
Szanowni Państwo,
Od 30 lat zabiegam o to, by niepodległość naszego kraju miała podstawy także w suwerenności energetycznej. Uwolnienie Polski 

od monopolistycznego dyktatu rosyjskiego w dostawach gazu jest moim celem, a jego realizacja stała się możliwa i jest bliska. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości powierzył mi 4 lata temu koordynowanie działań prowadzących do pozyskania nowych, bezpiecz-

nych źródeł energii. Zarządzam projektami skutecznie i terminowo. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 
przyjmuje liczne transporty skroplonego gazu, w coraz większym stopniu ze Stanów Zjednoczonych. Trwa budowa gazociągu Baltic 
Pipe, który połączy Polskę z Norwegią trasą po dnie Bałtyku. Ukończenie inwestycji da możliwość w 2022 r. ostatecznego uwolnienia 
Polski od rosyjskiego monopolu. Aby zrealizować ten strategiczny dla polskiej niepodległości projekt, potrzebuję jeszcze 3 lat. 

To jest mój plan na kolejną kadencję w Sejmie RP. Liczę na Państwa pomoc. Proszę Państwa o GŁOS na mnie na liście Prawa 
i Sprawiedliwości pod numerem 4.

Z poważaniem,

Piotr 
Naimski

EnErgia i niEpodlEgłość

www.piotrnaimski.pl
www.facebook.com/Naimski

4. 
na liście

Wyborczy 

GŁOS

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Poseł PiS na Sejm RP od 2011 r.
Kandydat na posła w wyborach 13 października 2019 r.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Piotr Naimski o…
…korzeniach swojego środowiska politycznego:
Wyrastaliśmy w tradycjach walk niepodległościowych, walk po-
wstańczych, a w szczególności – tradycji Powstania Warszaw-
skiego, konspiracji pod okupacją niemiecką, a także pod okupa-
cją sowiecką. Katolickość była naszą wewnętrzną normą. Chcie-
liśmy występować przeciwko komunistycznej władzy. (1989)

…drodze od opozycji antykomunistycznej w PRL 
do walki o niezależność energetyczną Polski:
Jako bardzo młody człowiek rozpocząłem działalność publiczną, 
której celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. (…) 
Bezpieczeństwo i niezależność w produkcji i dostawach energii 
są kluczem do niepodległości państwa. Są tak samo ważne, jak 
zdolność do obrony. W dzisiejszych czasach są także koniecznym 
warunkiem rozwoju gospodarki. (1992, 2015)

Piotr Naimski to twórca  
polskiej strategii energetycznej

Realizator budowy (2006–2007) i obecnie rozbudowy Termina-
la LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i budowy  
Baltic Pipe, który połączy Polskę ze złożami gazu norweskiego.

Jest orędownikiem zacieśniania współpracy polsko-amerykańskiej 
i twardego oparcia się na chrześcijańskich korzeniach stanowiących 
podstawę cywilizacji europejskiej i wspólnoty Zachodu.

Prezydent Andrzej Duda:
Chciałem podziękować ministrowi Piotrowi Naimskiemu za nie-

zwykłe zaangażowanie i  wzorcową współpracę ze Stanami Zjedno-
czonymi w zakresie tworzenia bezpieczeństwa energetycznego dla 
Rzeczypospolitej. 

Premier Mateusz Morawiecki:
Dzięki pracy ministra Piotra Naimskiego wkrótce będziemy mieli 

gazociąg do złóż norweskich. (…)
Tak jak ponad 40 lat temu budował KOR i „Solidarność”, tak dzisiaj 

buduje naszą faktyczną suwerenność energetyczną.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński:
Zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski spełniamy to, co 

obiecaliśmy Polakom. Jeśli chodzi o dostawy gazu, jest coraz bezpiecz-
niej i taniej. A będzie jeszcze lepiej, kiedy zakończymy program roz-
budowy świnoujskiego gazoportu, a także zrealizujemy inne projekty, 
jak Baltic Pipe czy pływający gazoport w Gdańsku.

Amerykański sekretarz energii Rick Perry:
Chciałbym podziękować ministrowi Piotrowi Naimskiemu, który 

towarzyszył mi podczas całego mojego pobytu w Polsce, dzieląc się 
z pasją swoją wiedzą o polskiej historii oraz odważną wizją jej przy-
szłości. Będziemy wzmacniać i rozwijać współpracę w zakresie bezpie-
czeństwa energetycznego.

Marek Chodakiewicz, profesor w The Institute of World Politics 
w Waszyngtonie:

Największym sukcesem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Sta-
nach Zjednoczonych było podpisanie traktatu o bezpieczeństwie ener-
getycznym. Piotr Naimski był jednym z głównych spiritus movens, 
którzy doprowadzili do tego niesamowitego sukcesu.

