
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 5. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lutego 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się z prośbą o pomoc i interwencję przedsiębiorcy branży drzew-

nej z gminy Bystra-Sidzina w powiecie suskim, a ich interwencja dotyczy kwestii podjęcia działań zmierzają-

cych do poprawy trudnej sytuacji na rynku biomasy, a dokładnie zrębki tartacznej i trocin. Jak podkreślali oni 

w trakcie rozmów, zaistniała sytuacja dotyczy obecnie wszystkich zakładów drzewnych w południowej Pol-

sce. 

Z przekazanych mi informacji wynika, że w drugiej połowie 2019 r. Enea Elektrownia Połaniec SA ogło-

siła kilka postepowań zakupowych, z których wspomniani przedsiębiorcy zostali wykluczeni. W chwili obec-

nej polskie firmy, które dotychczas brały udział w łańcuchu dostaw biomasy do Enea Elektrownia Połaniec 

SA, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Współpracowały one z wymienioną tu elektrownią od wielu lat, 

dostarczając zrębkę tartaczną bezpośrednio lub przez firmy pośrednie, ale obecnie sytuacja zmieniła się zde-

cydowanie na ich niekorzyść, gdyż w bieżącym 2020 r. jedynie niewielka ilość zakupionej zrębki jest i będzie 

pochodzenia polskiego. Ogromna jej większość zakontraktowana została na Białorusi, co jest o tyle niezro-

zumiałe i absurdalne, że zrębka pochodząca z Białorusi jest droższa niż ta dostarczana przez polskich produ-

centów. 

Pragnę podzielić obawy krajowych przedsiębiorców i ich brak zrozumienia zaistniałej sytuacji, zważyw-

szy, że oferowana przez nich cena jest niższa od cen stosowanych przez zagranicznych producentów. 

Biorąc pod uwagę całokształt sprawy, można dojść do wniosku, że ktoś może działać na szkodę Elek-

trowni Połaniec, która to spółka została zakupiona z podatków polskich przedsiębiorców, płacących także za 

przekroczenie emisji CO2. Tymczasem polska zrębka leży w składach i krajowi przedsiębiorcy zwyczajnie 

nie mają co z nią zrobić. 

Jak podkreślili moi rozmówcy, planowany jest protest przy elektrowni w Połańcu, ponieważ nie do przy-

jęcia jest dla nich sytuacja, że każdego dnia przywożone są z Białorusi ok. 3 wahadła zrębki, tj. ok. 120 wa-

gonów – oczywiście w cenie wyższej niż ta proponowana przez polskich producentów. 

W związku z nakreślonym problemem zwracam się do Pana Ministra o przeanalizowanie przedmiotowej 

sprawy i przedłożenie mi, a za moim pośrednictwem interweniującym przedsiębiorcom, informacji, dlaczego 

polski producent podlega wykluczeniu w zakresie postępowań zakupowych zrębki drzewnej, pomimo że 

proponuje znacznie korzystniejszą cenę niż zagraniczni kontrahenci, zwłaszcza że dostawy biomasy do Elek-

trowni Połaniec odbywały się przez wiele lat za obopólną korzyścią, co obecnie zostało zakłócone z niezro-

zumiałych powodów, stanowiących przyczynę powstania niniejszego oświadczenia senatorskiego. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


