
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Macieja Klimę i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w związku z podpisaniem na terenie Federacji 

Rosyjskiej memorandum między EurRoPol Gazem a Gazpromem. Prośba taka została skierowana do Pana 

Premiera już w dniu 18 kwietnia tego roku, ale uzyskane wyjaśnienia kwestii zawartych w pytaniach skiero-

wanych do Pana Premiera nie są dla senatora i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej satysfakcjonujące. 

Odpowiedzi uzyskane z Ministerstwa Skarbu Państwa w dniach 28 maja i 24 czerwca zawierają prośbę o 

wydłużenie terminu odpowiedzi. Odpowiedź z dnia 1 lipca tego roku odsyła do nieistniejącej strony interne-

towej www.premier.gov.pl/files/raport_w_sprawie_memorandum_gazowego.pl. Strona, do której odnosi się 

odpowiedź ministra skarbu, zawiera informację „Przepraszamy, ale strona, której szukasz, jest niedostępna”. 

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

Kto i kiedy podjął decyzję o podpisaniu porozumienia między EuRoPol Gazem a Gazpromem? 

Kto z przedstawicieli instytucji rządu Rzeczypospolitej Polskiej posiadał wiedzę o planowanym podpisa-

niu tego porozumienia? Może minister skarbu, może jakiś inny minister? 

Kiedy podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpromem? 

Kiedy Pan Premier lub ministrowie skarbu i gospodarki uzyskali informację o pracach, o podpisaniu 

wspomnianego porozumienia? 

Czy treść podpisanego memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpromem jest objęta klauzulą „ściśle 

tajne” lub „tajne”? 

Kto koordynuje kwestie bezpieczeństwa w zakresie polityki energetycznej i paliwowej z ramienia rządu 

polskiego? 

Czy podczas prac i podpisywania wspomnianego memorandum doszło do naruszenia procedur dotyczą-

cych obiegu informacji w instytucjach odpowiedzialnych, rządowych, gospodarczych, kontrolowanych przez 

Skarb Państwa? Kto personalnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie wspomnianych proce-

dur? 

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania, które nie naruszają tajemnicy państwowej lub 

handlowej. Prosimy o odpowiedź w formie pisemnej bez odniesień do nieistniejących stron internetowych – 

„pisanie na Berdyczów” było stosowane w zamierzchłej epoce. Warto też zobaczyć, na jaką stronę interneto-

wą minister skarbu kieruje senatora Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Grzegorz Wojciechowski 




