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Wprowadzenie 
Analizując kwestię – miejsce, jakie w polityce energetycznej Unii Europejskiej 

zajmuje w istocie rzeczy cel środowiskowy, nie sposób nie rozpocząć rozważań  
od klauzuli przekrojowej z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1
 

Klauzula ta nakazuje branie pod uwagę względów ochrony środowiska  
we wszystkich sferach aktywności Unii Europejskiej. Oznacza to zatem, że nawet 
gdyby w traktatowych regulacjach polityki energetycznej Unii Europejskiej 
brakowało bezpośredniego odniesienia do konieczności przestrzegania wymogów 
ochrony środowiska w działaniach podejmowanych na gruncie tej dziedziny,  
to i tak konieczność taka wynikałaby z zasady integracji, opartej na materialnej 
podstawie w postaci koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podobnie zresztą,  
w przypadku zbiegu potencjalnych podstaw prawnych danego aktu prawa 
unijnego, można przyjąć podstawę z zakresu polityki energetycznej,  
a dopuszczalne byłoby pominięcie podstawy z zakresu polityki w dziedzinie 
środowiska. Zasada integracji i zasada zrównoważonego rozwoju,

2
 uwzględniane 

łącznie, implikują postrzeganie względów ochrony środowiska naturalnego, jako 
czynnika niejako wyciągniętego przed nawias celów i zadań statuowanych przez 
Unię w rozmaitych sferach działań. Zasada integracji jest formułą współgrającą  
z zasadą zrównoważonego rozwoju; o ile zasada integracji ma charakter formalny  
i ogniskuje się na konieczności uwzględniania rozmaitych interesów z wymogami 
ochrony środowiska, o tyle zasada zrównoważonego rozwoju, będąca jej 
materialnym dopełnieniem, nakazuje wyważanie i jednoczesną realizację tych 
stojących nieraz w sprzeczności dążeń. Tradycyjnie wyróżnia się następujące 
komponenty zrównoważonego rozwoju:  

1) zasada międzypokoleniowej słuszności (kładąca nacisk na potrzebę 
zachowania zasobów środowiska dla dobra przyszłych pokoleń),  

2) zasada zrównoważonego wykorzystania (stopień wykorzystania 
wspomnianych zasobów ma być racjonalny i odpowiedni),  

3) zasada wewnątrzpokoleniowej słuszności, bądź słusznego wykorzystania 
zasobów (przy eksploatacji zasobów przez dane państwo muszą być brane 
pod uwagę potrzeby innych państw), 

 
 
 

                                                           
1 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. C 83 z 30.03.2010 roku, 
s. 47-200, dalej także jako: „TfUE” 

2
 Szerzej o zasadzie zrównoważonego rozwoju Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa. 
Toruń 2009 
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4) zasada integracji (uwypuklająca potrzebę zapewnienia, aby względy 
środowiskowe były włączone w plany rozwoju, programy i projekty oraz 
aby potrzeby rozwojowe były brane pod uwagę przy realizacji celów 
środowiskowych).

3
 

Jakkolwiek rację ma L. Krämer, wskazując, że po kilkudziesięciu latach 
dyskusji precyzyjne znaczenie pojęcia zrównoważonego rozwoju pozostaje 
niejasne,

4
 zwłaszcza że określenie „zrównoważony” wykorzystywane jest przez 

instytucje unijne w sposób nadmierny, często z zatraceniem wszelkiego sensu 
środowiskowego.

5
 Z kolei klauzula przekrojowa traktowana jest również jako 

wehikuł przenoszenia zasady zrównoważonego rozwoju do innych polityk.
6
  

Wspomniane wyważanie rozbieżnych interesów w taki sposób, aby o ile  
to tylko możliwe uwzględnić je wszystkie, odgrywa istotną rolę na styku polityki 
energetycznej i polityki w dziedzinie środowiska naturalnego. Częstokroć bowiem 
zachodzi sytuacja, kiedy z jednej strony mamy do czynienia ze względami ochrony 
środowiska, zaś z drugiej – ze względami, których realizacja stoi w sprzeczności  
z ochroną środowiska. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie sektora 
energetycznego, którego działalność powoduje istotne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Jednocześnie zaś, zapewnienie dostaw energii, jest kluczowym 
elementem bezpieczeństwa w ogóle. W literaturze często można napotkać 
odwołanie do hybrydowego charakteru energii,

