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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań1 

 

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania2 od 8 grudnia 2014 r. 

 

Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach przedsięwzięć PPP3,   

Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP,   

Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicznym oddanym do dyspozycji 
podmiotu prywatnego oraz nad jakością usług publicznych w ramach PPP.  

 

Lata 2015-2020, z uwzględnieniem dowodów wykraczających poza ten okres mają-
cych znaczenie dla badanej działalności. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 

 

Wojciech Żukowski, główny specjalista kp., Upoważnienie do kontroli 
nr KGP/115/2020 z 14 grudnia 2020 r.  
 

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie realizację etapu eksploatacji Instalacji Termicznego Prze-
kształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu6, 
realizowanego w ramach przedsięwzięcia PPP7. 

Zadanie było realizowane zgodnie z postanowieniami umowy na wybudowanie8 
i eksploatację ITPOK. Usługi publiczne świadczone przez partnera prywatnego (na 
etapie operacyjnym) zapewniały osiągnięcie zakładanych celów i efektów Projektu. 
Zapewniono tym samym zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych 
na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”9 (w tym Miasta Poznań) oraz gminy Suchy Las. Wyelimi-
nowano także proces składowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów ko-
munalnych na składowiskach odpadów.  

                                                      
1 Dalej: Urząd lub Miasto. 
2 Dalej: Prezydent Miasta. 
3 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) - forma współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a partnerami 
prywatnymi, której celem jest realizacja zadań publicznych oparta o podział zadań i ryzyk, regulowana przepi-
sami ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o PPP (Dz. U. z 2020 r. poz. 711, dalej: ustawa o PPP) lub ustawy z dnia 
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528). 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: Instalacja lub ITPOK. 
7 Dalej: Projekt. 
8 NIK w ramach kontroli nr P/19/091 „Funkcjonowanie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej” przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania w 2017 r. pozytywnie oceniła procedurę 
wyboru i zawarcia umowy z Partnerem Prywatnym oraz proces budowy i oddania do eksploatacji Instalacji. 
9 Dalej: ZM GOAP lub Związek. 

Jednostka kontrolo-
wana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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podjęcia kontroli  

Jednostka przeprowa-
dzająca kontrolę  

Kontroler 
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Dzięki realizacji Projektu odzyskuje się energię zawartą w odpadach w postaci 
energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto ITPOK został zakwalifikowany jako źródło 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, co pozwala wykorzystać odpa-
dy jako źródło zielonej energii.  

NIK zauważa, że przychody z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii elek-
trycznej zostały przeszacowane w pierwszym okresie eksploatacji Instalacji z przy-
czyn niezależnych od Miasta. Nie ma to jednak wpływu na wysokość stopy zwrotu 
z kapitału własnego partnera prywatnego. 

Wynagrodzenie partnera prywatnego było wyliczane oraz wypłacone przez Miasto 
zgodnie z postanowieniami umowy na wybudowanie i eksploatację ITPOK. 

Miasto prowadziło kompleksowe działania w zakresie monitorowania przebiegu 
realizacji Projektu w jego fazie operacyjnej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach 
przedsięwzięć PPP  

W latach 2015 – 2020 jedyną umową w formule PPP realizowaną przez Urząd Mia-
sta Poznania była umowa11 w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania 
i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu z dnia 
8 kwietnia 2013 r.12 zawarta pomiędzy Miastem Poznania a SUEZ Zielona Ener-
gia sp. z o.o.13  

(dowód: akta kontroli str. 257) 

Umowa PPP  

Umowa PPP obejmowała okres budowy (według pkt. 3.2.1 Umowymiał trwać nie 
dłużej niż 43 miesiące) oraz okres eksploatacji (trwający 25 lat14). Okres eksploatacji 
rozpoczął się z chwilą zakończenia okresu budowy (po spełnieniu warunków okre-
ślonych w Umowie), tj. 30 grudnia 2016 r. Partner Prywatny przejął ryzyko budowy 
Instalacji oraz ryzyko jej dostępności, a Miasto Poznań – ryzyko popytu w postaci 
dostarczenia do Instalacji 210 000 Mg/rok odpadów komunalnych do dalszego ter-
micznego przekształcenia. Przyjęty w Umowie PPP podział ryzyka powodował, że 
zobowiązania z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie były zaliczane do długu 
publicznego Miasta, a aktywa powstałe w toku inwestycji były zaliczane do aktywów 
Partnera Prywatnego.  

Zgodnie z postanowieniami Umowy PPP (pkt. 3.1.1 oraz 3.1.2), Partner Prywatny w 
czasie jej trwania pozostaje właścicielem infrastruktury i operatorem ITPOK. Po 
zakończeniu Umowy PPP nieruchomość wraz z Instalacją ma zostać przekazana na 
własność Miasta.  

W dniu 21 grudnia 2015 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał decy-
zję15, w której udzielił Partnerowi Prywatnemu pozwolenia zintegrowanego na pro-
wadzenie ITPOK. W decyzji określono jako maksymalną dopuszczalną ilość odpa-
dów przewidzianych do termicznego przekształcenia wielkość 210 000 Mg/rok. 
                                                      
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Postępowanie o zawarcie umowy prowadzone było w trybie ustawy o PPP. 
12 Dalej: Umowa PPP. 
13 Do dnia 28 grudnia SITA Zielona Energia sp. z o.o., dalej: Partner Prywatny lub PP. 
14 Pod warunkiem, że Umowa PPP nie ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu. 
15 Nr DSR-II-2.7222.14.2015. 

Opis stanu 
 faktycznego 
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Budowa ITPOK trwała do grudnia 2016 r. W okresie od 31 marca do 29 grudnia 
2016 r. przeprowadzono rozruch Instalacji. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, 
rozruch planowano zakończyć do 8 listopada 2016 r. Uległ on wydłużeniu po wyda-
niu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z 10 maja 2016 r. 
o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie Instalacji z uwagi na niezakończoną 
rozbudowę układu drogowego prowadzącego do niej. Partner Prywatny w dniu 25 
maja 2016 r. złożył odwołanie od tej decyzji do Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Postępowanie odwoławcze zakończyło się 12 
października 2016 r. wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji. 

Przed zakończeniem rozruchu, uprawniony podmiot16, po dokonaniu pomiarów 
technicznych oraz po przeprowadzeniu prób i testów technologicznych Instalacji, 
wystawił tzw. Protokół Gotowości ITPOK. Stanowił on potwierdzenie wykonania 
Instalacji w sposób określony w Umowie PPP (art. 3.3.1 lit. „i” oraz „j”, i art. 9.6) oraz 
gotowości do rozpoczęcia jej eksploatacji.  

W październiku 2016 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
(dalej „Wojewódzki Inspektor”) przeprowadził kontrolę w ITPOK, przed jej oddaniem 
do użytkowania. Kontrola wykazała, że na emitorach E1 oraz E2 zainstalowane są 
punkty pomiarowe zgodnie z normą PN-EN 15259, a zastany stan faktyczny był 
zgodny z pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie ITPOK17. Kontrola nie wyka-
zała nieprawidłowości. 

W okresie rozruchu do ITPOK przyjęto 144 671 Mg odpadów komunalnych. Opłata 
należna Partnerowi Prywatnemu w tym okresie wyniosła 24 880,9 tys. zł i została 
obliczona zgodnie z pkt. 2.2. załącznika 11.1.2 do Umowy PPP jako iloczyn opłaty 
jednostkowej w wysokości 203 zł/Mg, współczynnika indeksacji jednostkowej opłaty 
zmiennej w roku r (1,0045) oraz ilości przyjętych odpadów komunalnych, od którego 
odjęto wartość sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 4 619,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 23-183, 204-205 (dokumenty umieszczone na płycie CD, 
nr: 01-15) 

Zgodnie z pkt. 4.4 Umowy PPP Miasto zobowiązało się m.in. zapewnić Partnerowi 
Prywatnemu tytuł prawny do nieruchomości, na której planowano zbudować Instala-
cję (na podstawie umowy dzierżawy a następnie poprzez zbycie na rzecz Partnera 
Prywatnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). 

W dniu 12 maja 2014 r. Miasto zawarło z PP umowę sprzedaży, na podstawie której 
PP stał się użytkownikiem wieczystym ww. nieruchomości za kwotę 5 321,0 tys. zł – 
tj. za kwotę niższą o 252,1 tys. zł niż określona w pkt. 4.4 Umowy PPP. Zgodnie z 
ww. pktem Umowy wynagrodzenie PP należne za pierwszy miesiąc następujący po 
pierwszym dniu dostępności Instalacji, tj. za styczeń 2017 r. zostało pomniejszone o 
kwotę 252,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 204-205 (dokumenty umieszczone na płycie CD, nr: 06)) 

Faza operacyjna rozpoczęła się w dniu 30 grudnia 2016 r. (zakończyć się ma wg 
Umowy PPP w 2041 r.). 

W okresie 2016-2020 ITPOK była instalacją odnawialnego źródła energii (OZE), 
stanowiącą jednostkę kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
18 MWe oraz cieplnej 34 MWt, w której energia elektryczna i ciepło pochodzą 
z termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 
                                                      
16 Tj. Akredytowana Jednostka Certyfikowana. Zgodnie z Umową PPP jest to niezależna jednostka certyfikowa-
na, posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie dokonywania pomiarów gwarancyjnych, wybierana przez 
Miasto zgodnie z procedurą przedstawioną w umowie. Kryteria jakie musiała spełniać Akredytowana Jednostka 
Certyfikowana zostały określone w Załączniku 9.6.3 „Zakres Pomiarów Technicznych”. 
17 Udzielonym na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Decyzją Marszałka Wielkopolskiego nr DSR-II-
2.7222.14.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. 
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01, zawierających frakcje biodegradowalne, jak również spalania paliwa wspomaga-
jącego: lekkiego oleju opałowego, w dwóch kotłach parowych zasilających w parę 
jeden turbozespół. ITPOK posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej 
w instalacji odnawialnego źródła energii udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 22 
listopada 2016 r., która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r. Na mocy wydanej 
Koncesji, w związku z faktem, że energia elektryczna w ITPOK została wytworzona 
po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 r., Instalacja jest uprawniona do otrzymywania 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
(tzw. „zielone certyfikaty”), o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lute-
go 2015 r. o odnawialnych źródłach energii18.  

(dowód: akta kontroli str. 206-209) 

Dostępność ITPOK  

Zgodnie z pkt. 3.1.2 Umowy PPP Partner Prywatny przejął ryzyko dostępności Insta-
lacji. Minimalne wymagania techniczne i środowiskowe Instalacji zostały określone 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 6.3.2. do 
Umowy PPP. Zgodnie z PFU Instalacja składa się z dwóch niezależnych linii techno-
logicznych do termicznego przekształcania odpadów o wydajności nominalnej refe-
rencyjnej wynoszącej 13,5 Mg/h dla każdej z linii (łącznie 27 Mg/h i 210 000 Mg/rok) 
przy nominalnej, zakładanej wartości opałowej odpadów równej 8 400 KJ/kg i mini-
malnym czasie pracy ITPOK na poziomie 7 800 h/rok.  

