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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie dotyczy skutków wdrożenia ustawy z 16 kwietnia, czyli najnowszej ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpie-

czeństwa narodowego. 

Jest to ustawa, którą niedawno rozpatrywaliśmy w Senacie, i jak pewnie osoby zainteresowane, które śle-

dziły tę debatę, wiedzą, ponadpartyjnie, ponadklubowo, ponadpolitycznie wspieraliśmy tę ustawę, uznajemy, 

że jest ważna, potrzebna. Ustawa wprowadza coś, co określamy kolokwialnie listą sankcyjną, a więc tworze-

nie spisu tychże firm, które, jak się uznaje, wspierają bezpośrednio lub pośrednio agresję na Ukrainę. Ustawa 

obejmuje te firmy, które działają na terenie Rosji i Białorusi, więc same plusy, można by powiedzieć. 

Jest jednak i minus, nie tyle może w ustawie, ile w jej wdrażaniu, realizowaniu jej przepisów. Mianowicie 

wystąpiły skutki negatywne dla obywateli, dla samorządów, dla podmiotów publicznych. Prawdopodobnie 

nie przewidziano – a powinno się przewidzieć, wcześniej zadziałać, wcześniej zabezpieczyć – że jeśli wpro-

wadzi się na listę sankcyjną przedsiębiorstwa, które np. dostarczają, jak w tym przypadku, o czym za chwilę 

2 słowa, gaz do odbiorców polskich, no to trzeba zapewnić alternatywę po to, żeby tego gazu i ciepła nie 

zabrakło. Mamy taki oto skutek, że choćby tylko – to nie jest katalog zamknięty – z mojej Wielkopolski 

można przytoczyć 2 przykłady, Zagórów oraz Mieścisko w powiecie wągrowieckim, czy inne w kraju, 

np. Łeba w województwie pomorskim, gdzie gaz był dostarczany przez firmę Novatek Green Energy, która 

znalazła się na liście 50 firm, na tej liście sankcyjnej. Firma dostarczała gaz, no i gaz został odcięty, w związ-

ku z czym gospodarstwa indywidualne, mieszkańcy, ale również samorząd, jednostki publiczne, które świad-

czą usługi na rzecz mieszkańców, jak szkoła, jak przedszkola, jak ośrodek pomocy społecznej, także, co jest 

przecież bardzo groźne, ośrodek zdrowia, nie mają gazu, nie mają energii, nie mają ciepła. 

Chciałbym więc, po pierwsze, dowiedzieć się od Pana Premiera, dlaczego taka sytuacja nastąpiła, dlacze-

go wcześniej w tych i wszystkich innych przypadkach nie wprowadzono zabezpieczenia, żeby nie wystąpiły 

negatywne dla polskich obywateli, polskich firm i polskich samorządów efekty słusznego wprowadzenia 

sankcji wobec firm współpracujących bezpośrednio czy pośrednio z agresorem. Po drugie, jakie Pan Premier, 

jakie Rada Ministrów natychmiast, jak rozumiem, działania podjęła i będzie podejmować, żeby kolejnych 

takich przypadków, takich negatywnych skutków dla obywateli polskich i polskich podmiotów nie było, 

w ramach wprowadzenia, i słusznie, listy sankcyjnej i realizacji ustawy, której tytuł przytoczyłem na wstępie. 
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