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Energa

Energa z największą stratą w historii. Klęska w
Ostrołęce pochłonęła nie 473 mln, lecz 876 mln zł

Rosną straty związane z katastrofą gospodarczą w
elektrowni węglowej w Ostrołęce. Enea i Energa
przyznały w maju, że będzie to około miliarda złotych.
Teraz Energa szacuje, że straci nie 473 mln zł, lecz 876
mln zł.

 TRÓJMIASTO
Z ustaleń prokuratury
wynika, że Piotr Soyka,
twórca holdingu
stoczniowego, popełnił

samobójstwo

W końcu zaczynamy
łapać wodę. "Miasto-
gąbka" sposobem na
suszę

 WROCŁAW
Polski Hogwart i Góry
Izerskie. Świetne
miejsce na weekend i
wakacje

 TRÓJMIASTO
Kolejny zatrzymany w
sprawie Sławomira
Nowaka

 TRÓJMIASTO
Tajniacy chodzili za
Borusewiczem.
Kamuflowali się, liżąc
lody. Mieli zapobiec

"atakowi"

9 ZDJĘĆ

Elektrownia Ostrołęka. Budowa bloku C stanęła, pozostały dwie 'wieże Kaczyńskiego' (Jaroslaw Sender /
Jaroslaw Sender/East News)
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www.kmproject.pl Odwiedź

Kompensatory tkaninowe - Kompensatory
tkaninowe KMPro

Produkujemy kompensatory tkaninowe wysokiej jakości
odporne nawet na 1200stC.
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Piłkarz Lechii Gdańsk zakażony
koronawirusem. Drużyna pójdzie na
kwarantannę?

Koronawirus u ratowników wodnych na
Półwyspie Helskim. Są w izolatorium,
zamknięto kąpielisko

Kolejny zatrzymany w sprawie Sławomira
Nowaka

Urwane przyrodzenie Neptuna wycenione
na 30 tys. zł. Wandal ze stolicy ujęty

Koronawirus na Pomorzu. Zaraża się nawet
cztery razy więcej osób niż w lipcu

Dolina Śmierci w Chojnicach. Znaleziono
ludzkie szczątki, to ofiary rozstrzelane w
1945 roku przez nazistów

Tadeusz Aziewicz z PO: "Obiecywali
repolonizację, a będzie wyprzedaż Lotosu"
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Mieszkania Poznań: Tumsky
Mieszkania od 25 do 123 m². Lokalizacja na
Jedynej Wyspie. Naturalnie i kameralnie.
Zobacz

1 września na Westerplatte. Rząd odebrał
teren Gdańskowi i oddaje wojsku
organizację uroczystości

Sprawa Sławomira Nowaka. Złamana
kariera złotego dziecka PO
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“Energa i Enea tracą fortunę w Ostrołęce. Miliardowa strata sztandarowej
inwestycji PiS-u" - pisaliśmy w maju. Energa szacowała swoją stratę w spółce
Elektrownia Ostrołęka na 453 mln zł, zaś Enea na 500,9 mln zł. 

W najnowszym raporcie Energa podwyższyła tę wartość do 473 mln zł oraz
dopisała inne koszty. Nowe obciążenia sięgają kwoty 403 mln zł, a więc
realizacja elektrowni węglowej w Ostrołęce kosztuje gdańską grupę już 876
mln zł.  

 W komunikacie Energi czytamy: “W związku z decyzją o zamiarze zmiany
źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni
Ostrołęka C („Projekt”) realizowanego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp.
z o.o. („SPV”), Emitent zidentyfikował konieczność:   

- utworzenia rezerwy w wysokości 218 mln zł, której poziom odzwierciedla
możliwe szacowane na chwilę obecną kwoty finansowania SPV dla celów
rozliczenia dotychczasowej realizacji Projektu,  

 - dokonania odpisu aktualizującego wartość pożyczek, wraz z odsetkami,
udzielonych SPV - w wysokości 185 mln zł”.   