7
 jako przedmiotu podlegającego 

obrotowi gospodarczemu, a jednocześnie uznawanego za dobro pełniące funkcje 
wykraczające poza tradycyjne rozumienie towaru. Jednocześnie nośniki energii 
uważane są za aktywa o znaczeniu strategicznym, niezbędne dla gospodarki, 
które nie mają możliwego substytutu i dlatego powszechnie postrzegane  
są jako dobra o charakterze strategicznym.

8
 Stąd też, jedynym rozwiązaniem jest 

wyważanie i godzenie działalności sektora energetycznego z wymogami ochrony 
środowiska. 

                                                           
3 
P. Sands, Principles of International Environmental Law. Nowy Jork 2003, s. 253 

4
 L. Krämer, EC Environmental Law. Londyn 2007, s. 9. Jak wskazano w doktrynie: Istotą 
zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych  
i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką  
w poszczególnych dziedzinach gospodarki – zob. W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej 
infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa 
energetycznego, Wrocław 2013, s. 82. B. Rakoczy stoi natomiast na stanowisku, że pojęcie 
zrównoważonego rozwoju nie powinno być w ogóle definiowane, bowiem zasada ta powinna pełnić  
w prawie ochrony środowiska taką rolę, jaką pełnią zasady współżycia społecznego w prawie 
cywilnym. Powinna być to klauzula generalna. Podjęcie prób definiowania zrównoważonego rozwoju 
jest skazane na niepowodzenie. Nie uda się bowiem stworzyć definicji uwzględniającej bogactwo 
koncepcji zrównoważonego rozwoju – B. Rakoczy, Komentarz do art. 3 (w:) Z. Bukowski, E.K. Czech, 
K. Karpus, B. Rakoczy (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa 2013, s. 52 

5 
L. Krämer, EC Environmental…, op. cit., s. 11 

6
 A. Epiney, Umweltrecht in der Europäischen Union. Köln 2005, s. 112, za: J.W. Tkaczyński, Prawo  
i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Warszawa 2009, s. 54 

7
 Na hybrydowy charakter energii wskazuje M. Jurgilewicz, Znaczenie i istota bezpieczeństwa 
energetycznego – zarys problematyki (w:) T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość? Warszawa 2012, s. 80 

8
 R. Nayberg, Qu’est-ce qu’un produit strategique? L’exemple du petrole, Défense nationale, 1997,  
nr 2, za: B. Nowak, Gas market liberalization and energy security. Legal and institutional aspects. 
Warszawa 2012, s. 98 
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Jak trafnie wskazano w literaturze, jedyną energią, która nie zanieczyszcza 
środowiska, jest ta nieprodukowana.

9
 Jest to jedna z dwóch płaszczyzn, w ramach 

których można rozpatrywać ryzyka środowiskowe w sposób szczególny 
charakteryzujące sektor energetyczny – to jest zagrożenie znaczną emisją 
substancji niepożądanych z tego sektora (w tym zwłaszcza do powietrza). Drugą 
taką płaszczyzną jest, nierozerwalnie związanie z wykorzystaniem paliw 
kopalnych, niekorzystne zjawisko wyczerpywania złóż surowców naturalnych. Tak 
wyodrębnionym płaszczyznom odpowiadają podstawowe cele polityki ochrony 
środowiska, intuicyjnie kojarzone z aktywnością podejmowaną w ramach sektora 
energetycznego. Wśród celów unijnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego 
wyróżniono bowiem generalne dążenie do zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (art. 191 ust. 1 tiret pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej) oraz ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
naturalnych (art. 191 ust. 1 tiret trzecie TfUE). Ten ostatni cel wypada zresztą 
uznać także jako w sposób nieunikniony wpisany w politykę energetyczną – 
uprzedzając niejako prowadzone dalej rozważania, należy wskazać, że nie jest 
możliwe zastąpienie w całości energetyki konwencjonalnej energetyką opartą  
na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (definiowanych, zgodnie z art.  
2 lit. a) obecnie obowiązującej dyrektywy w przedmiocie odnawialnych źródeł 
energii,

