
Pragnę serdecznie podziękować za otrzymaną 2 marca 2009 r. (sygn. DRO-III-5311-

1-5/10) tak szczegółową i wyczerpującą odpowiedź na pytania związane z negocjacjami 

kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Podobnie jak Pan Premier uważam, że 

kwestia polityki energetycznej państwa ma istotne znaczenie społeczne, wpływa na rozwój 

gospodarki, na stan środowiska naturalnego oraz warunkuje aktywność życiową 

jednostki. 

Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) bezpieczeństwo energetyczne to stan 

gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 

odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 

zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Art. 14 ustawy wskazuje konieczność 

określenia przez rząd bilansu paliwowo-energetycznego kraju. 

W ubiegłym roku Unia Europejska przyjęła ekologiczno-energetyczny pakiet 

dyrektyw określających cele do zrealizowania przed końcem 2020 r. Wywiązanie się z 

zobowiązań europejskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 

obywatelom wymaga prowadzenia przez państwo strategicznej polityki, opartej również 

na długofalowym bilansie paliwowo-energetyczym, typowym dla państw rozwiniętych 

gospodarczo. Jednak w przedstawionym piśmie jako podstawę podejmowania decyzji 
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przez rząd wskazuje Pan Premier jedynie na dokument „Polityka energetyczna Polski 

do 2030 r. " przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. 

W związku z powyższym, pozwalam sobie zwrócić się do Pana Premiera na 

podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: 

- czy rząd dysponuje całościowym opracowaniem, określającym długofalowe 

zapotrzebowanie państwa na paliwa i energię, możliwości energetyczne kraju, a także 

uwarunkowania i koszty polityki energetycznej, w postaci bilansu paliwowo-

energetycznego kraju? 

- czy polityka energetyczna rządu uwzględnia zmiany na rynku gazu związane z 

nowymi metodami pozyskiwania gazu z pokładów łupków? Z doniesień prasowych 

wynika, że polskie zasoby niekonwencjonalne szacowane są przynajmniej na 1,5 bln 

metrów sześciennych (Polska The Times, „Rewolucja na rynku gazu da nam 

niezależność od dostaw z Rosji", 9 marca 2010 r.). 

Będę wdzięczny za udzielenie mi tego rodzaju dodatkowych wyjaśnień w 

przedmiotowej sprawie. 