Przy okazji Energa spisała na straty jeszcze 145 mln zł, które zaangażowała w
Polską Grupę Górniczą, oraz 163 mln zł utraty wartości udziałów w spółkach
Eko i ENERGA AB Finance. A więc łącznie Energa dokonała odpisów na
ponad miliard złotych.  

Za budowę Elektrowni Ostrołęka odpowiadają
politycy PiS  
Rozpoczęta pod koniec 2018 r. budowa elektrowni węglowej Ostrołęka C
została przerwana i spisana na straty w maju 2020 r. Wartość spółki
Elektrownia Ostrołęka, finansowanej przez grupy Energa i Enea sięgnęła 0 zł.

Budowa elektrowni w Ostrołęce była flagowym projektem Prawa i
Sprawiedliwości - nie rozwój energetyki odnawialnej, ale siłownia węglowa.

W tekście “Andrzej Duda o zbrodni w Ostrołęce. Jak politycy PiS wyrzucili
miliard w błoto” opisaliśmy, jak politycy PiS – pomimo braku finansowania i
analiz wskazujących opłacalność projektu - rozpoczęli realizację swoich
obietnic. Zignorowali przy tym zasady polityki klimatycznej UE. 

- Jeśli zostanę wybrany na prezydenta, to natychmiast będę rozmawiał z
rządem o budowie elektrowni węglowej w Ostrołęce. Przerwanie tej
inwestycji jest zbrodnią - mówił pięć lat temu Andrzej Duda, ubiegający się
wówczas o pierwszą kadencję.

Budowa zapisana została w programie PiS z roku 2014: “Co najmniej niechęć
do narażania się czynnikom zewnętrznym najwyraźniej obejmuje także
politykę energetyczną, której realizacja mogłaby narazić rządzącą ekipę na
poważne konflikty z silnymi partnerami zewnętrznymi. Niekiedy dotyczy to
nie tylko przedsięwzięć międzynarodowych, jak rurociąg Brody – Odessa, ale
też krajowych, jak budowa bloku energetycznego w Ostrołęce. Szczególnym
przypadkiem jest ciągle nierozwiązana i grzęznąca w różnych
niemożnościach kwestia wydobycia gazu łupkowego w Polsce”.

I kolejny fragment: “Rząd PO-PSL nie potrafił wypracować koncepcji polityki
energetycznej i doprowadził do rozproszenia kompetencji między
poszczególne ministerstwa oraz braku jednego centrum decyzyjnego.
Zaniechania inwestycyjne w energetyce ostatnich lat obejmują: zawieszenie
budowy elektrowni w Ostrołęce i Opolu”.

Prezes Daniel Obajtek zapewniał, że nakłady będą
coraz wyższe
W 2016 r. budowę obiecała premier Beata Szydło, a realizował ją później
gabinet Mateusza Morawieckiego za pomocą kontrolowanych przez rząd
firm.

Jednym ze zwolenników budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce był jeszcze
niedawno obecny prezes Orlenu Daniel Obajtek. Będąc prezesem Energi,
zabiegał o realizację tej inwestycji. W roku 2018 Obajtek mówił na łamach
gazety "Puls Biznesu", że projekt budowy nowej elektrowni w Ostrołęce nie
jest zagrożony.

- Proces inwestycyjny idzie do przodu i z roku na rok nakłady będą coraz
wyższe. W kolejnych latach pojawią się dodatkowe wydatki związane z
zaangażowaniem w projekt budowy elektrowni Ostrołęka. Zgodnie z planem
inwestycyjnym grupy na lata 2016-25 przeznaczymy na inwestycje łącznie
20,6 mld zł - mówił Daniel Obajtek w 2018 r.

Jak dotąd nie wskazano osób odpowiedzialnych za wielkie straty na tym
projekcie. Rząd nie prowadzi kontroli w tej sprawie, prokuratura nie
poszukuje winnych.
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ZdzislawaGDN 27.07.2020, 07:23
Slynny anty-midas z Pcimia zamienia zloto w de=cit. Niestety zabral sie za LOTOS.:( Precz z
kaczyzmem!

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (3)

bra-tanki 27.07.2020, 07:30
Sasin 
Obajtek 
Suski 
SOS !

