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W strategicznej dla kraju dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne oraz 

produkcja energii elektrycznej, rządy PO – PSL doprowadziły do sytuacji,  

że z dotychczasowego eksportera energii elektrycznej Polska stała się jej importerem  

i zgodnie z oficjalnymi statystykami Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ubiegłym 

roku kupiliśmy za granicą 2,2 TWh energii, zaspokajając w ten sposób ok. 1,4% rocznego 

zużycia prądu, gdyż w 2014 roku polskie elektrownie wyprodukowały mniej energii 

elektrycznej niż zużyli krajowi odbiorcy. 

Według informacji medialnych w czasie tygodniowego sierpniowego upału  

na terenie całego kraju aż 8 tys. firm i przedsiębiorstw miało problemy z dostępem  

do energii elektrycznej. Obok największych zakładów produkcyjnych problemy dotknęły 

także kolejnictwo oraz między innymi takie przedsiębiorstwa jak transport miejski  

we Wrocławiu, gdzie nawet ograniczono kursowanie tramwajów.  Według szacunkowych 

wyliczeń straty spowodowane deficytem energii elektrycznej podczas tych kilku dni upału 

kosztowały naszą gospodarkę tyle, ile kosztowałaby nowa elektrownia węglowa o mocy 

1000 MW, która w dużej mierze rozwiązałaby obecne problemy z brakiem prądu  

w Polsce.  

Przez 8 lat rządów PO – PSL w Polsce nie powstała ani jedna nowa elektrownia  

o dużej mocy. Większość strategicznych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, których realizacja miała nastąpić w ciągu ostatnich kilku lat,  

albo nie wyszła z fazy projektowej, np. elektrownia atomowa, na którą pomimo wydania  
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przez rząd PO – PSL w ciągu 6 lat ok. 185 mln zł nie wybrano nawet lokalizacji, albo jest 

blokowana przez ekologów  jak elektrownia w Opolu i Rajkowach, lub z niewiadomych 

przyczyn jest anulowana, np. elektrownia w Ostrołęce, na którą według informacji 

medialnych Skarb Państwa wydał już 200 mln zł. Z  dokumentu Ministerstwa Gospodarki 

z sierpnia 2013 roku  pt.,, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej" wynikało, że w ciągu kolejnych 3–4 lat w Polsce zaczną występować 

długotrwałe zaniki zasilania w energię elektryczną na dużym obszarze kraju. Ryzyko miało 

być szczególnie duże w okresach szczytowego zużycia energii elektrycznej, tj. podczas 

silnych mrozów zimą i ekstremalnych upałów latem. Zgodnie z tym dokumentem latem 

2016 roku ma w Polsce zabraknąć 520 MW, natomiast zimą 2017 roku już nawet 1100 

MW. Tymczasem oficjalne informacje mówią, że sierpniowe nieplanowane ubytki mocy  

w krajowych elektrowniach wynosiły prawie 2500 MW.Skutkiem tych zaniedbań był 

wydany w dniu 10 sierpnia 2015 roku komunikat państwowego operatora systemu przesyłu 

energii w Polsce (PSE), który poinformował, że na terytorium całego kraju będą 

ograniczenia w dostawach prądu, a Pani Premier na konferencji prasowej przyznała,  

że: ,,częściowe ograniczenia będą dotykać ponad 1600 przedsiębiorstw (…)".  

Jednocześnie zaapelowała Pani do Polaków o ,,obywatelską postawę", zgodnie z którą 

mieliśmy ograniczyć zużycie prądu między 11.00 a 15.00. Oficjalnie wszystkiemu winne 

były kilkudniowe upały, które zmniejszyły potencjał produkcyjny naszych elektrowni, 

jednak rzeczywistym powodem tej kryzysowej sytuacji są nieudolne rządy koalicji  

PO – PSL, która mimo ostrzeżeń ekspertów zaniedbała bezpieczeństwo energetyczne 

naszego kraju.  

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. 

zm.), proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jakie straty spowodowane deficytem energii elektrycznej poniosła Polska podczas 

tygodniowego upału w sierpniu 2015 roku?  

2. Kiedy planowana elektrownia atomowa w Polsce zacznie dostarczać prąd do sieci? 

Przypominam, że w rządowym Programie Polskiej Energetyki Jądrowej pierwotnie 

zakładano, że będzie to 2019 rok. 