(dowód: akta kontroli str. 231 (dokument na płycie CD, nr 052)) 

Zgodnie z pkt. 13.1.6 Umowy PPP Partner Prywatny prowadzi eksploatację Instala-
cji według Rocznego Planu Eksploatacji zgodnego z PFU, opracowanego przez PP i 
przestawionego Miastu najpóźniej 6 tygodni przed rozpoczęciem każdego roku ka-
lendarzowego okresu eksploatacji. Integralną częścią Rocznego Planu Eksploatacji 
jest wskazanie wszystkich przewidywanych przez PP przerw w procesie termiczne-
go przekształcania odpadów wynikających z konieczności przeprowadzenia nie-
zbędnych napraw, remontów i konserwacji Instalacji. W latach 2016-2020 PP termi-
nowo przedstawiał Roczny Plan Eksploatacji19. Dokumenty te były zgodne z posta-
nowieniami załącznika nr 9.4.7 do Umowy PPP „Sprawozdawczość i Dokumentacja 
PP”. Miasto do każdego z tych dokumentów zgłaszało swoje uwagi (głównie odno-
śnie zakresu planowanych prac remontowych) – PP uwzględniał uwagi Miasta w 
tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 238 (dokumenty na płycie CD, nr: 229-232)) 

Zgodnie z pkt. 14.1.4 Umowy PPP Partner Prywatny został również zobowiązany do 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska20 (w tym w odniesieniu do zakresu, for-
my i częstotliwości pomiarów), a także do ewidencjonowania wyników przeprowa-
dzonych pomiarów i ich przechowywania przez okres wymagany przepisami ww. 
ustawy. 

Zgodnie z załącznikiem nr 9.4.7 do Umowy PPP Partner Prywatny w terminie do 20 
dni roboczych po końcu każdego roku eksploatacji składał Miastu Roczne Raporty 
z Eksploatacji. Miasto zgłaszało do tych dokumentów uwagi – głównie w zakresie 
ilości dostarczonych i przetworzonych odpadów, zakresu przeprowadzonych prac 
remontowo-modernizacyjnych i ich wpływu na czas efektywnej pracy Instalacji. 

                                                      
18 Dz. U. z 2020 r. poz. 261 ze zm. 
19 Tj. odpowiednio: w dniu 8 listopada 2016 r. na 2017 r., 17 listopada 2017 r. na 2018 r., 3 września 2018 r. na 
2019 r., 9 sierpnia 2019 r. na 2020 r. i 31 sierpnia 2020 r. na 2021 r.  
20 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm. 



 

6 

Zgodnie z uzgodnionym z Miastem Rocznym Raportem z Eksploatacji ITPOK za 
2017 r.:  

- Do Instalacji dostarczono 209 995,32 ton odpadów o kodzie 20 03 01, przetworzo-
no termicznie 210 000 ton odpadów, średnia wartość kaloryczna odpadów wyniosła 
7,4983 GJ/Mg; 
- Wyprodukowano 100 847,38 MWh energii elektrycznej brutto (85 881,56 MWh 
netto – taką wielkość energii sprzedano wg danych Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego) oraz 267 275,46 GJ energii cieplnej; 
- Nie stwierdzono przekroczeń standardów emisyjnych21; 
- Instalacja pracowała przez 8 319,5 godzin, od 1 do 24 października odbywał się 
planowany remont roczny ITPOK – linia 1 była wyłączona w okresie 2-17 paździer-
nika, linia 2 w okresie 9-24 października, ponadto w dniach 22-31 grudnia nastąpiło 
wygaszenie linii 1 ze względu na ograniczone dostawy odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 277-278 (dokumenty na płycie CD, nr: 035-048)) 

Zgodnie z uzgodnionym z Miastem Rocznym Raportem z Eksploatacji ITPOK 
za 2018 r.:  

- Do Instalacji dostarczono 209 999,67 ton odpadów o kodzie 20 03 01, przetworzo-
no termicznie 209 972,45 ton odpadów, średnia wartość kaloryczna odpadów wy-
niosła 7,8384 GJ/Mg; 
- Wyprodukowano 112 545,72 MWh energii elektrycznej brutto (96 924,64 MWh 
netto) oraz 300 370 GJ energii cieplnej; 
- Nie stwierdzono przekroczeń standardów emisyjnych; 
- Instalacja pracowała przez 8 181 godzin, od 1 do 24 października odbywał się 
planowany remont roczny ITPOK – linia 1 była wyłączona w okresie 2-17 paździer-
nika, linia 2 w okresie 9-24 października. 

(dowód: akta kontroli str. 278 (dokumenty na płycie CD, nr: 049-051)) 

Zgodnie z uzgodnionym z Miastem Rocznym Raportem z Eksploatacji ITPOK 
za 2019 r.:  

- Do Instalacji dostarczono 209 861,35 ton odpadów o kodzie 20 03 01, przetworzo-
no termicznie 207 762,54 ton odpadów, średnia wartość kaloryczna odpadów wy-
niosła 8,0895 GJ/Mg – ze względu na ograniczenia wynikające z pozwolenia zinte-
growanego (210 000 ton wydajności ITPOK rocznie) oraz zmniejszonych dostaw 
odpadów pod koniec 2019 r. zmniejszono produkcję energii cieplnej elektrycznej; 
- Wyprodukowano 113 915,30 MWh energii elektrycznej brutto (98 883,74 MWh 
netto) oraz 323 852 GJ energii cieplnej; 
- Nie stwierdzono przekroczeń standardów emisyjnych; 
- Linia 1 Instalacji pracowała przez 8 265 godzin, linia 2 – 8 293,5 godzin, turbina – 
8 486,5 godzin, remont roczny przeprowadzono w dniach od 28 września do 20 
października. 

(dowód: akta kontroli str. 238 (dokumenty na płycie CD, nr: 233-243)) 

Zgodnie z uzgodnionym z Miastem Rocznym Raportem z Eksploatacji ITPOK 
za 2020 r.:  

- Do Instalacji dostarczono 209 521,25 ton odpadów o kodzie 20 03 01, przetworzo-
no termicznie 210 000 ton odpadów, średnia wartość kaloryczna odpadów wyniosła 
8,2471 GJ/Mg; 
- Wyprodukowano 116 250,30 MWh energii elektrycznej brutto (101 329,58 MWh 
netto) oraz 334 919 GJ energii cieplnej; 
- Nie stwierdzono przekroczeń standardów emisyjnych; 

                                                      
21 Zgodnie z Rocznym raportem z emisji na podstawie pomiarów zewnętrznych certyfikowanych laboratoriów, 
stanowiącym integralną część Rocznego Raportu z Eksploatacji. 
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- Linia 1 Instalacji pracowała przez 8 151 godzin, linia 2 – 8 301 godzin, turbina – 
8 318 godzin, od 19 września do 11 października odbywał się planowany remont 
roczny. 

(dowód: akta kontroli str. 278, (dokumenty na płycie CD, nr: 052-053)) 

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego 

Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia określono w załączniku 11.1.2 
do Umowy PPP Mechanizm Wynagradzania. Zgodnie z tym załącznikiem, wynagro-
dzenie Partnera Prywatnego płacone miesięcznie przez Miasto w okresie eksploata-
cji składa się z miesięcznej opłaty bazowej (pokrywającej koszty budowy oraz koszty 
odsetek poniesione w okresie budowy Instalacji oraz planowany zysk Partnera Pry-
watnego), miesięcznej opłaty zmiennej (zależnej od ilości odpadów kontraktowych), 
oraz miesięcznej opłaty za elementy przenoszone na Miasto (np. podatek od nieru-
chomości). Wynagrodzenie miesięczne jest pomniejszane przez Partnera Prywat-
nego o miesięczne przychody ze: sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej, z tytułu 
sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej, z tytułu sprzedaży surow-
ców wtórnych, a także jest korygowane o opłaty z tytułu braku dostępności instalacji 
oraz kar za inne odstępstwa w realizacji umowy. Przed rozpoczęciem eksploatacji 
Instalacji Partnerowi Prywatnemu nie przysługiwało żadne wynagrodzenie związane 
z wykonywaniem Umowy PPP, z wyjątkiem wynagrodzenia należnego ze termiczne 
przekształcanie odpadów komunalnych w okresie rozruchu. 

W latach 2016 (od 30 grudnia)-2020 Wynagrodzenie Partnera Prywatnego wyniosło 
łącznie kwotę 205 657,0 tys. zł, w tym w 2016 r. kwotę 54,0 tys. zł, w 2017 r. – 
61 664,2 tys. zł, w 2018 r. – 54 322,2 tys. zł, w 2019 r. – 43 891,6 tys. zł i w 2020 r. 
– 45 715,0 tys. zł. 

Opłata bazowa obliczona zgodnie z pkt. 3.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP w 
latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 wyniosła łącznie kwotę 285 796,2 tys. zł, w tym w 
2016 r, kwotę 393,8 tys. zł, w 2017 r. – 70 600,7 tys. zł, w 2018 r. – 70 535,5 tys. zł, 
w 2019 r. – 71 549,9 tys. zł i w 2020 r. – 72 716,3 tys. zł. 

Opłata zmienna obliczona zgodnie z pkt. 4.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP w 
latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 wyniosła łącznie kwotę 33 784,3 tys. zł, w tym w 
2016 r. kwotę 50,8 tys. zł, w 2017 r. – 8 200,6 tys. zł, w 2018 r. – 8 365,0 tys. zł, w 
2019 r. – 8 493,3 tys. zł i w 2020 r. – 8 674,6 tys. zł. 

Pomniejszenie Wynagrodzenia PP z tytułu sprzedaży energii cieplnej obliczone 
zgodnie z pkt. 5.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP w latach 2016 (od 30 grud-
nia) -2020 wyniosło łącznie kwotę 35 640,8 tys. zł, w tym w 2016 r. kwotę 
53,8 tys. zł, w 2017 r. – 8 096,8 tys. zł, w 2018 r. – 8 351,1 tys. zł, w 2019 r. – 
9 313,3 tys. zł i w 2020 r. – 9 825,8 tys. zł. 

Pomniejszenie Wynagrodzenia PP z tytułu sprzedaży energii elektrycznej obliczone 
zgodnie z pkt. 6.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP w latach 2016 (od 30 grud-
nia) -2020 wyniosło łącznie kwotę 75 375,3 tys. zł, w tym w 2016 r. kwotę 
84,8 tys. zł, w 2017 r. – 12 051,0 tys. zł, w 2018 r. – 15 283,4 tys. zł, w 2019 r. – 
24 431,2 tys. zł i w 2020 r. – 23 524,9 tys. zł. 

Pomniejszenie Wynagrodzenia PP z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia ener-
gii elektrycznej obliczone zgodnie z pkt. 7.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP w 
latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 wyniosło łącznie kwotę 14 809,1 tys. zł, w tym w 
latach 2016-2017 pomniejszenie z tego tytułu wyniosło 0,00 zł (jak wyjaśniła Dyrek-
tor WGK22, przyznane świadectwa pochodzenia zostały rozliczone w latach później-
szych z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne przed Prezesem URE 

                                                      
22 Wyjaśnienia z dnia 16 lutego 2021 r. 
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w zakresie potwierdzenia przyznania świadectw pochodzenia Odnawialnych Źródeł 
Energii), w 2018 r. – 3 938,2 tys. zł, w 2019 r. – 5 335,5 tys. zł i w 2020 r. – 
5 535,4 tys. zł. 

