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Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka złożone na 14. posiedzeniu Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18 sierpnia 2020 r., w sprawie postępowań zakupowych na zakup 

biomasy przez ENEA Trading sp. z o.o., uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące 

procesów zakupowych biomasy zostały przekazane pismem z dnia 31 marca 2020 r. (DNW-

I.II.058.9.2020, IK:463146), będącym odpowiedzią na wystąpienie Pana Senatora Andrzeja Pająka z 

dnia 3 marca 2020 r.

Mając powyższe na uwadze wyjaśniam, że informacja o udziale krajowych podmiotów w ogólnej 

liczbie dostawców biomasy, jak również o strukturze źródeł pochodzenia stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 369 ze zm.).

Zakupy biomasy przez spółki wytwórcze z Grupy Kapitałowej ENEA 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 

(t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.). Celem wprowadzenia i stosowania regulaminów zakupowych 

w zakresie zakupów biomasy jest transparentność postępowań zakupowych, brak dyskryminacji 

jakichkolwiek podmiotów (w tym zagranicznych) oraz równe traktowanie wszystkich oferentów w trakcie 

procesów zakupowych biomasy.

Niezależnie od przedstawionych powyżej wyjaśnień informuję, że Skarb Państwa jako 

akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone 

w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych 

(t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz statutach spółek. Natomiast ich realizacja jest pochodną 

wielkości posiadanego pakietu akcji w danej spółce. W przypadku spółek publicznych dodatkowo 

wykonywanie praw z akcji odbywa się to w oparciu o przepisy ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
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instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. 2020 poz. 89 ze zm.) oraz o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 623 ze zm.). Minister Aktywów Państwowych reprezentujący 

akcjonariusza – Skarb Państwa, nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na działalność 

gospodarczą prowadzoną przez spółki, a także podmioty im zależne. Należy wskazać, ze żaden przepis 

prawa nie daje uprawnień Ministrowi Aktywów Państwowych (podobnie jak każdemu innemu 

podmiotowi reprezentującemu akcjonariusza) do wkraczania w zakres spraw leżących w wyłącznej 

gestii zarządów spółek, w tym sposobu prowadzenia postępowań przetargowych i wyboru kontrahenta.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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