3. Czy prawdą jest, że budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej zostanie 

ukończona aż z 11 letnim opóźnieniem w porównaniu z pierwotnym 

harmonogramem prac, a więc dopiero w 2031 roku?   
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4. Jaką kwotę spółka Polska Grupa Energetyczna (PGE) i powołana przez  

nią do budowy elektrowni atomowej spółka PGE EJ 1 wydała od 2009 roku  

na przygotowania do tej inwestycji i na co te środki zostały wydane?  

5. Czy prawdą jest, że były prezes spółek PGE EJ i PGE EJ 1, były minister skarbu  

w rządzie PO - PSL Aleksander Grad (odpowiedzialny m.in. za nieudaną 

prywatyzację polskich stoczni) oraz dwóch jego wiceprezesów otrzymywali 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości po 55 tys. zł? 

6. Czy prawdą jest, że wyżej wymienieni prezesi mieli prawo do rocznych nagród 

będących wielokrotnością ich miesięcznych wynagrodzeń? 

7. Czy prawdą jest, że Aleksander Grad – członek Platformy Obywatelskiej, będący 

członkiem Zarządu Spółki Skarbu Państwa Tauron Polska Energia S.A.,  

jak donoszą środki przekazu zarabia tam miesięcznie ok.120 tys. zł? 

8. Czy prawdą jest, że Zdzisław Gawlik (w latach 2017 – 2012 podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Skarbu Państwa, zaś w wyborach parlamentarnych w 2011 roku 

kandydat z ramienia Platformy Obywatelskiej do Senatu RP), były wiceprezes 

państwowych spółek PGE Energia Jądrowa i PGE EJ 1, w pierwszej połowie 2013 

roku uzyskiwał dochód w wysokości niemal 100 tys. zł miesięcznie? 

9. Czy Pani Premier nie odnosi wrażenia, że projekt w wykonaniu rządu Platformy 

Obywatelskiej dotyczący pierwszej polskiej elektrowni atomowej jest 

przedsięwzięciem czysto politycznym, dającym intratne posady i wymierne  

korzyści dla wąskiej grupy członków Platformy Obywatelskiej, nie mającym jednak 

w obecnym wykonaniu z punktu widzenia ekonomicznego żadnego sensu?  

Po upływie 6 lat i wydaniu gigantycznych pieniędzy na pensje dla swoich 

wybranych ludzi nie ma efektów ich prac i nic nie wskazuje na to, aby budowa 

pierwszej elektrowni atomowej w Polsce miała rzeczywiście się rozpocząć.  

10. Czy prawdą jest, że na pensje dla osób zatrudnionych w spółkach, które powstały  

w ramach projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej wydano  

już kwotę ponad 35 mln zł? Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnej kwoty wydanej 

na pensje od 2009 roku.                 

11. Dlaczego nie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec byłego Zarządu Spółki PGE 

EJ 1 (działacze PO), gdy szef CBA w maju 2013 roku zawiadomił prokuraturę  
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o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Spółki PGE Energia Jądrowa1, 

który przekazał kwotę 11 mln zł do klubu sportowego siatkarek Trefl Sopot? 

12. Czy budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej w wykonaniu rządu  Platformy 

Obywatelskiej jest pustą narracją, mającą odwrócić uwagę od nieudolności rządu 

PO – PSL w sferze bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju?    

13. Dlaczego rząd PO – PSL porzucił budowę elektrowni Ostrołęka 3? Czy prawdą  

jest,  że zanim budowę zamknięto, wydano na nią 200 mln zł? Jakie dokładnie 

zostały poniesione koszty, zanim przerwano tę inwestycję i na co zostały 

przeznaczone te pieniądze?  

14. Czy w związku z podpisaną umową w marcu 2014 roku przez państwowe Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne z niemiecką spółką 50Hertz Transmission GmbH  

na stworzenie infrastruktury umożliwiającej   sprzedaż niemieckiego prądu   

do Polski, za infrastrukturę umożliwiającą energetyczne połączenie Niemiec  

z Polską zapłacą tylko Polacy, ponieważ tzw. przesuwniki fazowe na liniach 

transgranicznych z Niemcami dostarczy państwowemu PSE niemiecka firma 

Siemens za kwotę 429,3 mln zł? Czy to oznacza, że kupując drogi prąd  

zza Odry jeszcze będziemy musieli zapłacić Niemcom, aby w ogóle było  

to możliwe? 

15. Dlaczego przyjęto projekt, że budowana nowa elektrownia w Puławach będzie 

zasilana gazem rosyjskim, a nie oparta na polskim węglu?  

 

  

 
Warszawa, 10 września 2015 roku 
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