
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W związku ze złożonym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez PKN Orlen wnioskiem 

zarejestrowanym dnia 10 maja 2021 r. o sygnaturze sprawy DKK-1.421.29.2021 dotyczącym przejęcia przez 

Polski Koncern Naftowy Orlen SA z siedzibą w Płocku kontroli nad Polskim Górnictwem Naftowym i Ga-

zownictwem SA z siedzibą w Warszawie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Na podstawie jakich analiz podjęto decyzję o likwidacji PGNiG SA i włączeniu aktywów tej spółki do 

Grupy Kapitałowej Orlen? Wraz z odpowiedzią prosimy o kopie tych dokumentów. Kuriozalna jest likwida-

cja marki PGNiG SA (ostatnio wyceniana na 6 miliardów zł). Spółka jest rozpoznawalna na świecie, 

a w Polsce od ponad 100 lat jest liderem w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów oraz w zakresie 

realizacji międzynarodowych kontraktów gazowych. Nikt nie będzie w stanie przejąć zadań PGNiG SA 

w zakresie, w którym działa. Jeśli spółka zostanie zlikwidowana, będzie to najpoważniejszym błędem 

w energetyce od początku istnienia tego przemysłu. 

2. Czy przeanalizowano skutki, koszty i problemy, jakie mogą wystąpić przy próbie cesji kontraktów han-

dlowych i koncesji poszukiwawczych oraz wydobywczych krajowych i zagranicznych (np. Rosja, Katar, 

Pakistan, Libia)? W dniu 31 grudnia 2022 r. kończy się tzw. kontrakt jamalski i Polska stanie przed olbrzy-

mim wyzwaniem zabezpieczenia dostaw gazu z innych kierunków. Kto nad tym pracuje, skoro PKN Orlen 

prowadzi proces likwidacji PGNiG SA do końca 2021 r.? Decyzja taka jest zupełnie wykluczona w związku 

z faktem, że Dania wstrzymała projekt Baltic Pipe, który miał być alternatywą dla kończącego się tzw. kon-

traktu jamalskiego z Gazpromem. Konsekwencje likwidacji PGNiG SA w tym wypadku mogą mieć nieobli-

czalne i nieprzewidywalne obecnie skutki dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

3. Dlaczego nie jest przygotowana szczegółowa polityka transformacji energetycznej Polski oparta na ana-

lizie poszczególnych segmentów polityki energetycznej? Czy rząd Polski zamierza przygotować politykę 

energetyczną dostosowaną do obecnych warunków na świecie oraz poszczególne etapy jej realizacji? 

Z poważaniem 

Krzysztof Kwiatkowski 

Wadim Tyszkiewicz 