Kwota Wynagrodzenia PP składająca się z elementów przenoszonych na Miasto lub 
współdzielonych z Miastem (podatek od nieruchomości, opłaty za służebność prze-
syłu, opłaty eksploatacyjne przyłączy) obliczona zgodnie z pkt. 8.1 załącznika nr 
11.1.2 do Umowy PPP w latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 wyniosła łącznie 
11 931,4 tys. zł, w tym w 2016 r. od Wynagrodzenia PP została odjęta kwota 
252,1 tys. zł, a w latach 2017-2020 do Wynagrodzenia PP zostały dodane odpo-
wiednio następujące kwoty: 3 010,7 tys. zł, 2 994,3 tys. zł, 2 968,4 tys. zł i 
3 210,1 tys. zł. 

Pomniejszenie Wynagrodzenia PP z tytułu nieosiągniętych standardów jakościo-
wych umownych obliczonych zgodnie z pkt. 9.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP 
wyniosło w latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 łącznie kwotę 39,9 tys. zł i były odjęte 
od Wynagrodzenia PP w całości w 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 258-276) 

Zgodnie z pkt. 15.2 Umowy PPP Miasto weryfikuje, a następnie akceptuje miesięcz-
ne Wyliczenie Wynagrodzenia Partnera Prywatnego (WWPP) zgodnie z Mechani-
zmem Wynagradzania stanowiącym załącznik nr 11.1.2 do Umowy PPP.  

Płatność wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu dokonywana była na 
podstawie przedkładanego Miastu szczegółowego wyliczenia za dany miesiąc. Wy-
liczenie to powinno zawierać szczegółową kalkulację poszczególnych elementów 
wynagrodzenia wskazanych w Mechanizmie Wynagradzania oraz wskazanie 
wszystkich elementów stanowiących podstawę kalkulacji. Nieprzedstawienie przez 
Partnera Prywatnego wyliczeń, wyjaśnień oraz dodatkowych informacji w sposób 
umożliwiający Miastu ocenę prawidłowości wyliczenia wynagrodzenia, powoduje 
przesunięcie terminu wymagalności roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za dany 
okres rozliczeniowy do czasu wypełnienia przez Partnera Prywatnego wskazanych 
obowiązków. W Umowie PPP zapisano również, że poszczególne elementy wyna-
grodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu będą podlegały rocznej indeksacji. 

Do szczegółowego badania wybrano 8 WWPP z lat 2017-2020 (po dwa z każdego 
roku objętego badaniem): z listopada i grudnia 2017 r., maja i listopada 2018 r., 
sierpnia i listopada 2019 r. oraz lipca i czerwca 2020 r. – na łączną, ostatecznie 
uznaną po zgłoszonych uwagach przez Miasto, kwotę 31 456,6 tys. zł, tj. 15,3% 
wypłaconego w latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 Partnerowi Prywatnemu Wyna-
grodzenia w łącznej wysokości 205 657,0 tys. zł 

Ze zbadanych WWPP wynika, że właściwym Wynagrodzeniem Partnera Prywatne-
go była część w zakresie opłaty bazowej (obejmującej opłatę stałą i opłatę za finan-
sowanie) oraz jednostkowej opłaty zmiennej. Zgodnie z załącznikiem 11.1.2 do 
Umowy PPP punktem wyjścia do obliczenia faktycznego wynagrodzenia, jakie jest 
należne Partnerowi Prywatnemu w każdym miesiącu eksploatacji była: 

a) wysokość opłaty stałej określonej w Modelu Finansowym23 dla roku r=1, 
która następnie jest indeksowana o rzeczywisty wskaźnik inflacji oraz 
wskaźnik cen robót budowlano-montażowych, 

b) wysokość opłaty za finansowanie określonej w Modelu Finansowym dla 
każdego roku eksploatacji, 

c) wysokość jednostkowej opłaty zmiennej (wyrażonej w zł/Mg) określonej w 
Modelu Finansowym w roku r=1, która jest indeksowana o rzeczywisty 

                                                      
23 O którym szerzej w pkt. III.2 Niniejszego wystąpienia. 
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wskaźnik inflacji, a następnie mnożona przez masę odpadów, które w 
danym miesiącu zostały dostarczone do Instalacji. 

Zgodnie z Mechanizmem Wynagradzania, wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o 
wyżej wymienione składniki jest pomniejszane o przychody, jakie Partner Prywatny 
uzyskuje m.in. ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii. Przychody te są w 
całości przenoszone na Miasto w taki sposób, iż wynagrodzenie Partnera Prywatne-
go wypłacane przez Miasto jest jednocześnie pomniejszane o równowartość uzy-
skanych przez niego przychodów ze wspomnianego źródła z uwzględnieniem uza-
sadnionych kosztów Partnera Prywatnego (np. koszty prowizji bezpośrednio zwią-
zane z obrotem świadectwami na Towarowej Giełdzie Energetycznej S.A.).  
Zbadana próba WWWP została przekazana przez Partnera prywatnego w terminie 
określonym w pkt. 15.2.1 Umowy PPP (tj. 5 dni roboczych od zakończenia każdego 
miesiąca kalendarzowego) i wyliczona przez PP zgodnie z powyższymi postanowie-
niami umownymi. Miasto do zbadanych WWPP zgłaszało uwagi natury formalno-
rachunkowej – zostały one uwzględnione przez PP. 
 
Przykładowo, dla WWPP za czerwiec 2020 r. przedstawionego Miastu przez PP 
7 lipca 2020 r. stwierdzono m.in., że: wzór na obliczenie wskaźnika opłaty indeksacji 
stałej był zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 11.1.2 do Umowy PPP, 
zastosowano wskaźniki średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 
kolejnych lat opublikowane w Monitorze Polskim, zastosowano prawidłowy wskaźnik 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla po-
szczególnych lat publikowany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Staty-
stycznego, wzory na obliczenie miesięcznej opłaty bazowej było zgodne z Umową, 
ilość odpadów w WWPP było zgodne z załączony przez PP raportem ważenia, wzór 
na wyliczenie miesięcznej opłaty zmiennej był zgodny z Umową, wzór na miesięcz-
ne pomniejszenie z tytułu z tytułu sprzedaży energii elektrycznej był prawidłowo 
zastosowany (z uwagi na zakończenie sezonu grzewczego, w zakresie pomniejsze-
nia z tytułu sprzedaży energii cieplnej Miastu przysługiwało w tym miesiącu po-
mniejszenie z tytułu opłaty stałej za moc zamówioną), wartość podatku od nieru-
chomości została określona na podstawie załączonego przez PP dokumentu jego 
zapłaty. Do kontroli przedstawiono łącznie 8 list sprawdzający opracowanych przez 
Miasto w zakresie przedstawionego przez PP WWPP za czerwiec 2020 r. 
 
Partner Prywatny w WWPP wyliczył swoje wynagrodzenia na kwotę 4 617 496,09 zł. 
Miasto ostatecznie określiło, a PP zaakceptował, płatność za ten miesiąc w kwocie 
4 503 879,58 zł - pomniejszonej w stosunku do wyliczenia PP o kwotę 113 616,50 zł 
z tytułu opłaty za moc zamówioną w miesiącu czerwcu 2020 r. i kwotę 1 gr (błędu 
rachunkowego).  

(dowód: akta kontroli str. 239-241 (dokumenty na płycie CD: nr 263-292), 293 (do-
kumenty na płycie CD: nr 003-016)) 

Inne postanowienia Umowy PPP 

Zgodnie z pkt. 19.2 Umowy PPP Partner Prywatny zapewniał ochronę ubezpiecze-
niową Instalacji w okresie eksploatacji w postaci ubezpieczenia m.in.: mienia na 
bazie tzw. wszystkich ryzyk, maszyn oraz urządzeń od awarii i uszkodzeń oraz od-
powiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalno-
ścią. 

Na dzień 31 grudnia w latach 2016-2019 Partner Prywatny aktywował odpowiednio 
w swoim bilansie następujące kwoty z tytułu zawarcia wyżej wymienionych ubezpie-
czeń (wykazując je, jako rozliczenia międzyokresowe czynne): 2 680,6 tys. zł, 
3 016,1 tys. zł, 3 423,8 tys. zł i 3 536,5 tys. zł. 
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(dowód: akta kontroli str. 277 (dokumenty na płycie CD: nr 004-005)) 

W załączniku nr 13.1.3 do Umowy PPP zostały określone Kluczowe Wskaźniki Efek-
tywności dla Instalacji (KPI), którym zostały przypisane standardy, sytuacje, w któ-
rych uznaje się, że występuje uchybienie w ich spełnieniu, częstotliwość i metoda 
monitoringu, wymagany czas naprawy oraz punkty karne za ich niespełnienie. Mia-
sto przygotowało stosowną procedurę oraz arkusz o nazwie Raport Parametrów 
Efektywności KPI, który stanowił załącznik do przygotowanej procedury. 

W okresie objętym kontrolą wystąpiły dwa przypadki nieosiągnięcia przez Partnera 
Prywatnego standardów jakościowych. Przypadki te miały miejsce w 2017 r. 
i dotyczyły KPI nr 13 - nieterminowego powiadomienia Miasta o zaistniałym na tere-
nie ITPOK wypadku oraz KPI nr 14 – Partner Prywatny nie dochował umownego 
terminu 10 dni roboczych na przedłożenie Raportu Miesięcznego z Okresu Eksploa-
tacji i przedłożył Raport 5 dni po terminie. Wobec powyższego za naruszenia nali-
czono karę w łącznej kwocie 39,9 tys. zł w podziale na: KPI nr 13 w wysokości 
10,0 tys. zł i KPI nr 14 w wysokości 29,9 tys. zł. Kwota ta została przekazana Miastu 
poprzez pomniejszenie WWPP w miesiącu styczniu 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 241 (dokumenty na płycie CD: nr 293-297)) 

Zmiany Umowy PPP 

Zgodnie z art. 25.1.2 Umowy PPP jej strony mogą dokonywać nieistotnych zmian 
Umowy, tj. takich, których wprowadzenie nie wpłynęłoby na krąg podmiotów biorą-
cych udział w postępowaniu mającym wyłonić partnera prywatnego lub na wynik 
tego postępowania. Zgodnie z pkt. 25.1.3 Umowy jej strony mogą wprowadzać 
zmiany istotne określone w art. 13 ustawy o PPP. 

Do dnia 30 grudnia 2016 r. (pierwszego dnia dostępności ITPOK) Umowa została 
aneksowana trzykrotnie – dwa aneksy dotyczyły dokonania zmian nieistotnych24 
określonych w pkt. 25.1.2 Umowy PPP, jedna zmiana (aneks nr 3 z 7 grudnia 2016 
r.) wprowadziła wydłużony okres rozruchu, co wiązało się ze zmianą terminów okre-
ślonych w harmonogramie budowy. Dokonanie takiej zmiany było przewidziane w 
Umowie PPP (w pkt. 25.1.3. lit g w związku z pkt. 25.1.4) - i było zgodne z art. 13 
ustawy o PPP. 

