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Mimo groźby poszerzenia 
unijnych sankcji na Biało-
rusi zapadły wczoraj kolej-
ne wyroki polityczne. Sie-
dem lat dostał lider chadecji 
Pawieł Siewiaryniec. Tym-
czasem Zachód pracuje 
nad reakcją na zmuszenie  

do lądowania samolotu 
z opozycyjnym blogerem na 
pokładzie. Zdaniem Leszka 
Szerepki najskuteczniejsze 
byłyby obostrzenia uderza-
jące w budżet. – Na przykład 
zakaz kupowania białoru-
skich produktów ropopo-
chodnych. Można też pomy-
śleć o ograniczeniu tranzytu 
drogowego przez Białoruś 
– mówi DGP były ambasador 
RP w Mińsku. ©� A3
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Szef Najwyższej Izby Kon-
troli postawił kropkę nad 
i. Po raporcie o wyborach 
kopertowych wczoraj NIK 
skierowała do prokuratu-
ry zawiadomienia o możli-
wym popełnieniu przestęp-
stwa przez członków rządu. 
Chodzi o premiera Mateusza 
Morawieckiego, szefa jego 
kancelarii Michała Dwor-
czyka, ministrów aktywów 
państwowych Jacka Sasina 
oraz spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusza 

Kamińskiego. Kontrolerzy 
zarzucają im przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnie-
nie obowiązków. Jest także 
piąte zawiadomienie – prze-
ciwko wiceministrowi MAP  
Tomaszowi Szczegielniako-
wi, który miał zaakceptować 
wzór pakietów wyborczych. 
NIK zarzuca premierowi, że 
bez podstawy prawnej zle-
cił państwowym spółkom 
rozpoczęcie przygotowań 
do głosowania. Z kolei mi-
nistrom NIK-owcy zarzuca-
ją, że nie wypełnili poleceń 
premiera. Następny krok na-
leży do prokuratury, której 
szefuje Zbigniew Ziobro, 
szef koalicyjnej Solidarnej  
Polski. ©� A3
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Wbrew polskiemu rządo-
wi czeska strona nie uwa-
ża, by sprawa kopalni w Tu-
rowie została załatwiona. 
Jak mówi nam rzeczniczka 
resortu środowiska Petra  
Roubíčková, wycofanie skargi 
z Trybunału Sprawiedliwości 
UE będzie możliwe po speł-
nieniu warunków zapisanych 
w polsko-czeskiej umowie, 
która ma dopiero zostać za-
warta. A to – jak informuje 
– może nastąpić za kilka mie-
sięcy. W ramach porozumie-
nia Polska ma się zobowiązać 

do wypłacenia Czechom do 
45 mln euro, zbudowania za-
pór minimalizujących wpływ 
kopalni na środowisko oraz 
podania ostatecznej daty za-
kończenia wydobycia. 

Skoro możliwość wyco-
fania skargi to perspekty-
wa kilku miesięcy, aktual-
na pozostaje kwestia środka 
tymczasowego, w ramach 
którego trybunał nakazał 
wstrzymanie wydobycia do 
czasu ostatecznego wyroku. 
W rządzie słyszymy, że możli-
we jest skierowanie do TSUE 
wniosku, w którym Polska 
z uwagi na „zmianę okolicz-
ności” mogłaby się zwrócić 
o rezygnację z tego instru-
mentu. ©� A6

Do prokuratury za 
wybory kopertowe

Czesi nic nie wiedzą 
o porozumieniu
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Tylko 36 proc. ankietowa-
nych uważa, że szczepie-
nia przeciw COVID-19 po-
winny być obowiązkowe. 
Większość (62 proc.) jest 

przeciwna. Bardziej przy-
chylne twardym regułom są 
kobiety (39 proc. za, wobec 
33 proc. mężczyzn).