B. premier Jan Olszewski o wypowiedzi amerykańskiego 
prezydenta Donalda Trumpa o Baltic Pipe na forum ONZ:

To jedno z ważnych osiągnięć Piotra Naimskiego, może okaże się 
w przyszłości, że najważniejsze w konsekwencjach. Przemówienie 
amerykańskiego prezydenta na dorocznej sesji idzie na cały świat!

Baltic Pipe  – największe przedsięwzięcie w historii polskiego gazownictwa

Z prezydentem Andrzejem Dudą z wizytą w amerykańskim gazoporcie

Z amerykańskim sekretarzem energii Rickiem Perrym po zawarciu porozumienia 
o współpracy energetycznej między Polską i Stanami Zjednoczonymi

Podczas odbioru w terminalu LNG w Świnoujściu pierwszego transportu 
amerykańskiego gazu
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Piotr Naimski

Urodzony w 1951 r. w Warszawie. Doktor biochemii, wykładowca 
akademicki.

W młodości komendant 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Ro-
mualda Traugutta. Działacz opozycji niepodległościowej w PRL, współ-
założyciel w 1976 r. Komitetu Obrony Robotników.

W 1992 r. szef Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Jana Olszew-
skiego. Prezes Klubu Atlantyckiego (1992–1996), zabiegającego 
o przyjęcie Polski do NATO. W latach 1999–2001 doradca premiera 
ds. bezpieczeństwa energetycznego. 2005–2007 wiceminister gospo-
darki i pełnomocnik rządu odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw 
surowców energetycznych, 2008–2010 doradca szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego i członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energe-
tycznego w kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Poseł od 2011 r. Od 2015 r. pełni także funkcję sekretarza stanu 
w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury ener-
getycznej. 

Antoni Macierewicz, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, 
szef MSW 1991–1992 i MON 2015–2018, wiceprezes PiS:

Piotr Naimski to naukowiec, harcerz, polityk i współtwórca progra-
mu niepodległościowego, realizowanego dziś przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Urodził się w patriotycznej rodzinie związanej z ruchem narodo-

wym, z Armią Krajową, 
a po wojnie – z konspi-
racją niepodległościo-
wą. Kształtował harce-
rzy „Czarnej Jedynki” 
w Liceum im. Reytana, 
zakładał KOR i „Solidar-
ność”, był szefem UOP 
w rządzie Jana Olszew-
skiego. Od 30 lat walczy 
o polską suwerenność 
energetyczną. Dzięki te- 
mu powstał terminal 
LNG w Świnoujściu i po-

wstaje Baltic Pipe, zawarta została umowa ze Stanami Zjednoczony-
mi o współpracy energetycznej, mamy dostawy amerykańskiego gazu 
skroplonego i porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej techno-
logii nuklearnych.

Piotr jest skromny, odważny i wytrwały. Bez niego nie byłoby Polski 
Niepodległej.

Anna Maria Anders, senator, ambasador RP we Włoszech,  
córka gen. Władysława Andersa, działaczka polonijna:

Piotra Naimskiego 
znam jako cenionego 
za granicą profesjona-
listę. Na sesjach i spo-
tkaniach zagranicznych 
zawsze merytorycznie 
i konkretnie broni pol-
skiej racji stanu. Głos 
na niego nie będzie 
zmarnowany.

Z Krzyżem Wolności i Solidarności

W harcerskiej rodzinie w 40. rocznicę utworzenia KOR

Z prezesem Prawa 
i Sprawiedliwości 

Jarosławem Kaczyńskim W hołdzie poległym za Ojczyznę

Bogusław Nizieński, Kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego, 
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:

Przez wiele lat marzeniem i celem Piotra Naimskiego była Polska 
niepodległa, na rzecz której działał z pełnym poświęceniem. W rządach 
Jana Olszewskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło, Mateusza 
Morawieckiego czy w kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
zawsze pracował z przekonaniem, że pełni służbę, w myśl złożonego 
w młodości przyrzeczenia harcerskiego. Jest ze wszech miar godnym 
zaufania kandydatem do sejmu i będę na niego głosował.

Prof. Andrzej Nowak, historyk:
Piotr Naimski, jeden z liderów patriotycznego środowiska harcer-

skiej „Czarnej Jedynki” w Warszawie i współzałożyciel Komitetu Obrony 
Robotników, mógłby cieszyć się zasłużoną rolą „legendy opozycji demo-
kratycznej”. Zamiast zaszczytów woli stałą systematyczną pracę. Mało 
jest w naszej polityce ludzi tak skromnych i tak dobrze zasłużonych. 