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (4)

Mateo_ 27.07.2020, 07:57
Żeby zbudowali elektrownię i stracili miliard, to bym rozumiał. Błąd się może zdarzyć każdemu. Ale
oni nic nie zbudowali i stracili miliard. To jest ciekawe .

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (4)

Koreb_Wetlina 27.07.2020, 08:09
**** dostał w 2. turze w Ostrołęce 58% głosów. Ci ludzie widzieli to z bliska, mimo wszystko na nich
zagłosowali. Jakie daje to świadectwo o mieszkańcach Ostrołęki?

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (7)

abcdefghij 27.07.2020, 07:16
Okręt Polska PIS zaczyna Tonąć.

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (2)

Diderrus 27.07.2020, 07:47
Zaraz, zaraz! Straty? Jakie straty! Przecież ten miliard realnie gdzieś się leje. Na jakieś konta wpływa!
A że my wszyscy to s=nansujemy? No, tak to działa. Prawie połowa dorosłych Polaków chce, żeby i
ta druga połowa dokładała się do narodowej degrengolady intelektualnej i moralnej. Tak jak to
urządził pis i to działa.

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (1)

zorromaska 27.07.2020, 07:05
To wszystko wina Tuska! Bo przecież nie obajtka i pisu.

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (3)

pElvis 27.07.2020, 07:41
Co by tu jeszcze spieprzyć...

 Odpowiedz
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Odprawa emerytalna. Czy
państwo może ingerować w
umowy? Prawnicy

Czytelnikom, odc. 67

Kiedy przysługuje zasiłek
solidarnościowy z powodu
utraty pracy? Prawnicy

Czytelnikom, odc. 66

Polski Hogwart i Góry
Izerskie. Świetne miejsce na
weekend i wakacje

Kulturalne powody, żeby
przyjechać do Wrocławia

Czy jakość wody ma wpływ
na smak kawy? Pić
kranówkę, przegotowaną

czy butelkowaną? 100 pytań o wodę

Materiały promocyjne
Partnera
Technologia smart w

zarządzaniu zbiornikami
retencyjnymi
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WIĘCEJ TEMATÓW - TRÓJMIASTO

INNE

ZOBACZ TAKŻE

 143  0

 119  0

 115  0

 107  1

 91  1

 89  0

 69  0

 59  0

Więcej

100

elektrownia Ostrołęka Enea

daniel obajtek Energa
100

Wyborcza.pl

Kraj

Świat

Opinie

Gospodarka

Nauka

Technologia

Kultura

Sport

Wideo

Witamy w Polsce

Wyborcza Classic

Wyborcza.biz

Aktualności

Zakupy i finanse

Giełda

Kursy walut

ZUS i emerytury

Podatki

Praca

Motoryzacja i
podróże

Nieruchomości

Serwisy lokalne

Białystok

Bielsko-Biała

Brodnica

Bydgoszcz

Chełmno

Częstochowa

Gliwice

Gorzów Wlkp.

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Płock

Poznań

Radom

Rzeszów

Sosnowiec

Szczecin

Świecie

Toruń

Wysokieobcasy…

Najnowsze

Głosy Kobiet

Psychologia

Wasze listy

Portrety Kobiet

Nowy Numer

Wysokie Obcasy
Extra

Zdrowie

Uroda

Jedzenie

Wysokie Obcasy
Praca

Magazyny

Duży Format

Magazyn
Świąteczny

Ale Historia

Tylko zdrowie

Telewizyjna

Książki

    

BIQdata.pl

Archiwum

Komunikaty.pl

Serwisy partnerskie

Gazeta.pl

TOK.fm

Sport.pl

Publio.pl

Kulturalnysklep.pl

Kup prenumeratę Newsletter

Copyright © Agora SA Prywatność Licencje/Kontent Reklama w Internecie Reklama w papierze Kontakt Zgłoś błąd Regulamin Pomoc

Wszystkie artykuły  Zgody

Więcej

Napisz do
redakcji

Wyborcza.pl Twoja prenumerata jest aktywna kruzo

ROZWIŃ ▼

04.08.2020, 17:08
Strona 1 z 1