Ale dla PiS najważniejsze 
jest, że aż 70 proc. wybor-
ców tej partii sprzeciwia się 
obowiązkowi szczepień. Ta 
droga osiągania odporno-
ści zbiorowej wydaje się 
więc dziś zamknięta. Wi-
ceminister zdrowia Anna 
Goławska potwierdza: nie 
ma planów wprowadzenia 
obowiązkowych szczepień. 
I dodaje, że rząd chce po-
stawić na akcje oddolne 
i przekonywanie Polaków 
do zastrzyków. Stąd poro-
zumienie z samorządow-
cami, które zawarł wczoraj 
szef kancelarii premiera 
Michał Dworczyk.  

Przewiduje ono, że gminy 
będą premiowane za wyso-
ki odsetek zaszczepionych 

mieszkańców. Te z najlep-
szymi wynikami będą mo-
gły liczyć na nagrody pie-
niężne, np. po 100 tys. zł 
dla pierwszych 500 gmin 
w Polsce, które przekroczą� 
75-proc. poziom wakcyna-
cji wśród dorosłych. Z ko-
lei zaszczepieni lub już na 
zastrzyk zapisani wezmą 
udział w loterii, w której 
do wygrania będą nagrody 
pieniężne lub rzeczowe (np. 
hulajnogi elektryczne czy 
auta hybrydowe). 

Samorządowcy zorgani-
zują też – na mocy decyzji 

wojewodów – akcję, w ra-
mach której dotrą do nie-
zaszczepionych osób po 70. 
roku życia i spróbują je za-
chęcić do zmiany zdania. 
Podobną akcję prowadzi już 
resort zdrowia, który m.in. 
przez lekarzy POZ i infoli-
nię dzwoni do ludzi, którzy 
nie przyszli na szczepienie 
i przekonuje ich do przyję-
cia preparatu. Z doświad-
czeń urzędników wynika, 
że to działa.

Jak dowiedział się DGP, 
największy problem z chęt-
nymi do szczepienia jest 
obecnie na Podlasiu oraz 
w małych miejscowościach: 
tak wynika ze wstępnych 
analiz mapy zaszczepio-
nych. – Duże miasta są 
świetnie zorganizowane, 
ale mniejsze mają kłopoty 
– tłumaczy wiceminister 
zdrowia Anna Goławska. 

Sto tysięcy dla 
gmin prymusów
 kraj  Rząd nie ma 
szansy zmusić 
Polaków do szczepień 
– pokazuje to sondaż 
United Surveys dla 
DGP i RMF FM. 
Dlatego wspólnie 
z samorządami 
szykuje akcje 
promocyjne 
i konkursy 
z nagrodami

Konsul 
ratownik 
upamiętniony

 historia  W Stambule sta-
nęła tablica upamiętniają-
ca Wojciecha Rychlewicza: 
konsula, który w okresie 
II wojny światowej wysta-
wiał fałszywe dokumenty 
polskim Żydom, chcącym 
emigrować do Palestyny. 
W ten sposób pomagał 
wielu w ucieczce przed Za-
gładą. We wrześniu 1939 r. 
był również zaangażowany 
w przerzut do Francji przez 
Rumunię i Turcję 75 ton 
złota z Banku Polskiego.

Płytę odsłonił wczo-
raj przebywający z wi-
zytą w Turcji prezydent 
Andrzej Duda. Wojenną 
działalność Rychlewicza 
jako pierwsze opisały 
DGP i izraelski dziennik 
Israel Hayom. Kulisy jego 
operacji odkrył i nagłośnił 
ambasador RP w Turcji 
Jakub Kumoch. ©�  A15

regulacje Ile kiełbasek może zgrillować mieszkaniec 
Mazowsza? Jak długo może być rozpalony grill? Na tego 
typu pytania muszą dziś odpowiadać mazowieckie 
gminy. Powodem są przepisy regionalnego programu 
ochrony powietrza  Czytaj w dodatku 

 dla prenumeratorów Samorząd i Administracja

Ruszt absurdu

środowisko Złotówka lub kilka złotych zniżki 
w opłacie śmieciowej za domowy kompostownik 
nie zachęca. W Lublinie zgłosił się niecały procent 
uprawnionych, w Bydgoszczy ok. 1,5 proc. właścicieli 
domków. Gminy mogłyby sobie poprawić wyniki 
odzysku, ale nie wiedzą jak  B1

Kompostowanie się nie opłaca

prawo Zwiększona wolna od zajęcia kwota 
spowodowała, że egzekucja komornicza 
z wynagrodzenia o pracę dała w 2020 r. 800 mln zł 
mniej niż rok wcześniej. Komornicy chcą przywrócenia 
przepisów egzekucyjnych do stanu sprzed pandemii. 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie mówi „nie” B5

Wierzyciele chcą luzowania

w numerze
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CZY SZCZEPIENIA PRZECIW 
COVID-19 POWINNY BYĆ 
OBOWIĄZKOWE?

