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

Szanowny Panie Premierze! 

Spółki Skarbu Państwa, które pan nadzoruje, mają często ogromny wpływ nie tylko na zatrudnionych 

w nich pracowników i ich rodziny, z uwagi na sprawy finansowo-zawodowe, ale także na lokalne społeczno-

ści, w których funkcjonują. Jednym z największych pracodawców w Polsce jest spółka PGE – to trzeci co do 

wielkości zatrudnienia pracodawca w Polsce. Jego znaczenie jeszcze rośnie w miejscach, w których ma swoje 

zakłady, tak jest np. w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim oraz często także w powiatach 

sąsiednich. Od wielu lat każde kolejne władze spółki PGE informowały, że z uwagi na wyczerpywanie się 

węgla brunatnego w dotychczas eksploatowanych złożach (Bełchatów, Szczerców), planowane jest urucho-

mienie nowego pola wydobywczego w gminie Złoczew. W ostatnich dniach aktualny prezes PGE zasugero-

wał, że wymogi związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej muszą skutkować odejściem od produkcji 

energii z węgla brunatnego w elektrowni „Bełchatów” dużo szybciej, niż początkowo zakładano. Będzie to 

skutkować nieuruchamianiem nowego pola wydobywczego w Złoczewie. PGE oczywiście ma prawo do ta-

kich decyzji, szczególnie jeśli pamięta się o poziomach zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ale… 

Proszę o informację, z jakiej pomocy finansowej będą mogli skorzystać gmina Złoczew i jej mieszkańcy. 

Mieszkańcy od wielu lat czekali na ostateczną decyzję w tej sprawie, a gmina nie mogła przyjmować cało-

ściowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pomoc ta może być przekazana zarówno bezpośrednio 

z budżetu państwa, jak i z budżetu spółki Skarbu Państwa (PGE). Oczywiście każda z tych form pomocy lub 

innych inwestycji, które mogłaby jako rekompensatę zrealizować spółka PGE, np. jako inwestycje w energe-

tykę wiatrową lub fotowoltaikę, musi być realizowana zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi 

w Polsce. 

Przy tej okazji chciałbym także dodatkowo zapytać, czy Pana resort lub spółka PGE przygotowują się już 

do nowych inwestycji w przyszłości na terenie elektrowni „Bełchatów”, np. poprzez stopniowe uzupełnienie 

możliwości wytwarzania energii z innych źródeł niż węgiel brunatny. Kopalnia i elektrownia „Bełchatów” to 

kluczowy pracodawca w województwie łódzkim. Proszę o możliwie jak najbardziej precyzyjne informacje 

o planach na kolejne lata dotyczące kopalni i elektrowni „Bełchatów”. 
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