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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie (BPS/043-19-692/20) Pana Senatora Krzysztofa 

Brejzy złożone na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2020 r., skierowane do Prezesa Rady 

Ministrów, w sprawie rozbiórki dwóch ponad 100-metrowych wież pylonów na terenie wstrzymanej 

budowy elektrowni w Ostrołęce.

 Uprzejmie informuję, że udziały w spółce powołanej w celu przeprowadzenia inwestycji 

polegającej na budowie nowej jednostki wytwórczej energii elektrycznej w Ostrołęce (Elektrownia 

Ostrołęka sp. z o.o.) posiadają w równych częściach spółki: ENERGA S.A. oraz ENEA S.A. Pragnę 

także zauważyć, że Skarb Państwa zbył na rzecz PKN ORLEN S.A. wszystkie posiadane akcje spółki 

ENERGA S.A. W związku z powyższym PKN ORLEN S.A., będący spółką z udziałem Skarbu Państwa 

jest większościowym akcjonariuszem ENERGA S.A.

PKN ORLEN S.A., jak i ENERGA S.A. oraz ENEA S.A. są spółkami notowanymi na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. Jako spółki publiczne podlegają przepisom dotyczącym informowania 

akcjonariuszy o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową

bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych

instrumentów finansowych. Informacje te są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci 

bieżących i okresowych raportów umieszczanych na stronach internetowych Spółek. Emitenci papierów

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom

papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Wobec 

powyższego Minister Aktywów Państwowych, reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa, nie 

dysponuje dodatkowymi informacjami oprócz tych, które zostały przekazane przez Zarządy Spółek 

do publicznej wiadomości. Żadna z ww. Spółek nie informowała o kosztach budowy i rozbiórki 

elementów konstrukcyjnych bloku C Elektrowni Ostrołęka, który pierwotnie był planowany jako zasilany 

węglem kamiennym.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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