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE WIEM
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Gospodarka

Polacy ruszyli po odzież 

Od 25 stycznia do 14 lutego sklepy 
z ubraniami potroiły obroty, które wróciły 
do poziomu sprzed pandemii – podał 
Santander Bank Polska na podstawie 
liczby transakcji kartami płatniczymi

Francuzi chcą budować polski atom  

Firmy francuskie są wśród tych, z którymi 
prowadzone są w tej chwili poważne 
rozmowy w sprawie rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce – powiedział wicepremier 
Jarosław Gowin

Walka z mikroplastikiem trwa 

Tworzywa sztuczne w mikrorozmia-
rze pojawiają się w powietrzu, wodzie 
pitnej i ludzkich łożyskach. Ale z mikro-
plastikowym kryzysem możemy sobie 
poradzić

fo
t.

 M
ic

h
el

e 
U

rs
i/

S
h

u
tt

er
st

o
ck

 czytaj na  forsal.pl  

fo
t.

 g
ar

m
o

n
ch

eg
/S

h
u

tt
er

st
o

ck

Czesi złożyli skargę na Polskę 
do Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE w sprawie należącej do 
PGE odkrywki w Turowie.
Ważne, żeby wiedzieć, jak 
istotny dla polskiego systemu 
elektroenergetycznego jest 
turoszowski kompleks ener-
getyczny. Odpowiada obecnie 
za 5 proc. krajowej produkcji 
prądu. Z uwagi na położenie 
na styku trzech państw jest 
też ważny z punktu widzenia 
transgranicznego bezpieczeń-
stwa energetycznego. Jedno-
cześnie nie ma żadnych do-
wodów, że działalność kopalni 
w Turowie wpływa na obni-
żenie stanu wód w Czechach. 
Jest to potwierdzone opinia-
mi światowych niezależnych 
autorytetów, choćby opinią 
prof. Franka Umbacha, eks-
perta w Europejskim Klastrze 
ds. Klimatu, Energii i Bezpie-
czeństwa Zasobów. Dysponu-
jemy również opinią IMGW. 
Tym niemniej prewencyjnie 
budujemy ekran przeciwfil-
tracyjny w ziemi, który bę-
dzie nas kosztował 17 mln 
zł, oddzielający rejon kopal-
ni od czeskiej miejscowo-
ści Uhelná. Następnie chce-
my wspólnie przeprowadzić 
analizę wpływu kopalni na 
zasoby wody. Latem miesz-
kańcy Uhelnej mają pokaźnej 
wielkości przydomowe baseny 
zasilane wodą głębinową i nie 
mają żadnych problemów 
z jej dostępnością. Czeska ar-
gumentacja jest dla nas nie-
jednoznaczna. Wskazują, że 
wpływ Turowa sięga 120 km 
od kopalni, a Polska sąsiaduje 
w znacznie mniejszej odległo-
ści z kilkukrotnie większymi 
kopalniami węgla brunatne-
go w Czechach i Niemczech.

Czesi domagają się zatrzy-
mania wydobycia w Turowie. 
Co dalej?
Turów posiada wydaną 
w styczniu 2020 r. decyzję 
środowiskową, która obligu-
je kopalnię Turów do zasto-
sowania środków minima-
lizujących oddziaływanie na 
środowisko, m.in. wykonanie 
wspomnianego ekranu. Środ-

ki te zostały zaakceptowane 
przez Czechy i Niemcy pod-
czas kilkuletnich konsultacji 
transgranicznych. Stanowi-
ska zostały uzgodnione, dla-
tego jesteśmy zdumieni, że 
Czesi wracają do tematu.