10
 w której „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza „energię  

z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną  
i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych 
(biogaz)”. Już osiągnięcia 20% udziału energii z OZE w ogólnym bilansie należy 
uważać za sukces, zresztą według ekspertów, realizacja tego dążenia nie będzie 
możliwa, bez zwiększenia importu biomasy i biopaliw.

11
 Jak jednak wskazuje  

T. Motowidlak, mimo, że odnawialne źródła energii nie mogą zapewnić Unii 
Europejskiej samowystarczalności energetycznej, może się to udać w skali lokalnej 
lub regionalnej.

12
 

Refleksja prawodawcy unijnego co do znacznej skali zagrożeń dla 
środowiska, jakie stwarza działalność sektora energetycznego, widoczna jest 
również w traktatowych unormowaniach dotyczących polityki energetycznej. 
Niejako wyciągnięte przed nawias, jako wzgląd, który należy koniecznie brać pod 
uwagę realizując cele polityki w dziedzinie energii, jest zachowanie i poprawa 
środowiska naturalnego, a jako jeden z celów wskazano „wspieranie efektywności 
energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych 
form energii” (art. 194 ust. 1 lit. c) TfUE). 

Skoro mamy do czynienia z działaniem klauzuli przekrojowej i zasady 
zrównoważonego rozwoju, to tym samym nieuniknione jest rozszerzenie zakresu 

                                                           
9
 T. Lauriol, Energy Law in France (w:) M. Roggenkamp, C. Redgwell, A. Rønne, I. del Guayo (red.), 
Energy Law in Europe. National, EU and International Regulation. Oxford 2007 

10
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. L 140 z 5.06.2009, s. 16-62 

11
 Ł. Jaworski, Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych państw Unii Europejskiej, „Wspólnoty 
Europejskie”, 2008, nr 1, s. 38 

12
 T. Motowidlak, Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii 
elektrycznej. Łódź 2010, s. 345 
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zasad polityki ochrony środowiska (tj. zasady ostrożności, zasady działania 
zapobiegawczego, zasady naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła  
i zasady „zanieczyszczający płaci”), na wszelkie sfery aktywności, w tym 
energetykę. Takie rozszerzenie może się jednak odbywać z zastrzeżeniem pewnej 
specyfiki zastosowania tych zasad w sektorze energetycznym. Przykładowo, 
zasadę „zanieczyszczający płaci”, należy stosować z uwzględnieniem faktu,  
że zanieczyszczenia pochodzące z sektora energetycznego są zanieczyszcze-
niami rozproszonymi, co utrudnia bądź nawet uniemożliwia przypisanie 
odpowiedzialności konkretnemu sprawcy (problematyczne jest bowiem ustalenie 
związku przyczynowego między zachowaniem tego konkretnego sprawcy  
a szkodą). Warto w tym kontekście przywołać orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Raffinerie Mediterranee,

13
 w którym 

Trybunał uznał za dopuszczalne unormowania prawa krajowego, „które 
umożliwiają właściwym władzom działającym na jej podstawie przyjęcie 
domniemania, że istnieje związek przyczynowy – także w przypadku 
zanieczyszczeń o charakterze rozproszonym – między działalnością podmiotów 
gospodarczych a stwierdzonym zanieczyszczeniem ze względu na położenie 
należących do nich urządzeń w pobliżu strefy zanieczyszczenia. Jednakże zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” dla przyjęcia domniemania istnienia takiego 
związku przyczynowego władze te winny dysponować wiarygodnymi przesłankami 
mogącymi uzasadniać to domniemanie, takimi jak położenie urządzeń należących 
do danego podmiotu gospodarczego w pobliżu miejsca stwierdzonego 
zanieczyszczenia i istnienie powiązania między wykrytymi substancjami 
zanieczyszczającymi a składnikami wykorzystywanymi przez ten podmiot  
w ramach jego działalności”. Poza istniejącymi odmiennościami, wynikającymi  
ze specyfiki sektora energetycznego, w niektórych przypadkach nie sposób jest 
uciec od wniosku, że w poszczególnych przypadkach dane instrumenty stosowane 
przez prawodawcę unijnego w energetyce celem zabezpieczenia należytego 
poziomu ochrony środowiska stoją w sprzeczności z nawet najbardziej liberalną 
interpretacją celów i zasad polityki w zakresie ochrony środowiska. Kwestie te 
będą przedmiotem dalszych rozważań, prowadzonych w odniesieniu do wybranych 
instrumentów ochrony środowiska w energetyce. 