Z medalem od „Solidarności” za działalność antykomunistyczną
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Absolutne  

NIE 
dla roszczeń 

wobec mienia 
bezspadkowego 

w Polsce

DLA POLAKóW  
NA śWIECIE:

  Ustanowienie odrębnego, jedno-
mandatowego okręgu wyborczego 
do Senatu RP i umożliwienie repre-
zentacji w Sejmie RP.
  Trwałe zwiększenie liczby punk-
tów wyborczych poza krajem.
  Przyjęcie korzystnych rozwiązań 
dla polskich emerytów mieszkają-
cych za granicą.

W 1977 r. Piotr Naimski, Antoni Macierewicz i Jan Olszewski pisali w liście do amerykańskiego 
prezydenta Jimmy’ego Cartera, że miejsce naszego kraju jest w NATO. Dwadzieścia dwa lata póź-
niej Pakt Północnoatlantycki stał się fundamentem polskiego bezpieczeństwa politycznego. 

Partnerstwo między Warszawą a Waszyngtonem jest dziś na dobrej drodze, także w dzie-
dzinie energii. W miejsce rosyjskiego gazu pojawia się na polskim rynku coraz więcej amery-
kańskiego LNG. W strategicznym dialogu energetycznym ze Stanami Zjednoczonymi Polska 
wykonała ostatnio kolejny krok. Piotr Naimski i sekretarz energii USA Rick Perry podpisali 
memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej. 

Amerykański prezydent Donald Trump na forum ONZ w Nowym Jorku:
Poleganie na pojedynczym zagranicznym dostawcy energii naraża dane państwo na szantaż 

i zastraszenie. Dlatego gratulujemy takim krajom europejskim jak Polska budowy bałtyckie-
go gazociągu, który uniezależnia ją od Rosji w zaspokajaniu potrzeb energetycznych. W Polsce 
wielki naród staje w obronie swej niepodległości, bezpieczeństwa i suwerenności.

Piotr Naimski na konferencji „Ronald Reagan & John Paul II. The Partnership that 
Changed the World” w Waszyngtonie:

Jan Paweł II tłumaczył narodom świata, że wolność ma źródło w Ewangelii i w Bogu i jest 
przyrodzonym prawem każdego. Ronald Reagan postanowił dbać o wolność narodów w prak-
tyce. Obaj byli odważni. Byli również wizjonerami i byli konsekwentni. Byli romantykami w tym 
polskim znaczeniu mistycznego romantyzmu, ale jednocześnie byli ostrożni, świadomi zagro-
żeń i… często praktyczni. Zwyciężyli.

Niestety sukces uśpił ich następców. W efekcie mamy dzisiaj kryzys Zachodu i to płynący z głę-
bi, z zanegowania fundamentalnych wartości naszej cywilizacji. Przyszłość zależy od nas, jeśli bę-
dziemy wybierali przywódców zdolnych do odczytania testamentu polskiego papieża i wielkiego 
prezydenta Ameryki Ronalda Reagana. Może to Donald Trump, może Jarosław Kaczyński w Pol-
sce, może Viktor Orban na Węgrzech? Potrzebujemy ich więcej. I potrzebujemy ich współpracy. 

Z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych 
Ronaldem Reaganem

Na szczycie energetycznym w Krakowie 
z udziałem prezydentów Polski, Ukrainy, Litwy, 

Gruzji, Azerbejdżanu
Kolejne spotkanie z amerykańskim sekretarzem 

energii Rickiem Perrym

W Muzeum Powstania Warszawskiego  
razem z sekretarzem energii Stanów 

Zjednoczonych Rickiem Perrym

Z ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce 
Georgette Mosbacher podczas spotkania prezydenta 
Andrzeja Dudy z amerykańskim wiceprezydentem 

Mikiem Pencem

Piotr Naimski uczestniczył u boku 
prezydenta Andrzeja Dudy, premier 
Beaty Szydło i premiera Mateusza  
Morawieckiego w najważniejszych ofi-
cjalnych wizytach zagranicznych i klu-
czowych rozmowach z przywódcami 
Europy i Ameryki.

Niektórzy sądzą, że nam wystarczy 
mała Polska. Ja się z tym nie zgadzam. 
Dlatego dopóki mogę coś zrobić, żeby 
Polska była krajem znaczącym, to będę 
próbował. (Piotr Naimski, 2009)

MiEjscE i rola polski w świEciE

POPIERAM KANDyDATuRę PROf. MARKA RuDNICKIEgO DO SENATu RP


