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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 3 marca br. oświadczenie Senatora Andrzeja Pająka 

na 5. posiedzeniu Senatu RP w dniu 27 lutego br. w sprawie postępowań zakupowych biomasy przez 

ENEA Elektrownia Połaniec S.A., uprzejmie informuję jak poniżej.

Za zabezpieczenie portfela zakupowego biomasy poszczególnych spółek wytwórczych GK 

ENEA S.A. odpowiedzialna jest spółka Grupy - ENEA Trading Sp. z o.o. Zakupy biomasy przez spółki 

wytwórcze prowadzone są w oparciu o wewnętrzne regulaminy zakupowe. Zakupy biomasy jako paliwa 

podstawowego dla potrzeb prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej są wyłączone spod stosowania regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Regulaminy zakupowe dopuszczają przeprowadzenie postępowania zakupowego za 

pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej (IPZ), do której dostęp może uzyskać każdy 

potencjalny dostawca biomasy. Warunkami dla uzyskania takiego dostępu jest uzyskanie pozytywnej 

oceny kredytowej oraz wykazanie możliwości należytego udokumentowania pochodzenia biomasy, jako 

przesłanki niezbędnej dla uzyskania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia dla 

energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Wyjątkiem od postępowania 

zakupowego przeprowadzanego za pośrednictwem IPZ jest przewidziany regulaminowo tryb 

kontraktowania biomasy w wyniku negocjacji indywidualnych. W takim przypadku, inicjatorem rozmów 

negocjacyjnych są zawsze potencjalni dostawcy biomasy, do których również znajduje zastosowanie 

wymóg spełnienia warunku uzyskania pozytywnej oceny kredytowej oraz wykazania możliwości 

należytego udokumentowania pochodzenia biomasy.

Celem wprowadzenia i stosowania regulaminów zakupowych biomasy jest transparentność 

postępowań zakupowych, brak dyskryminacji jakichkolwiek podmiotów oraz równe traktowanie 

wszystkich oferentów w trakcie procesów zakupowych biomasy.



2 / 2

Informacja o udziale krajowych podmiotów w ogólnej liczbie dostawców, jak również

o strukturze źródeł pochodzenia biomasy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 pkt 

17 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Należy jednak podkreślić, iż 

udział krajowych podmiotów w ogólnej liczbie dostawców stanowi zdecydowaną większość, przy czym 

jako podmioty krajowe rozumie się przedsiębiorstwa zarejestrowanej i posiadające siedzibę w Polsce, 

niezależnie od tego, czy dostawy biomasy przez te podmioty obejmują biomasę pochodzenia krajowego 

czy zagranicznego. 

W procesie zakupu przesłanka posiadania statutu podmiotu krajowego albo zagranicznego 

przez potencjalnego dostawcę biomasy nie ma znaczenia. Nadrzędnym celem w procesie zakupowym 

jest zabezpieczenie ciągłości dostaw biomasy na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 

efektywność zakupowa umożliwiająca optymalne wykorzystanie zainstalowanych możliwości 

wytwórczych zgodnie z krajowymi celami dotyczącymi wzrostu udziału energii z odnawialnych źródeł 

energii.

Należy podkreślić, iż z uwagi na skalę prowadzonej działalności, lokalizację źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej GK ENEA oraz uwarunkowania logistyczne i regulacyjne, nie jest możliwe 

zabezpieczenie biomasy jedynie u krajowych producentów biomasy, ponieważ strona podażowa 

biomasy pochodzenia krajowego (rozumiana jako możliwość nabycia biomasy pochodzenia krajowego 

od producentów krajowych), przy uwzględnieniu konkurencji ze strony odbiorców biomasy

z innych gałęzi gospodarki, jest niewystarczająca dla zapewnienia ilości niezbędnych dla zdolności 

produkcyjnych wytwórców z GK ENEA. Z tego powodu w portfelu kontraktów zakupowych znajduje się 

również biomasa pochodzenia zagranicznego, jednakże jej udział w ostatnich latach wskazuje na 

spadek na rzecz biomasy pochodzenia krajowego.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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