W okresie od 30 grudnia 2016 r. do końca 2020 r. Umowa PPP została zmieniona 
trzy razy poprzez zawarcie aneksów: nr 4 z 24 lutego 2017 r. (doprecyzowano spo-
sób wskazania pierwszego i ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz zaokrą-
glania wartości umownych wyrażonych w PLN, MWh i GJ), nr 5 z 29 grudnia 2017 r. 
(doprecyzowano sposób wylicznia pomniejszenia Wynagrodzenia PP z tytułu sprze-
daży energii cieplnej) oraz nr 6 z 31 sierpnia 2020 r. (dostosowano treść Umowy do 
zmiany przepisów art. 159 ust. 2 ustawy o odpadach25 w zakresie sposobu wylicza-
nia współczynnika energii zielonej w stosunku do całkowitej ilości energii elektrycz-
nej uzyskiwanej w instalacjach do termicznego przekształacania odpadów komunal-
nych). Wprowadzone tymi aneksami zmiany do Umowy PPP nie wpływały na krąg 
podmiotów biorących udział w postępowaniu lub jego wynik. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie pu-
bliczno–prywatnym oraz niektórych innych ustaw26 podmioty publiczne w ciągu 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 4 września 
2018 r.) miały przekazać ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego 
                                                      
24 Zmiana wprowadzona ankesem nr 1 z 9 kwietnia 2015 r. precyzowała: termin przekazywania przez Miasto PP 
dotacji unijnej oraz definicję kosztów przenoszonych przez PP na Miasto wraz ze sposobem ich wyliczenia w 
WWPP. Zmiana wprowadzona aneksem nr 2 z 4 sierpnia 2016 r. precyzowała sposób zaokrąglania wartości 
umownych wyrażonych w Mg.  
25 Ustawa z dnia 14 grudnia 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 
26 Dz. U. poz. 1693. 
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informacje dotyczące partnerstw publiczno-prywatnych trwających w dniu wejścia w 
życie niniejszej ustawy. Miasto wywiązało się z powyższego obowiązku przekazując 
przedmiotowe informacje w dniu 14 listopada 2018 r.27 

(dowód: akta kontroli str. 23-183, 290) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

Miasto rzetelnie zarządzało w latach 2017-2020 fazą operacyjną Projektu. Partner 
Prywatny wywiązał się z obowiązków określonych w Umowie PPP w zakresie doko-
nywania bieżących prac serwisowych i planowanych remontów ITPOK. Miasto, jako 
dysponent strumienia odpadów wywiązało się z obowiązku dostarczenia 210 000 
Mg/rok odpadów do Instalacji. Rozliczenia finansowe między Miastem a Partnerem 
Prywatnym zostały zrealizowane zgodnie z Umową PPP. 

Dzięki realizacji Projektu odzyskuje się energię zawartą w odpadach w postaci 
energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto ITPOK został zakwalifikowany jako źródło 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, co pozwala wykorzystać odpa-
dy, jako źródło zielonej energii. 

2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP  
Dofinansowanie ze środków UE 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania z 2007 r.28 założono, że sys-
tem gospodarki odpadami dla Miasta Poznania uwzględni m.in. instalację do ter-
micznego przetwarzania odpadów. W 2007 r. opracowano Wstępne Studium Wyko-
nalności Projektu, zgodnie z którym wydajność Instalacji wynosiłaby 
ok. 240 000 Mg/rok, w tym termicznie przetwarzanych byłoby ok. 210 000 Mg/rok 
odpadów komunalnych oraz ok. 30 000 Mg/rok wysuszonych osadów ściekowych. 
Projekt miał na celu uporządkowanie i organizację gospodarki odpadami komunal-
nymi na terenie Miasta oraz obejmował zaprojektowanie, budowę, finansowanie 
i eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

W dniu 12 grudnia 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/98/WE29 zobowiązująca 
państwa członkowskie do skierowania do ponownego użycia i recyklingu do 2020 r. 
minimum 50% masy odpadów z gospodarstw domowych. Wejście w życie tej dyrek-
tywy spowodowało konieczność dostosowania systemu gospodarki odpadami dla 
Miasta Poznania do wymogów stawianych w zakresie selektywnego zbierania od-
padów materiałowych – co doprowadziło do zmniejszenia strumienia odpadów ko-
munalnych kierowanych do planowanej Instalacji. W tym samym okresie chęć 
uczestnictwa w Projekcie wyraziły także okoliczne gminy, co pozwoliło uzyskać 
strumień ok. 25-30 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych, które wraz z 
strumieniem takich samych odpadów z terenu Miasta Poznania oraz osadami ście-
kowymi miało zasilać Instalację o wydajności ok. 240  000 Mg/rok. 

W związku z powyższym w okresie objętym kontrolą Miasto Poznań pozostawało 
uczestnikiem utworzonego w 2010 r. Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpa-
dami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP)30. Do zadań Związku należy wykonywa-

                                                      
27 Dokumenty potwierdzające powyższe zostały przedstawione przy wyjaśnieniach Dyrektor WGK z dnia 6 
kwietnia 2021 r. (przekazanych drogą elektroniczną). 
28 Przyjętym uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XIX/170/V/07 z dnia 17 lipca 2007 r. 
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008). 
30 ZM GOAP w dniu 30 września 2010 r. został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 
298. Statut Związku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 grudnia 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 245 poz. 4555) obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 paździer-
nika 2010 r. ws. ogłoszenia Statutu Związku. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 
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nie zadań gminnych w zakresie gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach31 (dalej „ustawa 
ucpg”) i ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach32 (dalej „ustawa o odpadach”). Do 
Związku nie przekazano zadań gmin z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji 
instalacji - zadania te pozostały zadaniami własnymi gmin (w tym Miasta Poznania). 

Zgodnie z planami gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 
2012-2017 oraz 2016-202233 Miasto Poznań wraz z pozostałymi uczestnikami 
ZM GOAP oraz gminą Suchy Las tworzyły region gospodarki odpadami nr II (dalej 
„Region II”). Według tych planów ITPOK był jedyną tego typu instalacją dedykowaną 
dla Regionu II która posiadała status instalacji regionalnej, o której mowa w ustawie 
o odpadach34. 

Z opracowanego w 2010 r. dla Miasta Modelu Porównawczego Sektora Publiczne-
go, w którym przeprowadzono porównanie prognozy wartości nakładów i kosztów, 
jakie trzeba ponieść na stworzenie i zarządzanie infrastrukturą Projektu wynikało, że 
partner prywatny może zrealizować Projekt taniej niż partner publiczny o 
120 433,0 tys. zł. 

Budowę ITPOK zaplanowano jako przedsięwzięcie realizowane przy współfinanso-
waniu ze środków Funduszu Spójności35.  

Umowa o dofinasowanie Projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Pozna-
nia” (Umowa o dofinansowanie), pomiędzy NFOŚiGW a Miastem Poznaniem - be-
neficjentem, została zawarta 5 października 2011 r. Zgodnie z tą umową, planowany 
całkowity koszt realizacji Projektu określony został ma kwotę 1 041 555,8 tys. zł, a 
wysokość dofinansowania na kwotę nie większą niż 352 000,0 tys. zł. 

Umowa o dofinansowanie została zmieniona cztery razy: aneksem nr 1 z dnia 31 
lipca 2014 r. zmieniono m. in. wartość Projektu (na kwotę 925 052,0 tys. zł) oraz 
wysokość dofinansowania (na kwotę nie większą niż 330 189,0 tys. zł) oraz zakres 
rzeczowy (zmiana wydajności ITPOK, rezygnacja z odrębnego modułu Instalacji 
Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych); aneksami: nr 2 z dnia 16 października 
2015 r., nr 3 z dnia 11 sierpnia 2016 r. oraz nr 4 z 10 marca 2017 r. zmieniono war-
tość Projektu (ostatecznie na kwotę 854 715,0 tys. zł) oraz zmieniono harmonogram 
realizacji Projektu. 

Komisja Europejska w dniu 3 marca 2015 r. wydała Decyzję nr C(2015) 1482 
w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności wraz z notyfikacją, 
w której zatwierdzono wkład finansowy z Funduszu Spójności w Projekt pn. „System 
gospodarki odpadami dla miasta Poznania”. Kwotę, do której zastosowanie ma po-
ziom współfinansowania ustalono na kwotę 96 540,0 tys. euro, a wkład finansowy 
Funduszu Spójności w wysokości 82 059,0 tys. euro. 

Dotacja unijna w wysokości 330 189,0 tys. zł została przekazana Partnerowi Pry-
watnemu w trzech transzach – ostatnia w dniu 6 lipca 2017 r. 

                                                      
31 Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm. 
32 Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. 
33 Przyjętymi uchwałami odpowiednio: Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 
oraz Nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022. 
34 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) od dnia 7 września 2019 r. zostały zniesione Regionalne 
Gospodarki Odpadami, a ITPOK przestał być Instalacją Regionalną (dalej o tym w pkt. III.3 niniejszego wystą-
pienia), 
35 W ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet II „Gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”. 
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(dowód: akta kontroli str. 204-205 (dokumenty umieszczone na płucie CD, nr: 01, 
16) 

W styczniu 2017 r. NFOŚiGW przeprowadził w Urzędzie kontrolę przeprowadzaną 
po zakończeniu realizacji Projektu, która obejmowała badanie i weryfikację m. in.: 
zrealizowanego zakresu rzeczowego Projektu i jego porównanie z zakresem okre-
ślonym w umowie o dofinansowanie, systemu finansowo-księgowego, prawidłowości 
kwalifikowania wydatków uwzględnionych we wniosku o płatność końcową, czy 
nabyta nieruchomość, jak również nieruchomość w odniesieniu, do której nabyto 
prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona jako wkład niepieniężny jest wyko-
rzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu 
i czy wydatki z tym związane zostały prawidłowo zakwalifikowane, systemu zarzą-
dzania projektem w zakresie posiadania i stosowania procedur, dokumentów po-
twierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, 
do których ustawa PZP nie ma zastosowania, działań promocyjnych i informacyj-
nych upowszechniających pomoc UE. NFOŚiGW nie stwierdził nieprawidłowości w 
zakresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 204-205 (dokumenty umieszczone na płucie CD, nr 02-03) 

Model Finansowy 

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego obejmuje ogół płatności ponoszonych przez 
Miasto na rzecz PP zgodnie z Umową PPP. Szczegółowe zasady jego wyliczenia 
określono w załączniku nr 11.1.2 do Umowy PPP. 

Integralną częścią Umowy PPP (pkt. 17.9) był Model Finansowy Projektu (MF) wraz 
z jego aktualizacjami. Model Finansowy oraz jego aktualizacje są podstawą Wyli-
czenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego poprzez prognozę generowania prze-
pływów pieniężnych Partnera Prywatnego z realizacji Projektu w okresie od daty 
zawarcia Umowy PPP (8 kwietnia 2013 r.) do zakończenia Okresu Eksploatacji 
przypadającego po 25 latach od Pierwszego Dnia Dostępności (30 grudnia 2016 r.). 
Model oraz jego aktualizacje powstały na podstawie kluczowych założeń i danych 
wejściowych wyszczególnionych w zestawieniu założeń do MF („Księga Założeń” 
stanowiąca załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

Model Finansowy oraz jego kolejne wersje (w tym Zaktualizowany Model Finansowy 
z dnia 11 września 2017 r. – ZMF) został przygotowany przez Partnera Prywatnego 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie dialogu konkurencyjnego „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania 
– Kontrakt 1” (Postępowanie) w oparciu o instrukcje wskazane przez Miasto w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30 lipca 2012 r. (SIWZ), złożony 
przez PP jako część dokumentacji przetargowej w Postępowaniu w dniu 15 listopa-
da 2012 r. MF został następnie zaktualizowany w związku z wystąpieniem okolicz-
ności stanowiących podstawę do jego aktualizacji (opisanych w pkt. 17.10.3 Umowy 
PPP), w szczególności związanych z zawarciem przez PP Transakcji Zabezpiecza-
jących na Okres Budowy oraz 10 pierwszych lat Okresu Eksploatacji oraz przekaza-
niem przez Miasto na rzecz PP Dotacji Unijnej. Wszystkie aktualizacje MF dokonane 
przez PP do końca 2020 r. posiadały pozytywne opinie niezależnych biegłych rewi-
dentów powołanych przez Partnera Prywatnego oraz doradcy finansowego Miasta w 
zakresie poprawności formalno-logicznej i rachunkowej dokonanych zmian, jak i 
stwierdzenia braku zmiany wynikającej z Modelu Finansowego wewnętrznej stopy 
zwrotu z Wkładu Pieniężnego Wspólników i Finansowania Korporacyjnego (EIRR) w 
ujęciu realnym określonej w pkt. 17.9.2. Umowy PPP 

(dowód: akta kontroli str. 285-286 (dokumenty na płycie CD: nr 001-044),298-326) 
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Wg Modelu Finansowego z 2012 r.36 strumień przychodów PP z tytułu realizacji 
Projektu (tj. Wynagrodzenie PP oraz jego pomniejszenie wyliczane zgodnie z Umo-
wą PPP, a także wynagrodzenie w okresie rozruchu Instalacji) w latach 2016-2041 
miało wynieść […]37, w tym w latach 2016-2020 kwotę […]. 

