
Moje głębokie zaniepokojenie wywołała depesza Polskiej Agencji Prasowej 

z dnia 6 stycznia 2009 r. („Wipler: możliwe cięcia w dostawach gazu dla gospodarstw 

domowych"), w której przytoczono wypowiedź pana Przemysława Wiplera z Instytutu 

Jagiellońskiego: jeżeli za dwa tygodnie przesył gazu do Polski nie wróci do normy, to 

dostawy tego surowca dla gospodarstw domowych mogą zostać zmniejszone, a cięcia 

mogą być "olbrzymie". Jak wynika z najświeższych informacji prasowych, dzisiaj rano 

dostawy gazu z Rosji do Polski przez Ukrainę zostały całkowicie wstrzymane, 

a w najbliższych dniach możliwe jest wprowadzenie ograniczenia w ich dostawach dla 

największych zakładów przemysłowych (wiadomość PAP z dnia 7 stycznia 2009 r.). 

Możliwość takiego ograniczenia wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów, które 

weszło w życie z dniem dzisiejszym. Koncern PGNiG podał zaś, że w celu wyrównania 

bilansu dostaw dla odbiorców w Polsce został zwiększony pobór gazu z magazynów. 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich zdaję sobie sprawę z faktu uzależnienia 

polskich odbiorców od dostaw gazu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, którego 

znaczna część trafiała do nas przez Ukrainę, a także ograniczonych zapasów gazu 

w naszych magazynach. Obecny kontrakt na dostawę gazu do Polski zawarty pomiędzy 
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PGNiG a RosUkrEnergo - którego udziałowcem jest rosyjski Gazprom - wygasa 

z końcem 2009 r. Tak niezbędna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa 

dywersyfikacja dostaw gazu, nadal pozostaje tylko w sferze postulatu. Warto w tym 

miejscu przypomnieć, iż negocjowany przez rząd Jerzego Buzka kontrakt na dostawy 

surowca z Norwegii nie został ostatecznie zawarty przez kolejny gabinet. 

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa została uregulowana w ustawie 

z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343, ze zm.). Ustawa 

ta w art. 54 ust. 1 pkt 1) nakazuje Radzie Ministrów przy wprowadzeniu ograniczeń 

w poborze gazu, brać pod uwagę ochronę odbiorców przed tymi ograniczeniami. 

W związku z coraz bardziej realnym zagrożeniem ograniczeniami, które w dalszej 

kolejności mogą dotknąć w sposób bezpośredni gospodarstwa domowe, należałoby 

zastanowić się nad ich zracjonalizowaniem, szczególnie w stosunku do gospodarstw 

domowych ogrzewających mieszkania i domy gazem. Takich gospodarstw jest w Polsce 

wiele, a zważywszy na ostatnie znaczne spadki temperatur, pozbawienie ich jedynego 

często źródła ogrzewania pociągnie za sobą tragiczne skutki. 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż spółka PGNiG nie podaje na bieżąco 

szczegółowych informacji na temat magazynów gazu i ich zawartości, podczas gdy 

informacje takie posiadają publiczny charakter. Regularne i cykliczne ich publikowanie 

wydaje się konieczne dla poczucia bezpieczeństwa energetycznego państwa, w tym 

obiektywnej oceny posiadanych zapasów oraz weryfikacji ich rzeczywistego stanu. 

Dostęp do tych informacji sprzyjałby również uspokojeniu nastrojów opinii społecznej, 

gdyż podawane przez media wiadomości o stanie zapasów pozostają bardzo 

zróżnicowane, powodując zbędne emocje. 

Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 

ze zm.), zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na 

temat aktualnego stanu zaopatrzenia w gaz ziemny, planowanych posunięć w związku 

z wygaśnięciem z końcem biegłego roku obowiązujących kontraktów na dostawy gazu 

oraz przyczyn zerwania przez negocjacji z rządem Norwegii. Proszę także 
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o poinformowanie mnie o możliwości powrotu do koncepcji dostaw gazu z Norwegii, 

stanie magazynów z gazem oraz jakie zmiany nastąpiły w tej kwestii w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat i jakie są w tym zakresie plany na przyszłość, a także dlaczego doszło do 

zaniedbania budowy odpowiednich magazynów. 