 
Instrumenty ochrony środowiska w energetyce 
Przeprowadzone do tej pory rozważania pozwalają na wyciągnięcie wniosku, 

że w ramach ochrony środowiska w energetyce możemy wyodrębnić dwa 
podstawowe cele, jakimi są ostrożne i racjonalne gospodarowanie surowcami 
naturalnymi i ograniczanie emisji. Działalność sektora energetycznego w sposób 
nieunikniony wiąże się bowiem z emisją różnego rodzaju substancji, a zakładając 
przeważający – jak ma to miejsce obecnie – udział źródeł konwencjonalnych  
w globalnym koszyku energetycznym – także z wyczerpywaniem się tych zasobów. 
Tytułem przykładu, dla zobrazowania realizacji wskazanych dążeń, w dalszej 
części niniejszego artykułu zostaną zanalizowane promowanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (jako działanie wpisujące się w ostrożne i racjonalne 

                                                           
13

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 9 marca 2010 r. w sprawie C-378/08 Raffinerie Mediterranee 
(ERG) SpA, Polimeri Europa SpA i Syndial SpA przeciwko Ministero dello Sviluppo economico oraz 
inne, Zb. Orz. 2010, s. I-01919 
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gospodarowanie surowcami). Jakkolwiek w dyrektywie, w sprawie promowania 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii znajdują się liczne odniesienia do celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, wskazujące na to, że prawodawca unijny 
przypisuje zwiększeniu odnawialnych źródeł energii przede wszystkim taki 
pożądany rezultat, to jednak należy uznać, że w istocie rzeczy przyczynia się  
to przede wszystkim do osiągnięcia celu racjonalnego i ostrożnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych. Jak wskazano w doktrynie, „ważniejsze, 
aniżeli zachowanie zasobów środowiska dla kolejnych pokoleń, jest korzystanie  
z nich w sposób zrównoważony”,

14
 które jest „elementem stanowiącym część 

koncepcji zrównoważonego rozwoju, może być także traktowana jako część 
samodzielna”.

15
 W kontekście zmniejszania emisji zostanie zanalizowana 

technologia wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla  
(ang. CCS – Carbon Capture & Storage), ponieważ technologia ta nakierowana 
jest na uniknięcie emisji tego gazu do powietrza w sytuacji, gdy pozostaje  
on produktem ubocznym procesu spalania paliw. W ramach rozważań zostanie 
dokonana ocena badanych unormowań, również w kontekście istniejących 
okoliczności faktycznych.  

Niewątpliwie w ostatnich latach instrumenty ochrony środowiska w energetyce 
zyskują coraz większe znaczenie, co sprawia, że możemy mówić o zmianie 
paradygmatu polityki energetycznej.

16
 Jednocześnie podkreśla się,  

że „rygorystyczne wymagania ekologiczne, dotyczące redukcji emisji CO2 i innych 
gazów cieplarnianych, zawarte m.in. w pakiecie energetyczno-klimatycznym, nie  
w pełni uwzględniające narodowe uwarunkowania rynków energii elektrycznej,  
są czynnikiem, który hamuje powstanie jednolitego rynku energii elektrycznej”.

