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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z oświadczeniem Pana Senatora Krzysztofa Brejzy, złożonym podczas 

10 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 maja 2020 r.,  znak BPS/043-10-242/20, 

w sprawie importu przez państwową spółkę węgla z Kolumbii, uprzejmie informuję, co następuje.

Dostawy węgla z Kolumbii są konsekwencją wieloletniego kontraktu jaki zawarła francuska 

spółka EDF działająca na rynku polskim do 2017 roku. Spółka ta stała się znaczącym inwestorem                          

w Polsce, w następstwie polityki prywatyzacji branży energetycznej, realizowanej w latach 2007-2015 

przez rządy PO-PSL. Na podstawie tej polityki, w posiadaniu EDF znalazło się m.in. kilka 

elektrociepłowni, elektrownia w Rybniku, oraz spółka EDF Paliwa. Podczas swojej działalności na rynku 

polskim, francuski inwestor realizował własną politykę zakupową, którą senator Brejza ocenił 

negatywnie. Kolumbijski węgiel został zakontraktowany dla Elektrociepłowni Wybrzeże, która była 

jednym z polskich aktywów EDF.

W 2017 roku, aktywa spółki EDF postanowiła przejąć PGE wpisując się tym samym                                       

w realizowaną przez obecny rząd strategię repolonizacji. Jednak polski inwestor musiał kontynuować 

część zobowiązań swojego poprzednika, ponieważ wycofanie się z nich byłoby przyczyną wielu 

reperkusji, w tym finansowych i prawnych. Dotyczy to także umowy na dostawy węgla z Kolumbii.

Fakt, że polski podmiot po przejęciu aktywów EDF, przejął również umowy wieloletnie francuskiego 

inwestora spółki EDF był znany Ministerstwu Aktywów Państwowych.

Jednocześnie należy oddzielić realizowane przez PGE Paliwa zakupy dla EC Wybrzeże                                  

i kontrahentów zewnętrznych od zaopatrywania się w węgiel energetyczny przez PGE. PGE Polska 

Grupa Energetyczna posiada kontrakty na dostawy węgla kamiennego, które zabezpieczają 

zapotrzebowanie wszystkich jednostek wytwórczych należących do Grupy Kapitałowej PGE, w tym 

elektrociepłowni. W celu zapewnienia optymalnego poziomu dostaw oraz zagwarantowania 

bezpieczeństwa energetycznego Polski, Grupa PGE dywersyfikuje źródła dostaw węgla kamiennego, 

bazując przede wszystkim na krajowych producentach. Realizowany obecnie wolumen dostaw węgla 



2 / 2

kamiennego do jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej PGE zapewnia ciągłość produkcji energii 

elektrycznej i ciepła, a tym samym gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski.

PGE Paliwa nie jest zobowiązana do składania relacji z działań handlowych, które stanowią jej 

tajemnicę handlową, ale ze względu na społeczny kontekst tej sprawy, spółka PGE, w 2018 r., sama  

powiadomiła opinię publiczną o kolumbijskim kontrakcie a informację tę powieliły media, np. „Dziennik 

Gazeta Prawna” i „BiznesAlert”.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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