Ale pozew już wpłynął. Co 
PGE ma zamiar zrobić?
Grupa PGE nie jest stroną 
w sprawie przed TSUE. Liczy-
my na polską dyplomację i jej 
aktywność. Rozmowy z Cze-
chami cały czas są prowadzo-
ne, stąd nasze zdumienie.

To nie koniec pozwów na 
węglowym froncie. Także 
Greenpeace idzie z wami do 
sądu w sprawie Bełchatowa. 
Organizacja wskazuje, że nie 
chcieliście się dogadać.
Bełchatów zapewnia 20 
proc. potrzebnej energii 
elektrycznej w Polsce. Wę-
gla brunatnego z tamtejszej 
kopalni wystarczy jeszcze na 
kilkanaście lat. Tymczasem 
Greenpeace domaga się, 
by spółka PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjo-
nalna zamknęła kompleks 
bełchatowski i osiągnęła ze-
rowe emisje netto w 2030 r. 
To postulat nierealny. W cią-
gu kilku lat musiałyby być 
wyłączone wszystkie kon-
wencjonalne elektrownie 
PGE, które produkują po-
nad 40 proc. krajowej ener-
gii. Greenpeace nie wskazał, 
czym te jednostki zastąpić 
i skąd wziąć stabilne źró-
dło energii elektrycznej 
dla milionów gospodarstw 
domowych. A do tego to 
Greenpeace jednostronnie 
zerwał mediacje, w efekcie 
czego sprawa trafiła do sądu.

Mówi pan, że węgla starczy 
w Bełchatowie na kilkana-
ście lat. A jest jeszcze złoże 
Złoczew. Czy będzie eksplo-
atowane?
Złoczew trzeba traktować 
jako strategiczną rezerwę 
na przyszłość. W dzisiejszych 
warunkach ekonomicznych 
i w świetle dostępnych tech-
nologii eksploatacja węgla 
z tego złoża byłaby trwale 
nierentowna. W przyszłości 
być może pojawią się techno-
logie umożliwiające rentow-
ną eksploatację, np. wychwy-
tujące dwutlenek węgla, ale 
w tej chwili nie stać nas na 
tego typu rozwiązania. Mu-
simy skupić się na tym, co 
perspektywiczne, rozwojo-
we i ekonomicznie uzasad-
nione, czyli na budowie ener-
getyki morskiej na Bałtyku, 
fotowoltaice, wiatrakach na 
lądzie i transformacji z węgla 
na gaz tam, gdzie to możliwe, 
przede wszystkim w ciepłow-
nictwie. Idziemy w kierun-
ku technologii sprawdzonych, 
które ustabilizują w przyszło-
ści ceny energii elektrycznej 
i nie będą emitowały CO2, 
którego ceny są zabójcze dla 
przedsiębiorstw energetycz-
nych, a w konsekwencji też 
dla klientów.

Niedawno rząd przyjął poli-
tykę energetyczną do 2040 r. 
Czy to pomogło?
Cieszę się, że polityka ener-
getyczna Polski do 2040 r. 
została przyjęta. Wyznacza 
ona jasne cele i projekty stra-
tegiczne dla branży energe-
tycznej.

Wygląda jednak na to, że ceny 
CO2 rosną szybciej, niż prze-

widuje PEP2040 i nawet poli-
tycy PiS przyznają, że ceny 
prądu będą rosły.
Ceny energii zostaną usta-
bilizowane, gdy zastąpimy 
źródła węglowe źródłami 
odnawialnymi i energetyką 
jądrową, ale to proces, który 
będzie trwał. Do tego czasu 
musimy mieć zapewnioną 
strategiczną rezerwę mocy 
w węglu.

A gaz?
Gaz jest dobrym, elastycz-
nym i stabilnym źródłem, ale 
w Unii uznawanym za przej-
ściowe. Gaz będzie w Polsce 
ważny w ciągu najbliższych 
20–30 lat, sukcesywnie bę-
dziemy rozwijać nasze port-
folio mocy gazowych. Jednym 
z takich miejsc jest jednost-
ka w podwrocławskich Siech-
nicach. Kilka dni temu roz-
strzygnęliśmy przetarg na 
budowę bloku gazowego 
w tej lokalizacji.