17
 

Tym samym inkorporacja do polityki energetycznej, w połączeniu z coraz większym 
naciskiem na względy ochrony środowiska, może prowadzić do zaburzenia 
realizacji pozostałych ważkich przecież celów tej polityki, takich jak 
zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw czy liberalizacja rynku. Stoi to  
w sprzeczności z zasadą integracji i zasadą zrównoważonego rozwoju, które –  
co należy podkreślić – nie przyznają bezwzględnego prymatu ochronie środowiska 
nad innymi zasługującymi na ochronę interesami publicznymi. Co więcej, 
absolutyzacja względów ochrony środowiska, bez oglądania się na ekonomiczną 
efektywność kreowanych w tym zakresie instrumentów, niekiedy wiąże się  

                                                           
14

 J. Kielin-Maziarz, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej. Lublin 2013, s. 95. 
W odniesieniu do pożądanego, „zrównoważonego” wykorzystywania zasobów naturalnych, używa się 
również określeń takich, jak „ostrożne”, „racjonalne”, „mądre” czy „odpowiednie” – zob. P. Sands,  
J. Peel, A. Fabra, R. MacKenzie, Principles of International Environmental Law. Nowy Jork 2014,  
s. 207 

15
 J. Kielin-Maziarz, Koncepcja zrównoważonego…, op. cit., s. 104 

16
 O zmianie paradygmatu mówi się w szczególności w kontekście przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym – tak M. Zgolak, Transformacja polityki energetycznej w Polsce – uwarunkowania 
historyczne, rozwój i sytuacja obecna (w:) L. Knopp, M. Górski (red.), Transformacja polityki 
energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną. 
Berlin 2015, s. 23. Względy środowiskowe są, obok polityki (zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego) i ekonomii, czynnikiem wpływającym na kształt polityki energetycznej również  
w koncepcji trójkąta prawa energetycznego – zob. R.J. Heffron, K. Talus, The development of energy 
law in the 21st century: a paradigm shift? “Journal of World Energy Law and Business”, 2016,  
nr 9, s. 192-193 

17
 A. Pach-Gurgul, Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Warszawa 2012, s. 104 
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z fiaskiem, również w odniesieniu do realizacji pożądanych standardów ochrony 
środowiska – ilustracją czego mogą być praktyczne efekty wdrażania tak zwanych 
instrumentów rynkowych ochrony środowiska, wywodzących się z prawa unijnego.  

 
Promowanie odnawialnych źródeł energii jako działanie nakierowane  

na ostrożne i racjonalne gospodarowanie surowcami energetycznymi 
Paradoksem jest, że energia z OZE, promowana jako „czysta” energia, nie 

jest wolna od zagrożeń dla środowiska, choćby w zakresie emisji niepożądanych 
substancji. Tym samym, choć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii realizuje 
jeden z aspektów ochrony środowiska w energetyce, tj. ostrożne i racjonalne 
wykorzystanie zasobów naturalnych, to jednocześnie może nie być zgodne  
z celem ograniczania emisji. Przykładowo, w odniesieniu do elektrowni wodnych, 
wskazuje się niebezpieczeństwo zalewania terenów i wahania poziomu wód 
gruntowych, które są niekorzystne dla ekosystemu. Elektrownie wiatrowe 
niekorzystnie wpływają na krajobraz oraz są przyczyną powstawania hałasu, w tym 
hałasu z infradźwięków, odstraszającego ptaki, a w przypadku wykorzystywania 
biomasy, zagrożenia dla środowiska może tworzyć zarówno etap uprawy i zbioru 
biomasy, jak i jej konwersji dla potrzeb energetycznych (w tym ostatnim przypadku 
podstawowym problemem jest emisja pyłów i popiołów).

