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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-41-1649/22 Pana Beniamina Godyli, 

Senatora RP, złożone podczas 41. posiedzenia Senatu RP w dniu 28 kwietnia 2022 r., w sprawie licytacji 

podczas procesu sprzedaży węgla w polskich kopalniach.

Obecnie na rynku węgla energetycznego panuje bardzo trudna sytuacja podażowa i cenowa. 

Wybuch wojny w Ukrainie zaburzył dotychczasowy ład, w konsekwencji pozrywane zostały istniejące 

łańcuchy dostaw, co przełożyło się na ograniczenie importu surowców energetycznych na terytorium 

Unii Europejskiej i wzrost ich cen. Ceny węgla importowanego utrzymują się obecnie na bardzo wysokim 

poziomie. Dla porównania, wg indeksu cen węgla CIF ARA (indeks europejskiego handlu węglem), tona 

węgla w lipcu ubiegłego roku kosztowała około 110 dolarów, a obecnie jest to blisko 350 dolarów.

Spółki Skarbu Państwa, w celu zapewnienia odbiorcom indywidualnym (ogrzewającym węglem 

swoje domy) możliwości pozyskania tańszego opału, podjęły decyzję o uruchomieniu bezpośredniej 

sprzedaży surowca w cenach producenta – bez marż pośredników. Przy czym, aby umożliwić 

dokonanie zakupu jak największej liczbie klientów wprowadzono sprzedaż limitowaną. Przykładowo 

Polska Grupa Górnicza S.A. (dalej: PGG S.A., Spółka) sprzedaje węgiel m.in. za pomocą swojego 

sklepu internetowego dostępnego pod linkiem: www.sklep.pgg.pl. Należy jednak podkreślić, że węgiel 

sprzedawany tą drogą, ze względu na bardzo atrakcyjną cenę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Duża popularność sklepu internetowego PGG S.A. wśród odbiorców wpływa na płynność 

funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym informuję, że na bieżąco prowadzone są prace 

informatyczne w zakresie m.in. zwiększenia liczby jednocześnie obsługiwanych klientów, utrzymania 

sesji klienta od momentu wejścia do koszyka do zakończenia zakupu, przyśpieszenia obsługi klientów, 

czy autentykacji klienta przez bank podczas rejestracji w sklepie. Jednocześnie informuję, że mając 

na względzie priorytet ochrony konsumentów i umożliwienia im zakupu węgla drogą internetową, spółka 

PGG S.A. na bieżąco monitoruje wszelkie próby zautomatyzowanego zakupu węgla przy użyciu 

oprogramowania zewnętrznego, a w przypadkach wykrycia takich działań są one zgłaszane organom 

ścigania. Stosowaniu nieuczciwych praktyk mają również zapobiec wprowadzone wymogi formalne 

związane z realizacją zamówienia. 

Kolejnym przykładem działania, które ma umożliwić odbiorcom indywidualnym zakup opału, 

a jednocześnie odciążyć infrastrukturę ww. sklepu internetowego, są ostatnie działania spółki PGG S.A. 

Spółka ogłosiła, trwający do 27 czerwca br., nabór na partnerów, którzy – jako kwalifikowani dostawcy 
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węgla - w jej imieniu będą prowadzić składy tego surowca dla odbiorców indywidualnych. Minimalna 

pojemność takiego składu wynosi 600 ton, a partnerzy muszą dodatkowo zapewniać m.in. transport, 

rozładunek i załadunek węgla. Ponadto PGG S.A. zaproponuje osobom wykluczonym cyfrowo 

(tj. z ograniczonymi umiejętnościami wykorzystywania narzędzi informatycznych) możliwość zakupu 

węgla bezpośrednio w składzie kwalifikowanego dostawcy węgla do limitowanej z góry wielkości zakupu 

(0,5-2 tony jednorazowo) w ramach limitu rocznego, po cenie tożsamej jak w sklepie internetowym.

Aukcje elektroniczne są specjalną ofertą skierowaną do podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w sektorach kluczowych dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych 

mieszkańców Polski, a które nie miały zawartych umów z producentami węgla na dostawy surowca 

w roku bieżącym. W odniesieniu do umów na dostawy węgla należy podkreślić, że kontraktowanie na 

dany rok kalendarzowy odbywa się z wyprzedzeniem, tj. umowy na bieżący rok zawierane były w roku 

poprzednim, najczęściej w III kwartale. Ponadto znaczna część produkcji z polskich kopalni 

jest zakontraktowana w ramach umów długoterminowych z odbiorcami reprezentujących strategiczne 

segmenty rynku krajowego. W związku z powyższym, z przeznaczeniem na sprzedaż dla pozostałych 

klientów (tj. w ww. aukcjach) kierowana jest jedynie nadwyżka z produkcji. Przykładem jest 

przygotowana przez PGG S.A. oferta sprzedaży miałów energetycznych na 2022 r., dedykowana 

odbiorcom z sektora rolno-spożywczego i ciepłowniczego. Forma sprzedaży w drodze aukcji 

elektronicznych ma na celu zapewnienie najwyższych standardów transparentności oraz zasad 

konkurencji. Sprzedaż węgla w tym segmencie rynku realizowana jest w trybie uproszczonej procedury 

przetargowej, poprzez portal aukcyjny PGG S.A., na tych samych zasadach dla wszystkich uczestników 

rynku. Biorąc pod uwagę fakt, iż ceny sprzedaży miałów w ofercie PGG S.A. są znacząco niższe od 

bieżących cen węgla importowanego do Polski, dokonywana weryfikacja jest również istotna dla 

eliminowania wykupu węgla przez pośredników, w celach jego dalszej odsprzedaży. 

Rząd RP, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, jak również podmioty zaangażowane 

w dostawy węgla, tj. przedstawiciele importerów, transportu kolejowego i morskiego podejmują obecnie 

działania mające na celu zwiększenie importu węgla m.in. z Australii, Indonezji, Kolumbii i USA. 

Aktualnie węgiel energetyczny sprowadzany jest do Polski z Kazachstanu, Republiki Czeskiej, Norwegii 

oraz RPA. W celu zapewnienia dostępności tego surowca na polskim rynku, Spółki Skarbu Państwa 

planują również zwiększyć wydobycie węgla energetycznego. Trzeba jednak podkreślić, że 

przygotowanie nowych ścian jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Udostępnienie ściany 

wydobywczej na ok. 800 tys. ton węgla trwa blisko półtora roku i kosztuje w przybliżeniu 200 mln zł. 

Niemniej jednak pierwsze wyniki wdrożonych działań i zaangażowania górników, są już widoczne. 

W marcu br. wydobyto o 176 tys. ton węgla energetycznego więcej niż w marcu 2021 r., w kwietniu 

o 151 tys. ton, a w maju o 102 tys. ton. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Piotr Pyzik
podsekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
716603.2415769.1952592
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