
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie w sprawie antyunijnej kampanii reklamowej rozwijanej na początku bieżącego roku 

w Polsce. 

U podstaw brexitu legły liczne kampanie antyunijne, szkalowanie, wyszydzanie, zohydzanie Wspólnoty 

oraz zrzucanie na Unię wszelkich niepowodzeń rządzących. Słynną i symboliczną była kampania dotycząca 

finansów brytyjskiej służby zdrowia. Setki milionów funtów, jakie miały trafić do systemu ochrony zdrowia 

po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii, stały się kluczowym argumentem eurosceptyków za brexitem. 

Przeciwnicy Unii w końcu dopięli swego. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii. Tyle tylko, że potem 

okazało się, iż kampania związana ze służbą zdrowia była oparta na kłamstwie. 

Szanowny Panie Premierze! 

Na początku bieżącego roku przez wiele tygodni trwała w Polsce kampania, której narracja jednoznacznie 

odbierana była jako antyunijna. Mowa o kampanii reklamowej mającej na celu wmówienie obywatelom, 

że wysokie koszty cen energii w Polsce to wina… Unii Europejskiej. 

Na ulicach polskich miast, w gazetach, a także w spotach telewizyjnych pojawiły się reklamy, które 

zrzucały winę za podwyżki cen energii elektrycznej w Polsce na Wspólnotę. Co zaskakujące i całkowicie 

zdumiewające, ta antyunijna kampania finansowana była, jak podawały media, ze środków spółek Skarbu 

Państwa, realizowana była bowiem przez Towarzystwo Gospodarcze „Polskie Elektrownie”, w skład którego 

wchodzą takie podmioty, jak: Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, PGE GiEK 

czy PGNiG Termika. Co ciekawe, a zarazem oznaczające gigantyczną hipokryzję organizatorów kampanii, 

podmioty te otrzymują ogromne dotacje z Unii Europejskiej na swój rozwój, w tym na wdrażanie programów 

nowoczesnej, czystej, taniej energetyki. 

Kontrolowane przez Skarb Państwa TG „Polskie Elektrownie” przekonywało w swojej propagandzie, 

że polityka klimatyczna UE odpowiada za 60% ceny rachunku za prąd, co ma się przekładać na ogromne 

podwyżki cen energii w Polsce. Pomijając już to, że jest to nieprawda, jest to bowiem, jak wynika np. 

z wyliczeń think tanku Forum Energii, ok. 20–23%, to jednak większą szkodą w tej kampanii jest 

zniechęcanie obywateli Polski do Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem, niż te kłamstwa 

o odpowiedzialności Unii za 60% ceny rachunku za prąd. Jest to zatem podobny przekaz, jaki był 

obserwowany w Wielkiej Brytanii przed brexitem. A czym się to na Wyspach skończyło, wszyscy doskonale 

wiemy. 

Uważam tę antyunijną kampanię za szkodliwą dla Polski i Polaków oraz dla wzmacniania pozycji naszego 

kraju w Unii Europejskiej. Zapytuję więc: czy Pan Premier wiedział o tej kampanii i akceptował tę kampanię 

osobiście lub poprzez ministra aktywów państwowych? Czy zlecił Pan przeprowadzenie kontroli, która 

miałaby wskazać, kto i za przyzwoleniem kogo lub na polecenie kogo rozpętał tę szkodliwą dla przyszłości 

Polski kampanię? Czy ustalono koszt tej kampanii oraz podmioty i źródła finasowania tej kampanii? Czy 

wszczęto w tej sprawie postępowania, a jeśli tak, to jakie są ich wyniki? 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 

senator RP 