Wg Zaktualizowanego Modelu Finansowego z dnia 11 września 2017 r.38 (tj. po 
otrzymaniu przez Miasto dofinansowania ze środków UE) strumień przychodów PP 
z tytułu realizacji Projektu w latach 2016-2041 miał wynieść […] (tj. mniej o […] niż 
w poprzednim Modelu), w tym w latach 2016-2020 kwotę […] (mniej o […]). 

Wypłacone przez Miasto w latach 2016-2020 wynagrodzenie dla Partnera Prywat-
nego (w okresie eksploatacji Instalacji od 30 grudnia 2016 r. do końca 2020 r. wraz z 
wynagrodzeniem za okres rozruchu ITPOK) wyniosło łącznie 230 537,9 tys. zł, czyli 
więcej o […] w stosunku do Zaktualizowanego Modelu Finansowego. Najwyższe 
kwotowo różnice dotyczyły wysokości pomniejszenia Wynagrodzenia PP z tytułu 
sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej obliczonego zgodnie z pkt. 
7.1 załącznika nr 11.1.2 do Umowy PPP. Wyniosło ono faktycznie łącznie kwotę 
14 809,1 tys. zł wobec planowanej […]39 (tj. mniej o […]).  

Obniżone były wartości składowych Wynagrodzenia PP wpływające na wysokość 
stopy zwrotu PP (tj. opłaty stałej i opłaty zmiennej) faktycznie wypłaconych 
w porównaniu do prognoz określonych w Zaktualizowanym Modelu Finansowym – 
w pełnych latach eksploatacji ITPOK, tj. 2017-2020, faktyczna opłata bazowa wynio-
sła 285 402,4 tys. zł (wobec […]), a opłata zmienna – 33 733,5 tys. zł (wobec zakła-
danych […]).  

(dowód: akta kontroli str. 286 (dokumenty na płycie CD: nr 025-044)) 

Dyrektor WGK wyjaśniła40, że na etapie zawierania Umowy PPP, współczynnik tzw. 
energii zielonej (42%) w stosunku do całkowitej ilości energii elektrycznej uzyskiwa-
nej w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów komunalnych na po-
ziomie zależnym od morfologii odpadów określony był w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 w sprawie szczegółowych warunków technicz-
nych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych41. Projekcja pomniejszenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego 
w zakresie świadectw pochodzenia energii oparta była o założenia ilości energii 
elektrycznej możliwej do zakwalifikowania jako energii ze źródła odnawialnego oraz 
ceny świadectw pochodzenia wyznaczonej w oparciu o ceny z aktualnych w 2012 r. 
notowań giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE). 

Jak wskazała Dyrektor WGK, zgodnie z raportem TGE ze stycznia 2012, który po-
kazywał trend ostatnich 12 miesięcy, tj. od lutego 2011, cena świadectw pochodze-
nia była w tym okresie stabilna i kształtowała się na poziomie ok. 278 – 284 zł/MWh 
i w oparciu o taki poziom cenowy świadectw pochodzenia przyjęte zostały założenia 
do Modelu Finansowego. Dopiero w połowie 2012 r. można było zauważyć pierwszy 
spadek cen poniżej 270 PLN/MWh, który zatrzymał się na poziomie ok. 130 

                                                      
36 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 09-11-2012 FM SITA Basecase, zakładka Summary_calcs, wiersz 68, 
kolumny L-AK. 
37 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.). Wyłączenia 
dokonano w interesie SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. W dalszej części wystąpienia w nawiasach kwadratowych 
[…] dokonano wyłączenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
38 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2017-09-05 FM SZE readjust at FDA, zakładka Summary_calcs, wiersz 
68, kolumny L-AK. 
39 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2017-09-05 FM SZE readjust at FDA, zakładka Summary_calcs, wiersz 
75, kolumny M-P. 
40 Pismo nr GKo-VIII.7021.47.1.2021 z 4 marca 2021 r. 
41 Dz. U. Nr 177 z 2012 r. poz. 788 ze zm. (uchylony z dniem 24 stycznia 2016 r.). 
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PLN/MWh w pierwszych miesiącach 2013 r. Na etapie składania ofert niemożliwe 
było – zdaniem Dyrektor WGK - do przewidzenia załamanie rynku świadectw po-
chodzenia. 

Jak wyjaśniła dalej Dyrektor WGK, na potrzeby przygotowania Modelu Finansowego 
oraz kalkulacji wynagrodzenia, w celu zachowania porównywalności otrzymanych 
ofert w zakresie założeń, na które Partnerzy Prywatni nie mieli wpływu określone 
zostały wartości referencyjne obowiązujące wszystkich Partnerów Prywatnych w 
całym okresie prognozy (uwzględniającej 25-letni okres eksploatacji) obejmujące: 
wskaźniki inflacji oraz cen robót budowlano-montażowych, ilość sprzedanej energii 
elektrycznej i cieplnej oraz świadectw pochodzenia energii (ponieważ ilość ta zależ-
na jest od wartości opałowej dostarczanych odpadów będących ryzykiem Miasta) 
oraz ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej oraz świadectw 
pochodzenia energii. Powyższe założenia były takie same dla wszystkich Partnerów 
Prywatnych oraz miały znaczenie jedynie na etapie składania ofert. Faktyczne wy-
nagrodzenie Partnera Prywatnego może się zmieniać w poszczególnych latach w 
zależności od tego, jak w danym momencie kształtuje się poziom inflacji bądź np. 
ceny rynkowe świadectw pochodzenia energii. 
Dyrektor WGK wyjaśniła ponadto, że jak wynika z Modelu Finansowego pomniej-
szenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego w zakresie świadectw pochodzenia 
energii nie wpływają na wysokość EIRR PP. Stopa zwrotu z Wkładu Pieniężnego 
Wspólników i Finansowania Korporacyjnego PP zależy od przyjętych wartości po-
chodzących z Modelu Finansowego w zakresie opłaty stałej i jednostkowej opłaty 
zmiennej określonych dla roku r=1, a także opłaty za finansowanie określonej dla 
każdego roku eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str. 348-366) 

Wskaźniki rezultatu Projektu 

Miasto zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie monitorowało i sporządzało 
sprawozdania roczne w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu. W 
umowie tej (po zmianach) określono następujące wskaźniki rezultatu Projektu: Moc 
przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, 
zakładana wartość docelowa 210 000 Mg/rok – wskaźnik został osiągnięty (w latach 
2017-2020 wielkość zagospodarowania odpadów wyniosła odpowiednio: 209 995 
ton, 210 000 ton, 209 861 ton oraz 209 521 ton). Liczba osób objętych systemem 
zagospodarowania odpadów komunalnych została określona na 741 tys. osób,a 
faktycznie wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2020 r. wyniosła 
743 232 osób. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w no-
wych zakładach zagospodarowania odpadów miał nie rzekroczyć 30%, a faktycznie 
kształtował się w latach 2016-2020 w przedziale 0,00-0,6%. 

(dowód: akta kontroli str. 237 (dokumenty na płycie CD: nr 198-205)) 

Zgodnie z pkt. 11.10.3 Umowy PPP Partner Prywatny zobowiązany był do osiągnię-
cia i potwierdzenia efektu ekologicznego w okresie 5 lat od pierwszego dnia dostęp-
ności w postaci: poddania termicznemu przekształceniu w Instalacji ok. 210 000 Mg 
odpadów kontraktowych w danym roku kalendarzowym przy założeniu ich referen-
cyjnej wartości opałowej w wysokości 8,4 MJ/kg oraz założenia, że masa odpadów 
poprocesowych nie będzie przekraczać 30% masy odpadów termicznie przekształ-
conych w Instalacji. 

Efekt ekologiczny został w pełni osiągnięty co do masy odpadów przekształconych 
termicznie w Instalacji oraz odsetka odpadów poprocesowych. Jak wynika natomiast 
z przedstawionych w pkt. III.1 niniejszego wystąpienia danych, średnia wartość kalo-
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ryczna przetworzonych odpadów w ITPOK w latach 2017-2020 wyniosła odpowied-
nio: 7,4983 GJ/Mg, 7,8384 GJ/Mg, 8,0895 GJ/Mg i 8,2471 GJ/Mg.  

W specjalistycznej ekspertyzie sporządzonej na zlecenie Miasta we wrześniu 
2019 r. stwierdzono m.in, że najkorzystniejsza (rekomendowana przez producenta) 
praca kotła występuje przy obciążeniu nominalnym paleniska wynoszącym 31,5 MW 
– przy tej wielkości obciążenia paleniska wartość opałowa przekształcanych ter-
micznie odpadów wynosi 8,4 MJ/kg, co odpowiada 210 600 tonom rocznej masy 
odpadów przyjętych do termicznego przekształcenia w Instalacji. Wraz ze wzrostem 
natomiast wartości opałowej przekształconych termicznie odpadów kontraktowych 
powyżej 8,4 KJ/kg zmniejsza się ilość możliwych do termicznego przekształcenia 
odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 277 (dokumenty na płycie CD: nr 024)) 

Zgodnie z pkt. 13.2.3 Umowy PPP Partner Prywatny nie jest zobowiązany do przy-
jęcia w danym roku kalendarzowym okresu eksploatacji Instalacji większej masy 
odpadów niż 210 000 ton. Zgodnie z pkt. 13.4.11 strony mogą w dowolnym momen-
cie jej obowiązywania postanowić, że w danym roku kalendarzowym Partner Pry-
watny przyjmie do Instalacji oraz podda termicznemu przekształceniu większą masę 
odpadów niż 210 000 ton, pod warunkiem, że odpady te będą spełniały wymogi 
określone przepisami prawa oraz stosownymi pozwoleniami. 

W dniu 18 października 2017 r. Partner Prywatny zwrócił się do Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości co do treści po-
zwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka poprzez potwierdzenie, że 
maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania w ITPOK okre-
ślona w pozwoleniu jest uzależniona od wartości opałowej odpadów. 

