
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

JACEK SASIN

Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
www.gov.pl/aktywa-panstwowe

DNW-I.II.058.21.2020
IK:  467413, 467416

Warszawa, 03 kwietnia 2020 r.

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenia Senatorów Kazimierza Kleiny oraz Krzysztofa Brejzy 

w sprawie nieprawidłowości w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. oraz w sprawie wstrzymania 

na okres 3 miesięcy projektu energetycznego pod nazwą Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., złożonych 

podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2020 roku, na podstawie informacji uzyskanych ze 

spółki ENERGA S.A., wobec której Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa z akcji.

W zakresie oświadczenia dot. nieprawidłowości w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. wyjaśniam, 

iż restrukturyzacja Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy ENERGA jest sukcesywnie realizowana od 

2017 roku. Wszelkie działania dotyczące zmian właścicielskich prowadzonych w ramach Grupy 

ENERGA, mają na celu dostosowanie funkcjonowania obszaru Wytwarzania do zmieniającego się 

otoczenia rynkowego. Grupa ENERGA podejmuje szereg działań mających na celu rozwój obszaru 

Wytwarzania, o czym na bieżąco Spółka informuje.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Grupa ENERGA od 2016 roku nie prowadziła działań 

restrukturyzacyjnych w kierunku zmniejszenia liczby pracowników na stanowiskach robotniczych, 

o czym świadczy stabilność zatrudnienia w Grupie ENERGA.

W Grupie ENERGA prowadzony jest bieżący nadzór nad działalnością spółek (także spółek ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka Sp. z o.o. i ENERGA Serwis Sp. z o.o.), a wszelkie nieprawidłowości poddawane 

są szczegółowej analizie. W sytuacji identyfikacji nieprawidłowych działań w ramach spółek Grupy 

ENERGA, podejmowane są czynności mające na celu ich eliminowanie oraz wyciąganie konsekwencji 

w stosunku do osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

Odnosząc się do oświadczenia Senatorów w sprawie wstrzymania na okres 3 miesięcy projektu 

energetycznego pod nazwą Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., uprzejmie informuję, iż Zarządy Spółek 

ENERGA oraz Enea w dniu 13 lutego 2020 r. zawarły porozumienie, zgodnie z którym obie firmy 

zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka i ogłosiły tę 

informację stosownie do wymogów w komunikacie giełdowym. Powodem zawieszenia były zmiany 

w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, które mogą mieć w ocenie inwestorów znaczący wpływ na projekt, 

co skutkuje koniecznością kompleksowego przeanalizowania kwestii dalszych działań 
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w projekcie, w tym jego dalszego finansowania. W szczególności dotyczy to planowanych zmian polityki 

Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej oraz nową politykę kredytową 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec sektora :elektroenergetycznego. W związku z tym, 

inwestorzy podjęli decyzję o dokonaniu analiz w zakresie dalszych działań w projekcie, w tym jego 

dalszego finansowania. Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, 

technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu.

Głównym wydatkiem związanym z budową bloku Ostrołęka C jest kontrakt z Głównym Wykonawcą 

o wartości 5,05 mld zł. Do 31 stycznia 2020 roku, został rozliczony w 5%, czyli na kwotę 252 mln zł. 

Inne nakłady związane są nie tylko z budową bloku Ostrołęka C, ale również bocznicy kolejowej i linii 

blokowych. To koszty prowadzonych od 2012 roku zakupów gruntów wraz z prawem użytkowania 

wieczystego, koszty funkcjonowania od 2010 roku Spółki Celowej Elektrownia Ostrołęka 

Sp. z o.o.  oraz pozostałe nakłady inwestycyjne na wszystkie trzy inwestycje, w tym na ekspertyzy, 

pozyskanie pozwoleń, modernizację dróg i przygotowanie terenu budowy. 

Jednocześnie wyjaśniam, iż Umowa zawarta z Generalnym Wykonawcą objęta jest tajemnicą 

handlową. Inwestorzy nie mogą udzielać informacji na temat zapisów szczegółowych kontraktu, a tym 

samym nie jest możliwe odniesienie się do tej części oświadczenia Senatorów.

Aktualnie trwają analizy aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych, organizacyjno-

prawnych oraz finansowych Projektu. Zgodnie z planem analizy te mają zostać zakończone w maju 

2020 r. Przed zakończeniem przeprowadzania takiej analizy, wszelkie dywagacje dotyczące 

ewentualnych kosztów wydatkowanych w przyszłości przez spółkę nie miałyby oparcia merytorycznego.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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