 
użyciu taśmociągów do miejsca składowania sąsiadującego z miejscem wytwarzania 
energii, a dostawa następuje na podstawie umowy sprzedaży zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym na okres nie krótszy niż rok, uwzględnia się 
węgiel gromadzony i utrzymywany na ten cel przez dostawcę jako zapas węgla 
brunatnego.  

- Zmiana rozporządzenia w sprawie zapasów paliw z dnia 19 maja 2010 r.59 (zmieniony 
§ 2 ust. 1 pkt 2 i dodany ust. 1a) zamiast taśmociągu jako wymaganego środka 
transportu wprowadza wymóg, by użyty środek transportu był przeznaczony 
i wykorzystywany wyłącznie dla zapewnienia ciągłości dostaw paliwa dla 
przedsiębiorstwa energetycznego. Rozporządzenie w sprawie zapasów paliw (§ 2 ust. 

                                                 
58 W brzmieniu obowiązującym do 2 lipca 2010 r. 
59 Dz. U. Nr 108, poz. 701 – weszła w życie w dniu 3 lipca 2010 r.  
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2) wskazuje ponadto, iż za zapas węgla brunatnego gromadzony i utrzymywany przez 
dostawcę może być uznany także węgiel brunatny w złożu odkrywkowej kopalni 
węgla brunatnego, przygotowany do wydobycia i dostarczenia do miejsca składowania 
sąsiadującego z miejscem wytwarzania energii. 

W przypadku olejów opałowych (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw) 

zapasy powinny być utrzymywane w ilości odpowiadającej co najmniej: 

 dwudziestodobowemu zużyciu, jeżeli olej opałowy jest dostarczany transportem 

kolejowym lub samochodowym do miejsca składowania sąsiadującego z miejscem 

wytwarzania energii.  

Zasady zużycia dobowego paliw: węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz oleju opałowego 

(§ 3 rozporządzenia w sprawie zapasów paliw), w poszczególnych miesiącach są następujące: 

 od dnia 1 listopada do dnia 31 marca – mnożąc wartość średniego dobowego zużycia 

w tym okresie w trzech ostatnich latach przez współczynnik wynoszący 

w poszczególnych miesiącach:  

- 1,1 - w listopadzie,  

- 1,2 - w grudniu,  

- 1,3 - w styczniu,  

- 1,0 - w lutym,  

- 0,8 - w marcu;  

 od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października – jako iloczyn średniego dobowego zużycia 

w tym okresie w trzech ostatnich latach i współczynnika wynoszącego w poszczególnych 

miesiącach:  

- 0,8 - w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, 

- 1,0 - w październiku.  

Istotne jest przy tym, że w sytuacji gdy przedsiębiorstwo energetyczne rozpoczyna 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, bądź 
wykonuje tę działalność w okresie krótszym niż trzy lata, bądź występuje zmiana wielkości 
zużycia paliw w przedsiębiorstwie energetycznym w wyniku uruchomienia nowych lub 
zmodernizowanych urządzeń lub zmiany rodzaju i jakości zużywanych paliw – średnie 
dobowe zużycie paliw w okresach wskazanych powyżej ustala się jako wielkości planowane 
średniego dobowego ich zużycia w tych okresach. 
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5.3. Załącznik nr 3 – Wykaz wniosków pokontrolnych skierowanych do 

skontrolowanych jednostek administracji publicznej i podmiotów 

gospodarczych 

Podmiot Wnioski 

1. Minister Gospodarki  Objęcie nadzorem wdrożenia przez Prezesa URE systemu kontroli 
na miejscu w wytypowanych przedsiębiorstwach w zakresie 
utrzymywania zapasów paliw, zgodnie z art. 10 ust. 2-5 ustawy p.e. 

2. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki 

 Podjęcie działań organizacyjnych celem wdrożenia systemu kontroli 
na miejscu w wytypowanych przedsiębiorstwach w zakresie 
utrzymywania zapasów paliw, zgodnie z art. 10 ust. 2-5 ustawy p.e. 

 Zapewnienie aktywnego udziału kontrolowanym przedsiębiorstwom 
przy przeprowadzeniu kontroli stanu zapasów i analizy 
dokumentów źródłowych dotyczących ewidencjonowania zapasów, 
do czego zobowiązuje § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zapasów 
paliw. 

 Rzetelne informowanie Ministra Gospodarki o realizacji zadań 
związanych ze sprawdzaniem wielkości zapasów paliw 
w przedsiębiorstwach energetycznych. 

 Rozważenie celowości upoważnienia pracowników oddziałów 
terenowych URE do przeprowadzania kontroli w zakresie 
utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne, 
stosownie do zadań kontrolnych określonych w rozporządzeniu 
w sprawie właściwości oddziałów URE. 

3. ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka SA 
w Ostrołęce 

 Uzupełnienie – w wymagającej tego sytuacji – przekazywanych 
do URE informacji o stanie zapasów paliw o informację dodatkową, 
opisującą nieostateczny charakter przekazywanych danych. 

4. Miejska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o. 
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

 Wprowadzenie w życie opracowanych Instrukcji związanych 
z utrzymywaniem zapasów paliw, zgodnie z obowiązującym 
w MEC Sp. z o.o. systemem wydawania aktów kierownictwa 
wewnętrznego. 

5. Zespół 
Elektrociepłowni 
Wrocławskich 
Kogeneracji SA 
we Wrocławiu 

 Zaktualizowanie i ujednolicenie obowiązujących w Spółce regulacji 
wewnętrznych dotyczących kontroli jakości węgla dostarczanego 
do EC Wrocław. 

 Rozważenie podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania upustów 
cenowych wynikających z przekroczenia granicznych parametrów 
zawartości popiołu w partiach węgla kamiennego, objętych 
fakturami wyszczególnionymi w punkcie 5b wystąpienia 
pokontrolnego, jak również przeprowadzenie analizy parametrów 
jakościowych partii węgla kamiennego, dostarczonych do EC 
Wrocław w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2010 r., 
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pod kątem ewentualnego podjęcia działań zmierzających 
do wyegzekwowanie należnych upustów cenowych. 

 Prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie granicznych 
parametrów jakościowych otrzymywanych partii węgla kamiennego 
na podstawie obowiązujących postanowień umowy wieloletniej. 

6. Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny SA 
w Opolu 

 Podjęcie działań w celu zapewnienia zapasu węgla kamiennego 
na poziomie odpowiadającym wymogom § 2 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia w sprawie zapasów paliw. 
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5.4. Załącznik nr 4 – Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

Lp. Pełniona funkcja Imię i Nazwisko Okres 

1.  Minister Gospodarki Waldemar Pawlak od 16 listopada 2007 r.  

2. Prezes URE Mariusz Swora od 13 listopada 2007 r. 
do 22 grudnia 2010 r. 

3. p.o. Prezesa URE Marek Woszczyk od 22 grudnia 2010 r. 
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5.5. Załącznik nr 5 – Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 

działalności 

Wykaz aktów prawa międzynarodowego 

1. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca 
dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003 r., s. 37; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, s. 211, z późn. zm.), 

2. Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa 
członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej 
lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 217 z 08.08.2006 r., s. 8), 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. 
dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii 
elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 298 
z 07.11.2008 r., s. 9), 

4. Zielona Księga Komisji Europejskiej z 29 listopada 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
dostaw energii - COM (2000)0769, a obecnie Zielone Księgi Komisji UE z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie w sprawie racjonalizacji zużycia energii - COM (2005)0265 
oraz z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, 
konkurencyjnej i bezpiecznej energii - COM (2006)0105.  

Wykaz aktów prawa Polskiego 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 

ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 220, poz. 1447 ze zm.),  
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 

ze zm.), 
4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436 ze zm.),  
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14), 
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593), 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki 
(Dz. U. Nr 107, poz. 942 ), 

9. 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.), 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii 
(Dz. U. Nr 156, poz. 969 ze zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. 
U. Nr 128, poz. 895 ze zm.), 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), 

14. Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. Nr 68, poz. 610), 

15. Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Gospodarki (M.P. Nr 16 poz. 197), 

16. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2007 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. Nr 71, poz. 769), 

17. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki 
energetycznej państwa do 2025 r. (M. P. Nr 42, poz. 562), 

18. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki 
energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. Nr 2, poz. 11), 

19. Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania z 
wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną (M.P. Nr 56, 
poz. 771). 

Bibliografia i inne dokumenty 
1. Podręcznik Kontrolera. Standardy kontroli NIK – opracowanie Departamentu Strategii 

Kontrolnej. Zatwierdzony przez Prezesa NIK w dniu 7 lipca 2002 r. 
2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 

w dniu 10 listopada 2009 roku. 
3. Machowski J., Wieloński A. – „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”, Dr Josef Raabe 

Spółka Wydawnicza Spółka z o.o., Warszawa 2007. 
4. Joanna Mazurkiewicz – „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”, Polityka energetyczna 

tom 11, zeszyt 1 2008 r. 
5. Pełka B. – Przemysł polski w perspektywie strategicznej, Warszawa 2007.  
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5.6. Załącznik nr 6 – Wykaz organów, 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. Minister Gospodarki 

6. Minister Rozwoju Regionalnego 

7. Minister Infrastruktury 

8. Sejmowa Komisja Gospodarki 

9. Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

10. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

11. Sejmowa Komisja ds. Spraw Kontroli Państwowej 

12. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej 

13. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

14. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
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