18
 

Kwestia ta nie znajduje jednak odzwierciedlenia w treści dyrektywy dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii. Głównym celem dyrektywy 2009/28/WE zdaje się być 
stworzenie dogodnych warunków, a w następstwie nakłonienie do inwestycji  
w odnawialne źródła energii. By zapewnić adekwatny dla danego państwa udział 
energii z zasobów odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2020 roku, 
dyrektywa przewiduje stosowanie systemów wsparcia oraz środków współpracy 
między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi  
(art. 3 ust. 3). Nadaje też odnawialnym źródłom energii status narzędzia ochrony 
środowiska, szczególnie zaś, jak wynika z motywów, redukcji zanieczyszczeń 
powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych. Jednym z ważniejszych wymogów 
jest wymóg ułatwienia odnawialnym źródłom energii dostępu do sieci oraz 
zniesienie innych krajowych barier o charakterze prawnym lub administracyjnym. 
Jest on przy tym sformułowany w sposób sugerujący zdecydowanie prawodawcy 
unijnego w rzeczywistym wymuszeniu priorytetowego dostępu energii ze źródeł 
odnawialnych do rynku. Art. 16 ust. 2 dyrektywy stanowi bowiem, iż (cyt.):  
„Z zastrzeżeniem wymogów odnoszących się do zachowania niezawodności  
i bezpieczeństwa sieci, na podstawie przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów, zdefiniowanych przez właściwe organy krajowe:  

a) państwa członkowskie zapewniają, że operatorzy systemów przesyłowych  
i systemów dystrybucji na ich terytorium gwarantują przesył i dystrybucję 
energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii;  

b) państwa członkowskie zapewniają również priorytetowy dostęp lub 
gwarantowany dostęp do systemu sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii;  
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Z. Ciok, Ochrona środowiska w elektroenergetyce. Warszawa 2001, s. 277-301, passim 
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c) państwa członkowskie zapewniają, że o ile pozwala na to bezpieczna 
eksploatacja krajowego systemu elektroenergetycznego i w oparciu  
o przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria, przy wyborze instalacji 
wytwarzających energię elektryczną, operatorzy systemów przesyłowych 
przyznają pierwszeństwo instalacjom wykorzystującym odnawialne źródła 
energii.  

Państwa członkowskie zapewniają, by zostały przyjęte odpowiednie środki 
operacyjne dotyczące sieci i rynku, które zminimalizują ograniczenie energii 
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii”. Daje się również dostrzec 
wzrastający rygoryzm co do zakreślonych wartości do osiągnięcia – poprzednio 
obowiązująca dyrektywa w tej materii

19
 zakładała cele indykatywne, obecna zaś 

ustanawia już cele wiążące, różne dla poszczególnych państw członkowskich, 
które łącznie składają się na cel 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych  
w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej w roku 2020. 
Obowiązkowym elementem dyrektywy jest również wprowadzenie gwarancji 
pochodzenia, wydawanych na wniosek producentów energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł energii, które mają za zadanie wykazać odbiorcom 
końcowym udział lub ilości energii z OZE od danego dostawcy. 

Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim znaczną dowolność, jeżeli 
idzie o kreowanie mechanizmów, które mają doprowadzić do osiągnięcia 
wyznaczonych celów krajowych. Odzwierciedla to definicja systemu wsparcia, 
znajdująca się w art. 2 lit. k) dyrektywy, zgodnie z którą „system wsparcia”  
to „każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo 
członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, 
zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez 
nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób –  
jej nabywanej ilości”. Co prawda, w przepisie tym znajduje się wyliczenie  
systemów wsparcia, nie ma ono jednak charakteru wyczerpującego. Decyzji 
państw członkowskich pozostawiono również kwestię, czy i w jakim zakresie  
będą wspierać energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną w innym państwie 
członkowskim, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości.

20
 Państwa członkowskie stosują wiele różnych systemów 

wsparcia, a częstokroć w jednym państwie zastosowanie znajduje kilka różnych 
systemów jednocześnie. Jak wskazują M. Swora i Z. Muras: „Na podstawie analizy 
obowiązujących w Anglii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech 
rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania systemów wsparcia, można 

                                                           
19

 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. w sprawie 
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, 
Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 33-40 