PP podniósł m.in., że we wniosku o wydanie pozwolenia z dnia 10 marca 2015 r. 
wskazano, że zakres wahań wartości kalorycznej odpadów zgodnie z załącznikiem 
do Umowy PPP (Programem Funkcjonalno-Użytkowym) wynosi od 6 500 kJ/kg do 
12 064 kJ/kg, a przyporządkowana im dostępna maksymalna przepustowość jednej 
linii przetwarzania odpadów wynosi odpowiednio od 9,4t/h dla maks. wartości kalo-
rycznej do 15,0 t/h dla min. wartości kalorycznej. W przypadku zastosowania po-
wyższych zasad dla minimalnego czasu pracy każdej linii wynoszącego 7 800 h/rok 
limity przyjmowania odpadów do Instalacji kształtowałyby się następująco: dla min. 
wartości kalorycznej maks. ilość odpadów 234 000 Mg/rok, dla nominalnej (referen-
cyjnej) wartości kalorycznej – 210 000 Mg/rok, dla średniej wartości kalorycznej ( 
10 500 kJ/kg) – 171 000 Mg/rok i dla maks. wartości kalorycznej – 146 600 Mg/rok.  

Zdaniem PP Marszałek w pozwoleniu zintegrowanym „omyłkowo” określił maksy-
malną łączną ilość odpadów do spalania na 210 000 Mg/rok, zamiast użycia sformu-
łowania „około 210 000 Mg/rok” oraz doprecyzowania, że jest to wartość maksymal-
na przy założeniu wartości kalorycznej dostarczanych odpadów na poziomie 
8 400 kJ/kg. PP wskazał ponadto, że Marszałek w pozwoleniu zintegrowanym do-
puścił do termicznego przetwarzania w ITPOK także inne rodzaje odpadów niż tylko 
te o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne), a mianowicie 
odpady o kodach: 19 12 10 (odpady palne (paliwo alternatywne)) do ilości 190 000 
Mg/rok, 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z me-
chanicznej obróbki odpadów) do ilości 210 000 Mg/rok oraz 20 03 07 (odpady wiel-
kogabarytowe) do ilości 2 000 Mg/rok. Zdaniem PP, powyższe prowadziło do wnio-
sku, że roczna ilość odpadów przewidzianych do termicznego przekształcenia wy-
nosi ok. 210 000 Mg/rok w zależności od faktycznej wartości opałowej – a nie do-
kładnie 210 000 Mg/rok. PP wskazał także, że wartość opałowa odpadów z grupy 
„19” oraz 20 03 cechuje się o wiele większą wartością opałową (z reguły jest to za-
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kres ponad 10 MJ/rok) – rozpoczęcie procesu spalania tych odpadów mogłoby do-
prowadzić do niewykorzystania pełnych mocy przerobowych ITPOK. 

Marszałek nie zmienił postanowień pozwolenia zintegrowanego, wskazując42 na 
przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Marszałek stwierdził w szczególności, 
że ITPOK została ujęta w Planach gospodarki odpadami dla województwa wielko-
polskiego na lata 2012-2017 oraz 2017-2022 jako instalacja regionalna z niezmien-
ną mocą przerobową 210 tys. ton rocznie. Jak wskazał Marszałek, wartość ta zosta-
ła ustalona na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami komunal-
nymi i niezbędnych mocy przerobowych względem ilości odpadów przeznaczonych 
do zagospodarowania w instalacjach regionalnych i zastępczych województwa wiel-
kopolskiego. Marszałek zwrócił uwagę, że w przypadku tego typu instalacji dopusz-
czalne moce przerobowe wynikają z wytycznych Krajowego planu gospodarki odpa-
dami 202243, zgodnie z którym moc przerobowa wszystkich instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych w danym województwie nie powinna prze-
kroczyć 30% ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w tym województwie. Wo-
bec powyższego, wartość 210 tys. ton rocznie jest wartością bezwzględną, nie-
zmienną wobec kaloryczności odpadów oraz oznacza maksymalną dopuszczalną 
moc przerobową ITPOK. 

(dowód: akta kontroli str. 343-347) 

W latach 2017-2019 (tj. w okresie pełnych lat kalendarzowych eksploatacji ITPOK 
i dostępnych sprawozdań finansowych PP w okresie objętym kontrolą) koszty dzia-
łalności operacyjnej PP wyniosły wg sprawodań finansowych odpowiednio: 
69 420,0 tys. zł, 75 370,0 tys. zł i 77 060,0 tys. zł. Wyniosły one łącznie kwotę 
221 850 tys. zł i były wyższe od kosztów operacyjnych planowanych w Modelu Fi-
nansowym na kwotę […]44 o […]. 
(dowód: akta kontroli str. 239 (dokumenty na płycie CD: nr 246-251), 277 (dokumen-

ty na płycie CD: nr 001-013) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości.  

Dotychczasowa realizacja Projektu pozwoliła na osiągnięcie zakresu rzeczowego 
Projektu oraz efektów ekologicznych określonych w umowie o dofinansowanie oraz 
Umowie PPP. Wybudowanie oraz dotychczasowa eksploatacja ITPOK umożliwiła 
m.in. wyeliminowanie procesu składowania niesegregowanych (zmieszanych) od-
padów komunalnych na składowiskach odpadów.  

Kluczowy dla oceny realizacji założeń ekonomiczno-finansowych Umowy PPP Mo-
del Finansowy był prawidłowo zmieniony wskutek m.in. otrzymania przez Miasto 
dotacji ze środków UE, co doprowadziło do zmniejszenia obciążeń Miasta z tytułu 
płatności wynagrodzenia dla Partnera Prywatnego.  

NIK zwraca uwagę, że na etapie tworzenia Modelu Finansowego mogło dojść z 
przyczyn niezależnych od Miasta do przeszacowania wielkości pomniejszenia Wy-
nagrodzenia PP z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej. 
Powyższe nie ma jednak wpływu na wysokość stopy zwrotu z kapitału własnego 
Partnera Prywatnego.W latach 2017-2020 płatności Miasta na rzecz PP z tytułu 
realizacji Umowy PPP były niższe niż prognoza w tym zakresie oszacowana w 
Zmodyfikowanym Modelu Finansowym. 

                                                      
42 Pismo Marszałka WW do PP nr DSR-II-2.7222.70.2017 z 27 października 2017 r. 
43 Przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 784). 
44 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2017-09-05 FM SZE readjust at FDA, zakładka Summary_calcs, wiersz 
28, kolumny M-O. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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NIK wskazuje, że postanowienia Umowy PPP dopuszczają możliwość zwiększenia 
ilości odpadów, które Partner Prywatny mógłby przyjąć do Instalacji i poddać ter-
micznemu przekształceniu, lecz nie było to możliwe ze względu na treść pozwolenia 
zintegrowanego dla Instalacji. Należy także przy tym zwrócić uwagę, że jak wynika z 
posiadanych przez Miasto analiz technicznych zwiększenie ilości odpadów wiązało-
by się ze zmianą najkorzystniejszego (rekomendowanego przez producenta) obcią-
żenia nominalnego paleniska kotła do termicznego przekształcania odpadów. 
Zwiększenie ilości odpadów przyjmowanych do ITPOK wiązałoby się ponadto ze 
spadkiem wartości opałowej odpadów kontraktowych o kodzie 20 03 01 (wyłącznie 
dostarczanych przez Miasto do ITPOK do końca 2020 r.).  Poszerzenie miksu odpa-
dów dostarczanych do ITPOK mogłoby się wiązać z kolei ze wrostem wartości opa-
łowej przetworzonych termicznie odpadów, natomiast wpływałoby na zmniejszenie 
ilości przyjmowanych odpadów i niewykorzystanie mocy przerobowych Instalacji 
określonych w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla ITPOK.  

 

3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicz-
nym oddanym do dyspozycji podmiotu prywatnego oraz 
nad jakością usług publicznych w ramach PPP 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 862/2013/P z dnia 24 grudnia 2013 r. 
powołano Zespół ds. monitorowania inwestycji związanych z budową ITPOK oraz 
układu drogowego dla potrzeb funkcjonowania Instalacji. Zgodnie z Zarządzeniem 
przedmiotowy zespół zadaniowy został powołany tylko na okres monitorowania in-
westycji związanej z budową ITPOK oraz budową układu drogowego. 

Dla realizacji fazy operacyjnej Umowy PPP został wyodrębniony specjalny Oddział 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, który w zakresie swo-
ich obowiązków merytorycznych monitoruje po stronie Miasta realizację zapisów 
Umowy PPP. W ramach Oddziału utworzono stanowiska ds. infrastruktury, analiz 
i raportów, finansowych i monitoringu oraz systemu gospodarki odpadami. 

 (dowód: akta kontroli str. 209-217) 

W okresie objętym kontrolą Miasto prowadziło następujące działania w zakresie 
monitorowania realizacji Umowy PPP przez Partnera Prywatnego w fazie operacyj-
nej Projektu: 

Monitoring strumienia odpadów kierowanych do ITPOK 

W celu zabezpieczania strumienia 210 tys. Mg/rok odpadów do ITPOK Miasto 
(WGK) od dnia 30 grudnia 2016 r. podpisywało sukcesywnie umowy na dostawę 
odpadów do zagospodarowania w ITPOK.   

Przykładowo, w 2019 r. podpisano 31 umów na dostarczanie odpadów do zagospo-
darowania w ITPOK, a w 2020 roku podpisano 37 takich umów. Umowy te zawierały 
zapisy, że w przypadku wyczerpania się mocy przerobowych w danym roku kalen-
darzowym, wystąpienia awarii ITPOK lub innych uzasadnionych przypadkach, Mia-
stu przysługuje prawo odmowy przyjęcia odpadów lub ograniczenie ilości przyjmo-
wanych odpadów do ITPOK. 

Kluczowa w tym zakresie była Umowa o szczegółowych zasadach współpracy na 
okres eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
z dnia 30 grudnia 2016 r. zawarta ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej”, który jest największym dostawcą odpadów do 
ITPOK.  W latach 2016 (od 30 grudnia) -2020 z tytułu realizacji przedmiotowej 
Umowy do ITPOK dostarczono 793 512 Mg odpadów – tj. 94,4% (840 672 Mg) 
wszystkich odpadów dostarczonych do Instalacji w tym okresie. Wynagrodzenie dla 
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Miasta za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK, zgod-
nie z §4 ust. 2 pkt. 1 Umowy, w omawianym okresie wyniosło 200 338,8 tys. zł 
(97,4 % z 205 657,0 tys. zł stanowiących kwotę wynagrodzenia zapłaconego Part-
nerowi Prywatnemu przez Miasto zgodnie z Umową PPP). 

(dowód: akta kontroli str. 219-220, 235-236 (dokumenty na płycie CD: nr 165-190)) 
Roczna zakontraktowana ilość odpadów dostarczonych do ITPOK wyniosła w latach 
2016 (od 30 grudnia) -2020 odpowiednio: 40 050 Mg, 215 454,7 Mg, 215 944 ,7 Mg, 
216 294,5 Mg i 229 085 Mg. 

Dyrektor WGK wyjaśniła45, że w roku 2020 nastąpił znaczny spadek dostaw odpa-
dów do ITPOK (szczególnie w IV kwartale). Spowodowane to było panującą od 
marca sytuacją epidemiczną w kraju związaną z pandemią SARS-CoV-2, która do-
prowadziła w dużych miastach do odpływu studentów (nauczanie zdalne) czy oby-
wateli Ukrainy, ale także z obowiązującymi od września 2020 r. nowymi standardami 
w dziedzinie selektywnej zbiórki (brak możliwości deklarowania nieselektywnej 
zbiórki odpadów). 