Jak obecne ceny pozwoleń 
na emisję CO2 wpływają na 
PGE? Będziecie wnioskować 
do Urzędu Regulacji Energe-
tyki o podniesienie tegorocz-
nych taryf?
Taryfy dla gospodarstw do-
mowych zostały zaakcep-
towane przez prezesa URE. 
Znaczną część wolume-
nu i ceny zabezpieczyliśmy 
w kontraktach terminowych 
typu forward. Na dziś nie za-
kładamy scenariusza aktuali-
zacji taryfy G, ale oczywiście 
będzie to zależało od rozwo-
ju sytuacji na rynku energii 
elektrycznej w zakresie kosz-
tów, w tym wspomnianych 
cen uprawnień do emisji CO2.

Ile będą kosztować PGE 
pozwolenia na emisję CO2 
w tym roku?
Przy dzisiejszych cenach 
uprawień do emisji progno-
zujemy, że mogą wynieść 
8 mld zł wobec 6 mld zł 
w 2020 r. Prowadzimy w gru-
pie politykę oszczędności 
i optymalizacji kosztów. Ob-
niżyliśmy zadłużenie o 2 mld 
zł, na koniec roku mieliśmy 
8,5 mld zł zadłużenia. Rok 
temu, kiedy obejmowałem 
stanowisko prezesa, było to 
11 mld zł. Szkoda, gdyby się 
okazało, że cały wysiłek gru-
py PGE pójdzie na zakup po-
zwoleń na emisje CO2, a nie 
na inwestycje.

Przy okazji prezentacji strate-
gii PGE do 2050 r. w paździer-
niku 2020 r. wspominał pan, 
że w ciągu półtora roku 
aktywa węglowe powinny być 
wydzielone z grup energe-
tycznych.
Podtrzymuję swoje stano-
wisko. Ministerstwo Akty-
wów Państwowych jest go-
spodarzem tego procesu. 
Prowadzony jest dialog ze 
stroną społeczną. Uważa-
my, że to jedyna szansa dla 
nas, żeby móc się rozwijać 
i zapewnić bezpieczeństwo 
nowemu podmiotowi. Spo-

ra część aktywów węglowych 
jest rentowna, część już nie 
jest w stanie na siebie zaro-
bić. Grupa PGE potrzebuje ich 
wydzielenia, żebyśmy mogli 
się rozwijać w kierunku OZE. 
Jesteśmy pełni nadziei, że zo-
stanie to przeprowadzone.

Toczą się w tej sprawie jakieś 
prace na poziomie spółek?
Czekamy na ostateczną de-
cyzję ministerstwa, ale Gru-
pa PGE jest przygotowana 
na transformację.

Jak na PGE wpływa sytuacja 
w Polskiej Grupie Górniczej? 
Udział kapitałowy PGE w tej 
spółce został już wyzerowany 
w waszych księgach?
Tak, ten udział już został spi-
sany do zera.

A na jakim etapie są negocja-
cje z PGG w sprawie spornych 
odbiorów węgla?
Rozmowy trwają, odbieramy 
regularnie węgiel. Liczymy, 
że PGG, tak jak my, podejmie 
aktywne działania w kierun-
ku optymalizacji działalno-
ści. Jak mówiłem, ze względu 
na konieczność utrzymania 
strategicznej rezerwy węgiel 
będzie ważny z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa ener-
getycznego jeszcze przez ja-
kieś 30 lat.

Stabilizatorem systemu 
w przyszłości zamiast węgla 
mają być jądrówki, ale PGE 
i inne spółki pozbywają się 
udziałów w PGE EJ1 na rzecz 
Skarbu Państwa. Był podpi-
sany list intencyjny, transak-
cja miała być przeprowadzona 
do końca roku i cisza. Co się 
w tej sprawie dzieje?
Dobiega końca ostateczna 
wycena spółki. Pełnomoc-
nik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury energetycz-
nej podtrzymuje intencję 
przejęcia PGE EJ1 i utworze-
nie na tej bazie dużej spółki, 
która będzie odpowiadała za 
budowę co najmniej sześciu 
reaktorów jądrowych, o któ-
rych mówi PEP2040.

