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Pan
Tomasz Grodzki
Marszalek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Pana Senatora Ryszarda Świlskiego, złożonym podczas                              

12. Posiedzenia Senatu RP, w dniu 18 czerwca 2020 r., znak sprawy: BPS/043-12-395/20, uprzejmie 

informuję co następuje. 

Rząd RP, w tym także Ministerstwo Aktywów Państwowych, wspólnie z innymi resortami 

konsekwentnie realizuje politykę zmierzającą do transformacji gospodarki opartej na bardziej 

ekologicznym modelu. Gospodarki w większym stopniu korzystającej z obiegu zamkniętego, w tym 

także z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz morskiej energetyki wiatrowej i innych 

niskoemisyjnych źródeł energii.

Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, iż w perspektywie najbliższych lat, oprócz tradycyjnych 

sektorów gospodarki, zwiększoną rolę w koszyku energetycznym Polski odgrywać będą 

odnawialne źródła energii, a kluczowa rola w tym zakresie ma przypaść morskiej energetyce wiatrowej.

Dlatego też, aktualnie trwają prace legislacyjne Rządu RP związane z przygotowaniem projektu ustawy 

o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD 34), których celem 

jest wypracowanie najlepszych regulacji prawnych, umożliwiających rozwój sektora morskiej energetyki 

wiatrowej na Bałtyku. 

W opinii Ministerstwa Aktywów Państwowych, efektywny rozwój sektora OZE przyczyni się                  

do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski w UE, a rozwój przedsiębiorczości towarzyszący 

rozwojowi sektora morskiej energetyki wiatrowej, w tym realizacja inwestycji służących budowie, 

przyłączaniu i funkcjonowaniu morskich farm wiatrowych, będą także dodatkowym elementem 

sprzyjającym przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii COVID 19. Jest to o tyle istotne,                      

że w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych                            

w obszarze energii i klimatu (tj. zgodnie z założeniami projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

oraz projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030), docelowo mają powstać 

morskie farmy wiatrowe o mocy nawet ok. 10 GW mocy zainstalowanej elektrycznej, co obecnie jest 
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największym projektem infrastrukturalnym i energetycznym, realizowanym nie tylko 

w UE, ale i na świecie. 

Odnosząc się do treści oświadczenia Pana Senatora R. Świlskiego, dotyczących działań 

inwestorów w węźle sieci TEN-E w województwie pomorskim, należy wskazać, iż sprawy objęte 

oświadczeniem  i pytania w nim zawarte wykraczają jednak poza zakres właściwości rzeczowej Ministra 

Aktywów Państwowych.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

podobnie jak inni udziałowcy spółki PGE EJ1 Sp. z o.o., tj.: ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A.                              

i TAURON Polska Energia S.A., posiada status spółki publicznej (giełdowej) i prowadzi swoją politykę 

komunikacyjną w taki sposób, aby wszyscy interesariusze posiadali równy dostęp do wyników 

finansowych i operacyjnych dotyczących Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Resort aktywów państwowych 

nie posiada wobec powyższego innych informacji niż te, wynikające z doniesień prasowych, w tym 

udzielone podczas konferencji z analitykami w trakcie prezentacji wyników finansowych. Jako spółki 

notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ww. Spółki realizują obowiązek 

raportowania na rynek istotnych wydarzeń mających wpływ na funkcjonowanie Grupy oraz 

przekazywania kompleksowych informacji o kondycji finansowej Grupy, a także o zamierzeniach 

inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych czy rozwojowych. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż prace PGE EJ 1 Sp. z o.o. koncentrują się 

na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania raportu 

z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i raportu lokalizacyjnego. Decyzja w sprawie 

wyboru danej lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowej zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań, 

przeanalizowaniu wyników, niestwierdzeniu wady zasadniczej, ocenie przydatności lokalizacji, w tym                 

z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego, sporządzeniu raportów z oceny oddziaływania                            

na środowisko i lokalizacyjnego, a następnie uzyskaniu wymaganych prawem decyzji 

administracyjnych. Odnosząc się do współpracy z samorządami należy wskazać, iż w styczniu 2014 r., 

spółka PGE EJ 1 Sp. z o.o. zawarła z Gminą Choczewo, gminą Krokowa, gminą Gniewino (zwane dalej 

jako „Gminy Lokalizacyjne”) oraz Samorządem Województwa Pomorskiego „Porozumienie 

o Współpracy i Rozwoju”, na postawie którego Spółka ta zawarła z Gminami Lokalizacyjnymi umowy 

na realizacje działań edukacyjno-informacyjnych. Następnie, w listopadzie 2015 r., PGE EJ 1 Sp. z o.o. 

zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, którego celem jest wsparcie 

rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie 

akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego,                       

w szczególności poprzez zaangażowanie PGE EJ 1 Sp. z o.o. w wybrane projekty z zakresu 

infrastruktury, wspierające aktualne i przyszłe potrzeby Spółki jako inwestora oraz wyzwolenie 

potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych, a także jednostek publicznych, 

prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, 

zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej w lokalnym 

środowisku.

Ponadto, Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że w zakresie budowy elektrowni 

jądrowej właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Ministerstwo Klimatu, a w zakresie dotyczącym 

projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza 
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terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, właściwym jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Dodatkowo, należy wskazać, iż w zakresie dotyczącym rozwoju krajowej infrastruktury 

przesyłowej nadzór nad PSE S.A., w zakresie dot. rozwoju sieci przesyłowej, sprawuje Pełnomocnik 

Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, który jest także właściwy do udzielenia 

odpowiedzi na pytania Senatora R. Świlskiego w tym zakresie.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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