Dyrektor WGK wskazała, że Miasto w roku 2020 podjęło stosowne działania, których 
celem było nie dopuszczenie do wystąpienia deficytu odpadów o kodzie 20 03 01 
kierowanych do ITPOK, przy zachowaniu wszystkich wskaźników Projektu i optyma-
lizacji pracy Instalacji w zakresie energetycznym. Przyjęta metodyka zasilania 
ITPOK strumieniem odpadów o kodzie 20 03 01 pozwalała w sposób optymalny 
zabezpieczyć Instalację pod kątem operacyjnym na przełomie roku, kiedy m.in. z 
uwagi na okres świąteczno-noworoczny występowały duże wahania dostaw odpa-
dów.  

W tym celu Miasto 4 listopada 2020 r. ogłosiło zaproszenie do złożenia ofert na 
dostawę odpadów o kodzie 20 03 01 do ITPOK o wartości kalorycznej od 6,5 MJ/kg 
do 8,4 MJ/kg, w okresie od 10 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W ramach 
tego ogłoszenia pozyskano dodatkowo 11 435,46 Mg odpadów, co pozwoliło na 
dostarczenie łącznie do ITPOK w 2020 r. 209 521,25 Mg odpadów. Dlatego też 
zastosowane działania przyczyniły się, zdaniem Dyrektor WGK, do optymalnego 
wykorzystania ITPOK. 

Ponadto, jak wyjaśniła Dyrektor WGK, w okresie objętym kontrolą Miasto prowadziło 
bieżący monitoring strumienia odpadów trafiającego do ITPOK poprzez analizę:  
- dobowych dostaw odpadów dostępną na stronie internetowej www.suez-
zielonaenergia.pl, 
- przekazywanych przez Partnera Prywatnego cotygodniowych zestawień ilości 
odpadów dostarczonych do ITPOK,  
- miesięcznych raportów z eksploatacji ITPOK przedkładanych przez Partnera Pry-
watnego do 10 dnia roboczego każdego miesiąca,  
- miesięcznego Wyliczenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego, oraz 
- przygotowywanie sprawozdań z ilości przyjętych odpadów w formie tabeli excel  
w podziale na dni/ miesiące, które są zestawiane z odnośnymi okresami z lat po-
przednich, co pozwala na precyzyjne planowanie dostaw, i 
- analizę logistyki dostaw w grudniu każdego roku.  

(dowód: akta kontroli str. 261, 269-270) 

Monitoring zmian prawa 

Dyrektor WGK wyjaśniła46, że istotna zmiana prawa w zakresie gospodarki odpa-
dami w okresie objętym kontrolą miała miejsce w 2019 r. i mogła skutkować  
największym możliwym ryzykiem legislacyjnym, a mianowicie zakazem spalania 
odpadów. W związku z projektem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości  
                                                      
45 Wyjaśnienia z dnia 16 lutego 2021 r. 
46 Pismo nr GKo-VIII.7021.4.11.2020 z 21 grudnia 2020 r., dalej: Wyjaśnienia z dnia 21 grudnia 2020 r. 
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i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej ucpg) z dnia 29 kwietnia 
2019 r. Miasto opiniowało proponowane zmiany przez Ministerstwo Środowiska, 
przekazując uwagi za pośrednictwem Unii Metropolii Polskich do każdego projektu 
w tym zakresie. Bardzo ważną kwestią i ogromnym ryzykiem dla ITPOK był projekt 
przepisu, który pojawił się w projekcie, dotyczący zakazu spalania niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Poznańska spalarnia przetwarza ter-
micznie tylko niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, 
zatem gdyby ww. przepis pozostał w proponowanym kształcie noweli ustawy, 
ITPOK straciłaby całkowicie strumień odpadów, który Miasto Poznań zobowiązało 
się zapewnić Instalacji. Podejmowane działania w tym zakresie zakończyły się osta-
tecznie usunięciem tego przepisu z projektu ustawy.  

Ponadto, na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw47  od 7 września 
2019 r. zostały zniesione Regiony Gospodarki Odpadami i ITPOK przestał być Insta-
lacją Regionalną. Jak wyjaśniła Dyrektor WGK, zmiany prawa w tym zakresie umoż-
liwiają zagospodarowanie odpadów nie tylko ze ściśle określonych wcześniej gmin, 
ale także z innych gmin i obszarów, co powoduje, że w przypadku wzrostu selek-
tywnej zbiórki odpadów istnieje możliwość bieżącego uzupełniania strumienia odpa-
dów.  

Wobec powyższego Miasto zdiagnozowało i wprowadziło do Rejestru ryzyk „Ryzyko 
związane z utratą przez ITPOK statusu RIPOK i likwidacji regionów WPGO w 
związku z wejściem w życie noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz noweli ustawy o odpadach”, związane z niepewnością zabezpieczenia 
strumienia odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 221) 

Dyrektor WGK wskazała także48 na Decyzję wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 
2019/2020 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiająca konkluzje dotyczące najlep-
szych dostępnych technik (dalej BAT, konkluzje BAT) w odniesieniu do spalania 
odpadów. 

Jak wyjaśniła dalej Dyrektor WGK, przywołany powyżej dokument w odniesieniu 
m.in. do ITPOK wyznacza pewne nowe ramy modernizacji systemu oczyszczania 
spalin. Przedmiotowe modernizacje mają zostać wykonane obligatoryjnie w per-
spektywie do 3 grudnia 2023 r. Z punktu widzenia istniejących Instalacji będzie się 
to wiązało z poniesieniem dość sporych nakładów finansowych związanych z zao-
strzeniem standardów emisyjnych i opomiarowaniem zupełnie nowych emisji i za-
wartości w tym np. zawartości rtęci (Hg) w odpadach. Z uwagi na fakt, iż wszelkie 
zmiany prawa skutkujące na mocy zapisów Umowy PPP poniesieniem przez Part-
nera Prywatnego dodatkowych kosztów związanych np. z dostosowaniem Instalacji 
do określonych norm i standardów mogą podlegać zwrotowi ze strony Miasta, dlate-
go zasadnym jest monitorowanie zmian prawa właśnie w kontekście nowych kon-
kluzji BAT. Dlatego też Miasto działa aktywnie w ramach Stowarzyszenia Producen-
tów Energii z Odpadów (SPEO). W ramach działania SPEO w lutym br. powstała 
grupa robocza ds. nowych konkluzji BAT. Głównym postulatem utworzenia ww. 
grupy roboczej był właśnie aktywny monitoring zmian prawa w tej dziedzinie i ko-
nieczność wyartykułowania stanowiska 

Miasto mając świadomość, że w perspektywie najbliższych lat ITPOK będzie podle-
gać modernizacji technologicznej polegającej na dostosowaniu segmentu oczysz-
czania spalin do nowych standardów środowiskowych opublikowanych jako tzw. 
nowe konkluzje BAT podjęło działania mające na celu zdiagnozowanie potencjalnej 

                                                      
47 Dz. U. poz. 1579. 
48 Wyjaśnienia z 21 grudnia 2020 r. 
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możliwości pozyskania przez Partnera Prywatnego jako operatora Instalacji dofinan-
sowania ze środków krajowych.  

(dowód: akta kontroli str. 222, 236-237 (dokumenty na płycie CD: nr 191-197)) 

Monitoring trwałości projektu 

Efekty ekologiczne realizacji Projektu zostały omówione w pkt. III.2 niniejszego Wy-
stąpienia. 

Dla Projektu okres trwałości upłynie w 2022 r. Miasto w ramach realizowanego mo-
nitoringu trwałości projektu przekazuje do dnia 5 lutego każdego roku Raport z osią-
gniętych efektów do instytucji zarządzającej Umową o dofinansowanie tj. do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca lutego 
2021 r. złożono 6 raportów, z czego ostatni Raport nr 6 został przedłożony 27 stycz-
nia 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 237 (dokumenty na płycie CD: nr 198-205)) 

Monitoring techniczny ITPOK 

Miasto realizując zagadnienia operacyjne Umowy PPP prowadziło monitoring jako-
ści wykonywanej usługi polegającej na termicznym przekształcaniu odpadów komu-
nalnych poprzez: 

- raportowanie Miesięczne i Roczne Partnera Prywatnego z eksploatacji ITPOK, 
- wizyty monitorujące ITPOK wykonywane przez pracowników merytorycznych Od-
działu WGK Urzędu – w okresie objętym kontrolą pracownicy WGK odbyli 57 takich 
wizyt, 
- otrzymywanie i opiniowanie dokumentu Roczny Plan Eksploatacji Instalacji wraz 
wykazem planowanych remontów i napraw. 

Ponadto, jak wyjaśniła Dyrektor WGK49, z uwagi na skomplikowany charakter tech-
niczny Instalacji Miasto na mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trybie 
przetargu nieograniczonego wyłoniło Doradztwo Techniczne50 dla potrzeb dodatko-
wego monitoringu ITPOK w fazie eksploatacji. Kadra inżynieryjna zapewnia wspar-
cie merytoryczne podczas wizyt monitorujących, w opiniowaniu dokumentów zwią-
zanych z eksploatacją ITPOK itp. 

Do kontroli przedstawiono wybrane raporty Doradcy Technicznego z uwagami do 
Roczny Planów Eksploatacji Instalacji wraz wykazem planowanych remontów i na-
praw oraz Planów Miesięcznych i Rocznych Raportów z Eksploatacji ITPOK, a także 
Raporty z Inspekcji Doradcy Technicznego podczas planowanych przestojów re-
montowych ITPOK w latach 2019-2020. W latach 2017-2018 takie inspekcje się nie 
odbyły, ponieważ ITPOK była objęta gwarancjami firm dostarczających technologię 
i generalnego wykonawcy budowy Instalacji wybranych przez Partnera Prywatnego. 
Z powyższych Raportów wynikało, że PP wywiązywał się z obowiązku realizacji 
zadań w zakresie utrzymania dostępności ITPOK (bieżąca eksploatacja, prace re-
montowe), zapewniając tym samym osiągnięcie parametrów pracy Instalacji okre-
ślonych w Umowie PP. 

(dowód: akta kontroli str. 237-239 (dokumenty na płycie CD: nr 206-245)) 

Monitoring finansowy 

Jak wyjaśniła Dyrektor WGK51, z uwagi na skomplikowany i specjalistyczny charak-
ter zagadnień finansowych realizowanych w związku z Umową PPP Miasto na mocy 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniło 

                                                      
49 Wyjaśnienia z 21 grudnia 2020 r. 
50 Umowy doradztwa technicznego z dnia: 29 czerwca 2016 r., 31 lipca 2017 r., 14 sierpnia 2018 r. i 1 kwietnia 
2019 r. 
51 Wyjaśnienia z 21 grudnia 2020 r. 
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Doradztwo Finansowe dla potrzeb monitoringu prawidłowego wykonania Umowy 
PPP w fazie eksploatacji52. Doradztwo Finansowe obejmuje świadczenie usług spe-
cjalistycznego doradztwa finansowego między innymi poprzez: udział w opiniowaniu 
pod kątem finansowym wszelkich zmian Umowy PPP, wsparcie w rozstrzyganiu 
sporów z Partnerem Prywatnym w kwestiach finansowych, doradztwo w zakresie 
księgowego rozliczania Umowy PPP, współpraca w zakresie zasad obliczania opłaty 
na bramie oraz współpraca w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz wszel-
kich innych zagadnień finansowych. 

Miasto wraz Doradcą Finansowym podejmowało w przedmiotowym zakresie nastę-
pujące działania: 

- Weryfikacja raportów finansowych dotyczących zawartych transakcji zabezpiecza-
jących. 