A kto wycenia spółkę?
Niezależny podmiot ze-
wnętrzny.

Kiedy wycena będzie gotowa?
To kwestia najbliższych ty-
godni.

A co z raportem lokalizacyj-
nym i środowiskowym?
Większość badań została za-
kończona. Prowadzimy jesz-
cze badania uzupełniające 
i monitoringi na potrzeby 
raportu. Zgodnie z harmo-
nogramem w IV kw. 2021 r. 
złożymy raport środowisko-
wy dla lokalizacji na Pomo-
rzu do Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.

Czyli w PGE zostaje offshore…
Offshore to dzisiaj najważ-
niejsza inwestycja w Grupie 
PGE. Podpisaliśmy dobrą 
umowę o współpracę 50 na 

50 z Ørsted. Sprzedaliśmy 
udział w naszej spółce offsho-
re’owej w bardzo dobrej ce-
nie, za 657 mln zł. Dostanie-
my jeszcze dodatkowe opłaty 
zależne od czynników gospo-
darczych. A to jest największy 
i najbardziej doświadczony 
właściciel morskich farm 
wiatrowych na świecie. Za-
pewniliśmy sobie przepływ 
wiedzy i w przyszłości chcie-
libyśmy samodzielnie budo-
wać morskie wiatraki. Jako 
jedyny koncern energetyczny 
w Europie mamy unikalne 
kompetencje w obszarze ser-
wisowania farm wiatrowych 
na lądzie i chcemy ten ser-
wis rozwinąć o kompetencje 
w obszarze offshore. Myślimy 
również o świadczeniu tych 
usług na zewnątrz. W pierw-
szej fazie chcemy zrealizować 
3,5 GW. Będziemy też apliko-
wali o kolejne koncesje.

Razem z Tauronem i Eneą? 
Podpisaliście niedawno 
list intencyjny.
W ramach synergii spółek 
Skarbu Państwa chcemy re-
alizować nowe inwestycje 
wspólnie z innymi dużymi 
koncernami energetyczny-
mi. Kończymy uzgodnienia, 
chcemy powołać wspólną 
spółkę, ale musimy mieć też 
zgodę UOKiK.

Jest jeszcze jedna spółka 
Skarbu Państwa, która chce 
rozwijać offshore, a jej w tej 
współpracy nie ma. To Orlen, 
z którym jeszcze wcześniej 
podpisaliście porozumienie.
Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z Orlenem. Mam na-
dzieję, że będziemy mogli 
wspólnie realizować pewne 
zadania, rozmawiamy na 
ten temat. Jest kwestia por-
tu serwisowego, portu insta-
lacyjnego.

Porty wpisano do Krajowego 
Planu Odbudowy, więc mogą 
być dofinansowane.
Taką mamy nadzieję. Dzi-
siaj ogromnym wyzwaniem 
jest, aby z programu morskiej 
energetyki na Bałtyku, war-
tego 160 mld zł do 2040 r., 
skorzystało jak najwięcej pol-
skich firm i aby jak najwięcej 
tych środków zostało w Pol-
sce. Prowadzimy intensyw-
ną politykę informowania 
polskich firm o przedsię-
wzięciach w tym obszarze. 
Mamy zidentyfikowanych 
ponad 100 zainteresowanych 
firm, które mogą się włączyć 
w budowę farm wiatrowych 
na Morzu Bałtyckim.

PGE nie będzie inwestować  
w port instalacyjny czy 
statek instalacyjny?
Nie, będą inwestować inne 
podmioty. Jest Agencja Roz-
woju Przemysłu, także Polski 
Fundusz Rozwoju jest zain-
teresowany. Będziemy ich 
wspierali, ale nie będziemy 
samodzielnie inwestować 
w porty instalacyjne. ©℗

Rozmawiała Julita Żylińska

Najważniejsze 
są inwestycje 
w offshore
 rozmowa   
Dąbrowski: Na 
dziś nie zakładamy 
scenariusza 
aktualizacji taryfy za 
prąd dla gospodarstw 
domowych
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Wojciech Dąbrowski, prezes PGE


