
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 

Na piątym posiedzeniu Senatu RP w dniu 26 lutego 2020 r. złożyłem, na podstawie informacji przekaza-

nych mi przez przedsiębiorców branży drzewnej, oświadczenie senatorskie skierowane do Ministra Aktywów 

Państwowych dotyczące krajowych postępowań zakupowych biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem Enei 

Elektrownia Połaniec SA. 

W odpowiedzi na moje oświadczenie otrzymałem z ww. resortu korespondencję z dnia 31 marca br., 

z którą zapoznałem wcześniejszych interwenientów. Dokonałem również bezpośrednich konsultacji, po któ-

rych moje wątpliwości co do problematyki są jeszcze większe. W związku z tym postanowiłem złożyć na 

czternastym posiedzeniu Senatu RP niniejsze oświadczenie rozwijające temat poruszany wcześniej. 

Z przekazanych mi obecnie informacji wynika, że odpowiedzialna za zakupy w Enei Elektrownia Połaniec 

jest grupa Enea Trading sp. z o.o., a zakupy zrębki i trocin prowadzone są za pośrednictwem Internetowej 

Platformy Zakupowej. Tymczasem problem polega na tym, że biomasa kupowana przez ww. podmiot pocho-

dzi jedynie w 13% od krajowych producentów, reszta dostarczana jest z Białorusi, na terenie której operuje 

podmiot gospodarczy zarejestrowany jako polski, ale nie zmienia to faktu, że towar ten nie pochodzi z pol-

skich zakładów przetwarzających drewno. 

Jak dowiedziałem się, na wspomnianej Platformie Zakupowej został niedawno ogłoszony przetarg na za-

kup biomasy na 2021 r. i po raz kolejny wszystkie oferty okolicznych zakładów zostały odrzucone. Przedsię-

biorcy zgodnie podkreślają, że Enea Elektrownia Połaniec nie miałaby żadnego problemu z utrzymaniem 

ciągłości dostaw towarów pochodzenia krajowego, tymczasem znacząca większość krajowej biomasy dostar-

czana jest do zakładów, które produkują płyty OSB, takich jak Silva Strzelce Opolskie czy Mielec, pochodzą 

z Cypru i nie mają żadnego związku z polskim kapitałem. 

W czerwcu br. firma, z której kierownictwem rozmawiałem, złożyła ofertę na dostarczenie zrębki drzew-

nej w ilości 6 tysięcy 182 kubików miesięcznie, łącznie 74 tysięcy m
3
 rocznie, oraz na dostarczenie trocin 

w ilości 1 tysiąca 214 kubików miesięcznie, łącznie 14 tysięcy 500 m
3
 rocznie, i obie te oferty zostały odrzu-

cone. Wzbudza to w przedsiębiorcach narastającą rezygnację i frustrację, zwłaszcza że dotąd w trakcie wielo-

letniej współpracy z Eneą Połaniec nigdy nie było jakichkolwiek problemów w zakresie zapewnienia ciągło-

ści dostaw, nigdy nie zdarzały się też opóźnienia. Obecna sytuacja przedstawia się zupełnie nielogicznie i nie 

ma żadnych uzasadnień natury ekonomicznej czy organizacyjnej. 

W związku z nowymi informacjami i kontekstem sprawy ponownie zwracam się do Pana Ministra o prze-

analizowanie przedmiotowej sprawy ze szczególnym uwzględnieniem ww. informacji i przekazanie mi sta-

nowiska resortu. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