Partner Prywatny jest zobowiązany zgodnie z  pkt. 17.8 Umowy PPP do stosowania 
zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko walutowe. 
Dlatego zawarł Transakcje Zabezpieczające powyższe ryzyka. Partner Prywatny 
z częstotliwością kwartalną przekazywał Miastu raporty finansowe dotyczące zawar-
tych transakcji zabezpieczających. Na podstawie tych raportów Miasto monitorowa-
ło, jak kształtowały się spłaty kredytów, które zawarł Partner Prywatny na finanso-
wanie budowy ITPOK. Z ww. raportów wynika, że Partner Prywatny na bieżąco re-
gulował zobowiązania wobec banków.  

- Analiza sprawozdań finansowych Partnera Prywatnego  

Partner Prywatny zgodnie z pkt. 14.1.8 Umowy PPP jest zobowiązany do przekazy-
wania Miastu nie później niż 210 dni od końca roku obrotowego bilans, rachunek 
zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zgodnie z 
polskimi zasadami rachunkowości i poświadczone przez niezależnego rewidenta.  

Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat PP w latach 2016-2019 kształtowa-
ły się następująco: w 2016 r.: przychody operacyjne – 34 800,0 tys. zł, koszty ope-
racyjne – 20 900,0 tys. zł, zysk netto – 10 500,0 tys. zł; w 2017 r.: przychody opera-
cyjne – 84 630,0 tys. zł, koszty operacyjne – 69 420,0 tys. zł, strata netto – 
10 700,0 tys. zł; w 2018 r.: przychody operacyjne – 92 230,0 tys. zł, koszty opera-
cyjne – 75 370,0 tys. zł, zysk netto – 392,1 tys. zł; w 2019 r.: przychody operacyjne 
– 91 960,0 tys. zł, koszty operacyjne – 77 060,0 tys. zł, strata netto – 1 030,0 tys. zł. 

Ponadto, na koniec 2019 r. suma bilansowa PP wynosiła 746 900 tys. zł (na koniec 
2016 r. – 839 100 tys. zł), w tym wartość rzeczowych aktywów trwałych – 
697 280 tys. zł (772 200 tys. zł), zobowiązania długoterminowe – 366 007 tys. zł 
(354 700 tys. zł), w tym kredyty i pożyczki – 342 500 tys. zł (314 100 tys. zł), zobo-
wiązania krótkoterminowe – 52 100 tys. zł (144 300 tys. zł) oraz rozliczenia między-
okresowe – 285 730 tys. zł (299 300 tys. zł), stanowiące przekazaną przez Miasto 
dotację ze środków UE. 

W latach 2016-2019, wg Doradcy Finansowego, obliczone wskaźniki płynności, pod 
warunkiem trwania transakcji zabezpieczających, wskazywały, że PP dysponował 
środkami niezbędnymi do terminowego regulowania zobowiązań, będąc w stanie 
pokrywać terminowo zobowiązania bieżące. Doradca Finansowy nie zidentyfikował 
problemów grożących utratą płynności finansowej przez PP. 

- Przeprowadzanie kontroli dokumentacji finansowej w siedzibie Partnera Prywatne-
go  

Miasto okresowo, zgodnie z pkt. 14.2.3 Umowy PPP dokonywało kontroli dokumen-
tacji księgowej w siedzibie Partnera Prywatnego- kontrole te miały miejsce podczas 

                                                      
52 Umowy Doradztwa Finansowe z dnia: 29 czerwca 2016 r. 4 lipca 2017 r., 21 sierpnia 2018 r. i 1 września 
2019 r. 
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wizyt przedstawicieli Miasta na terenie Instalacji w ramach prowadzonego monito-
ringu technicznego. Do kontroli przedstawiono także protokół kontroli Miasta 
z 12 kwietnia 2019 r.Celem przeprowadzanej kontroli była weryfikacja faktur i doku-
mentów, które stanowiły załączniki do WWPP przedstawianych Miastu przez Partne-
ra Prywatnego z faktycznie księgowanymi fakturami w systemie księgowym Partne-
ra Prywatnego w okresie od 30 grudnia 2016 r. do końca 2018 r. W okresie eksploa-
tacji ITPOK Miasto nie stwierdziło nieprawidłowości w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 239 (dokumenty na płycie CD: nr 246-251), 277 (dokumen-
ty na płycie CD: nr 001-013) 

Monitoring środowiskowy 

Monitoring środowiskowy ITPOK odbywał się poprzez realizację zapisów Pozwole-
nia Zintegrowanego. Podstawowe dane emisyjne ITPOK były publikowane przez 
Partnera Prywatnego na multimedialnej tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren 
ITPOK oraz na stronie internetowej53. 

Miasto weryfikowało otrzymywane od Partnera Prywatnego drogą elektroniczną 
Raporty dzienne i Raporty miesięczne pod kątem ewentualnych przekroczeń obo-
wiązujących norm środowiskowych, odnotowując na miesięcznej liście kontrolnej 
dzienne parametry emisji. 

Na podstawie wybranych Raportów miesięcznych z emisji oraz biorczych zestawień 
umieszczanych w Raportach Rocznych z Eksploatacji ITPOK nie stwierdzono prze-
kroczeń norm środowiskowych określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. 

(dowód: akta kontroli str. 237-239 (dokumenty na płycie CD: nr 218-245)) 

Monitoring Wyliczenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego (WWPP) 

Zgodnie z pkt. 15.2 Umowy PPP Miasto weryfikuje, a następnie akceptuje miesięcz-
ne WWPP zgodnie z Mechanizmem Wynagradzania stanowiącym załącznik 
nr 11.1.2 do Umowy PPP. Szczegółowy opis monitorowania wynagrodzenia Partne-
ra Prywatnego został przedstawiony w „Procedurze weryfikacji Wyliczenia Wyna-
grodzenia Partnera Prywatnego na podstawie list sprawdzających”. 

Badanie próby WWPP zostało opisane w pkt. III,I niniejszego wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 239-241 (dokumenty na płycie CD: nr 263-292), 293 (do-
kumenty na płycie CD: nr 003-016))) 

Monitoring Kluczowych Wskaźników Efektywności Instalacji (KPI) 
Zgodnie z załącznikiem nr 13.1.3 Kluczowe wskaźniki efektywności Instalacji do 
Umowy PPP Partner Prywatny publikował na stronie www Instalacji statystyki dzia-
łania ITPOK54 oraz rejestru pytań i odpowiedzi55. Jak wyjaśniła Dyrektor WGK56, 
informacje te były na bieżąco monitorowane przez pracowników ITPOK oraz Wy-
działu Gospodarki Komunalnej. Przedmiotowe oceny Instalacji były anonimowe57, 
natomiast w przypadku skierowanych zapytań dotyczących funkcjonowania ITPOK 
udzielane odpowiedzi były publikowane na stronie Instalacji. 

Efekty finansowe prowadzonego monitoringu w tym zakresie zostały przedstawione 
w pkt. III.I niniejszego wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 290) 

Analiza ryzyka 

                                                      
53 https://www.suez-zielonaenergia.pl/aktualne-raporty-z-pracy-instalacji/monitoring-emisji/ 
54 https://www.suez-zielonaenergia.pl/statystyka-ocen-dzialalnosci-itpok/ 
55 https://www.suez-zielonaenergia.pl/aktualne-raporty-z-pracy-instalacji/rejestr-pytan-i-odpowiedzi/ 
56 Wyjaśnienia z dnia 16 lutego 2021 r. 
57 Z danych w zakresie oceny ogólnej w całym okresie eksploatacji ITPOK na koniec marca 2021 r. wynikało, że 
bardzo dobrze funkcjonowanie Instalacji oceniło 79 oceniających, dobrze – 10, a żle – 3. 
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W Projekcie Miasto przejęło na siebie ryzyko popytu rozumiane jako dostarczenie 
odpowiedniej ilości i jakości odpadów, natomiast Partner Prywatny przejął na siebie 
ryzyko budowy oraz dostępności instalacji.  

Dyrektor WGK wyjaśniła58, że Miasto jako podmiot publiczny wdrożyło odrębną pro-
cedurę zarządzania ryzykiem, która jest spójna dla wszystkich procesów realizowa-
nych w Mieście. Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Poznania zostało wydane 
odrębne Zarządzenie nr 363/2018/P z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zarządza-
nia ryzykiem w mieście Poznaniu zmienione Zarządzeniem Nr 771/2019/2019 z dnia 
9 września 2019 r., które reguluje procesy zarządzania ryzykiem. Zostały w nim 
ustalone jednolite zasady dot.: monitorowania i ewidencjonowania ryzyk, reakcji na 
ryzyka, identyfikacji i analizy ryzyka, określania potencjalnych skutków wystąpienia 
ryzyka oraz ustalania kontekstu (otoczenia) ryzyka. 

Zespół zarządzający Umową PPP wykonwywał analizę bieżących ryzyk związanych 
z realizacją przez Miasto swoich zobowiązań wynikających z Umowy PPP i nadawał 
tym ryzykom określoną wagę wraz ze wskazaniem prawdopodobieństwa wystąpie-
nia danego ryzyka oraz sposobem reakcji na wystąpienie takiego ryzyka.  

Jak wskazała dalej Dyrektor WGK, wg stanu na koniec 2020 r. jedynymi ryzykami, 
które się zmaterializowały w okresie objętym kontrolą, były te dotyczące 
zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz zapewnienia strumienia odpa-
dów do instalacji59 - tożsame z tymi, jakie Miasto przejęło na siebie w ramach Umo-
wy PPP. 

(dowód: akta kontroli str. 229, 241 (dokumenty w wersji CD: nr 298-299)) 

Rozstrzyganie sporów między Miastem i Partnerem Prywatnym 

Procedury Rozstrzygania Sporów została określona w pkt. 20 Umowy PPP. W okre-
sie od 30 grudnia 2016 roku do końca 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji 
Wspólnej (KW) – tj. podstawowej instytucji prowadzenia sformalizowanego dialogu i 
rozstrzygania sporów na gruncie uregulowań Umowy PPP. Sprawy omawiane na 
tych posiedzeniach dotyczyły bieżących rozbieżności co do interpretacji zapisów 
Umowy PPP przez jej strony. W wyniku posiedzeń KW Miasto uzyskało od PP po-
mniejszenie jego wynagrodzenia w łącznej kwocie 377,3 tys. zł w omawianym okre-
sie.  

Dyrektor WGK wyjaśniła ponadto60, że w okresie objętym kontrolą nie było koniecz-
ności powoływania Niezależnego Eksperta i nie kierowano spraw pod rozstrzygnię-
cie Sądu Arbitrażowego.      

(dowód: akta kontroli str. 272-274) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

Miasto prowadziło kompleksowy monitoring kluczowych obszarów realizacji Umowy 
PPP na etapie operacyjnycm. Jedynymi zidentyfikowanymi ryzykami, które się zma-
terializowały w okresie objętym kontrolą, były ryzyka zmian prawa w zakresie go-
spodarki odpadami oraz zapewnienia strumienia odpadów do instalacji. Zostały one 
odpowiednio mitygowane przez Miasto. 

 

                                                      
58 Wyjaśnienia z 21 grudnia 2020 r. 
59 Sposób ich neutralizacji został opisany powyżej odpowiednio w części poświęconej monitoringowi strumienia 
odpadów i zmian prawa. 
60 Wyjaśnienia z 16 lutego 2021 r. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formu-
łuje wniosków.   

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. 
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