20
 W wyroku z 1 lipca 2014 r. w sprawie C-573/12 Ålands vindkraft AB przeciwko Energimyndigheten 
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że art. 34 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi  
on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak to analizowane w postępowaniu głównym, 
które przewiduje przyznawanie producentom zielonej energii elektrycznej zbywalnych certyfikatów 
wyłącznie w zamian za zieloną energię elektryczną wyprodukowaną na terytorium danego państwa 
członkowskiego i które nakłada na dostawców i niektórych użytkowników energii elektrycznej 
obowiązek corocznego przekazywania właściwym władzom określonej liczby takich certyfikatów, 
odpowiadającej udziałowi w całkowitej ilości energii dostarczonej lub zużytej, pod rygorem uiszczenia 
opłaty specjalnej. 
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wyróżnić pewną grupę instrumentów prawnych wsparcia, znajdujących się  
w zakresie oddziaływania tych państw, a mających na celu stymulację rozwoju 
źródeł odnawialnych. Sprowadzić je można do następujących rozwiązań:  

1) Regulacja rynku energii, skupiona na osiągnięciu celu polegającego  
na założonym wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 
energetycznym państw, z wykorzystaniem narzędzi:  
a) regulowania rynku, poprzez oddziaływanie na ceny sprzedaży, czyli 

bezpośrednie wsparcie wytwórców;  
b) regulowania rynku, poprzez kary z tytułu nieosiągnięcia założonego 

udziału źródeł odnawialnych;  
c) regulowania rynku, poprzez wprowadzenie praw abstrakcyjnych,  

w postaci certyfikatów, umożliwiających uczestnikom poszukiwanie 
równowagi rynkowej produkcja – sprzedaż, zgodnie z wytycznymi 
regulatora rynku. 

2) Oddziaływanie na uczestników rynku, poprzez narzędzia fiskalne, leżące  
w gestii odrębnych działów administracji publicznej, a w szczególności 
dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku 
VAT.  

3) Oddziaływanie na wytwórców, poprzez uprzywilejowanie pozycji instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, dzięki rozbudowanemu 
systemowi subsydiów, kredytów ekologicznych i innych narzędzi 
zmierzających do osiągnięcia większej łatwości finansowania powstawania 
nowych instalacji lub też podnoszenia ich relatywnej względem źródeł 
nieodnawialnych rentowności.  

Już wstępna analiza funkcjonujących systemów wsparcia energii ze źródeł 
odnawialnych prowadzi do wniosku o znacznym zróżnicowaniu funkcjonujących 
krajowych rozwiązań, przy czym czerpią one łącznie z ograniczonego katalogu 
dostępnych narzędzi „mobilizowania” uczestników rynku do korzystania z energii 
wytwarzanej w źródłach odnawialnych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji, 
relatywnie niewielki udział w bilansie energetycznym poszczególnych krajów oraz 
koszty jednostkowe jest jasne, że ustawodawcom w poszczególnych krajach 
przyświecała idea takiego ukształtowania rynku, aby decyzja o zakupie energii  
ze źródeł odnawialnych była obligatoryjna.

21
  

Polski ustawodawca zdecydował się na odejście od systemu zielonych 
certyfikatów i przejście na system aukcyjny. Należy podkreślić, że w rzeczywistości 
żaden z systemów wsparcia nie jest pozbawiony niedostatków – systemowi 
zielonych certyfikatów zarzucano nieefektywność, brak zapewniania pożądanego 
wsparcia dla innowacji i obciążenie ryzykiem nadpodaży certyfikatów, z kolei 
przeprowadzona symulacja systemu akcyjnego, który wszedł w życie w lipcu 
bieżącego roku, ukazała zagrożenie underbiddingiem oraz braku neutralności 
technologicznej w zakresie wsparcia różnych źródeł odnawialnych. 

Postanowienia obowiązującej dyrektywy dotyczącej promowania 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych niewątpliwie przyczyniają się  
do zwiększenia wykorzystania energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym. 
Wykorzystywanie energii z OZE może jednak w poszczególnych przypadkach 
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 Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa 2010 
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okazać się sprzeczne z niektórymi zasadami polityki w dziedzinie środowiska 
naturalnego, w szczególności z zasadą prewencji, która nakazuje podjęcie 
środków zapobiegawczych i zaradczych w przypadku podejmowania działalności, 
która może w negatywny sposób oddziaływać na środowisko. Dokonując oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem energii 
z odnawialnych źródeł, należy zwrócić szczególną uwagę na emisyjność używanej 
technologii. 

