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Wniosek 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 135 i art. 144 ust. 3 pkt 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 

2006  r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946) 

 

 

zwracamy się do Pana Prezydenta 

o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie 

bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

Dariusz Wieczorek Beata Maciejewska Dariusz Standerski 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Polska staje w obliczu poważnego kryzysu energetycznego. Napływają alarmujące 

doniesienia o możliwym niedoborze 3-4 mln ton węgla kamiennego i pustych 

magazynach. PAP potwierdziła, że Prezes Rady Ministrów w ostatnich dniach wydał 

decyzję zobowiązującą PGE Paliwa sp. z o.o. oraz Węglokoks S.A, do dnia  31 sierpnia, 

do zakupu węgla energetycznego odpowiedniego dla gospodarstw domowych. 

Zakup ma zostać sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Eksperci 

jednak wskazują, że problemem nie jest finansowanie czy decyzje administracyjne, 

tylko spóźnione działania w warunkach ograniczonej podaży. Istnieją poważne 

obawy, że większość węgla na światowych rynkach została już zakontraktowana. 

W dłuższej perspektywie te braki można zastąpić innymi źródłami energii, ale 

na 2,5 miesiąca przed rozpoczęciem sezonu grzewczego niestety nie ma alternatywy 

wobec węgla kamiennego.  

 

Obawiamy się, podobnie jak miliony Polek i Polaków, że w nadchodzącym sezonie 

grzewczym nie uda się ogrzać setek tysięcy domów i mieszkań. Skutki mogą 

być  katastrofalne - zamarznięcia, pogorszenie stanu zdrowia i znaczne zwiększenie 

poziomu ubóstwa energetycznego.  

 

Potencjalny kryzys uderzy nie tylko w bezpieczeństwo energetyczne, ale również 

w bezpieczeństwo zdrowotne i prawdopodobnie zbiegnie się z kolejną falą pandemii. 

W grudniu 2021 Pan Prezydent odbył spotkanie z przedstawicielami Rady Ministrów 

w sprawie problemów z energią. Dzisiaj sytuacja jest wielokrotnie trudniejsza 

niż wtedy i uważamy, że konieczne jest zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego 

w celu ponadpartyjnego porozumienia na rzecz kluczowych punktów polskiego 

bezpieczeństwa energetycznego.  

 