 
Wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla jako 

działanie nakierowane na ograniczanie emisji 
O ile sektor energetyczny od dawna powszechnie kojarzony był z emisją 

substancji niepożądanych, takich jak tlenki azotu i siarki, o tyle stosunkowo 
niedawno coraz większy nacisk zaczęto kłaść na ograniczenie innego rodzaju 
emisji z tego sektora, a mianowicie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności 
dwutlenku węgla. Pokłosiem rozwoju polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest 
szereg prawnych instrumentów, w tym system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych czy właśnie wychwytywanie i geologiczne składowanie 
dwutlenku węgla. 

Motyw czwarty dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku 
węgla

22
 CCS określa mianem technologii pomostowej. Precyzuje się,  

że stosowanie tej metody nie powinno prowadzić ani do zwiększenia udziału  
w rynku elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne do produkcji energii, ani  
do zmniejszenia intensywności wsparcia wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych. Tym samym CCS jest ciekawym przykładem instrumentu 
odzwierciedlającego refleksję prawodawcy unijnego na temat istniejących 
okoliczności faktycznych, które w znaczący sposób utrudniają prowadzenie 
efektywnej polityki klimatycznej. Jest to przede wszystkim trudność w zastąpieniu 
(przynajmniej w znacznym zakresie) paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla, 
surowcem, który kumulatywnie spełniał warunek łatwej dostępności, odpowiedniej 
ceny i był jeszcze do tego przyjazny dla środowiska. Brak większych sukcesów  
na polu poszukiwań takiego surowca wymusił uwzględnienie istniejących w tym 
zakresie uwarunkowań faktycznych w unormowaniach prawnych. 

Wydaje się jednak, że jest to jeden z nielicznych argumentów, jakie można 
przywołać na poparcie zastosowania CCS. W literaturze wskazuje się za to liczne 
ryzyka, w tym: „zagrożenie, jakie stwarza podziemne magazynowanie CO2  
(np. stały wyciek CO2 tylko 1,0% objętości rocznie niweczy walory klimatyczne 
operacji CCS), wysokie koszty rozwoju technologii CCS niemal podwaja koszt 
mocy zainstalowanej, co prowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej w przedziale 
od 21,0% do 91,0%) oraz jej ryzykowność (inwestorzy żądają ochrony prawnej 
państwa w przypadku ewentualnego negatywnego wpływu technologii CCS  
na zdrowie i ekosystemy, skażenia wód gruntowych czy wycieku CO2 z miejsc 
magazynowania)”.

23
 

                                                           
22

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, 
Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 
2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, Dz. U. L 140 z 5.06.2009, s. 114-135 

23 
T. Motowidlak, Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii 
elektrycznej. Tom 2. Łódź 2010, s. 38-39 
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Technologia zatłaczania dwutlenku węgla była i jest wykorzystywana  
dla intensyfikacji wydobycia ropy naftowej z trudno dostępnych czy 
wyczerpujących się złóż,

24
 ale nie w celu trwałego magazynowania tego gazu pod 

ziemią. W takiej sytuacji pojawia się problem o charakterze ekonomicznym. Niskie 
ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i w rezultacie utrzymywanie się 
niskich cen węgla, powodują zupełną nieopłacalność stosowania tej technologii. 
Nawet po dodaniu do ceny węgla kilka euro za prawo do wyemitowania tony 
gazów cieplarnianych okazuje się, że węgiel jest paliwem tanim, a przez  
to konkurencyjnym wobec innych surowców. Na tym przykładzie widać zresztą 
znaczny rozdźwięk między realizacją względów ochrony środowiska w energetyce 
a pozostałymi celami polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj. zapewnieniem 
bezpieczeństwa dostaw i liberalizacją rynku. Antagonizm na linii bezpieczeństwo 
dostaw – ochrona środowiska (a ściślej rzecz ujmując jej część, czyli ochrona 
klimatu) jest niekwestionowany w kontekście znacznego uzależnienia importowego 
Unii Europejskiej w zakresie surowców energetycznych w ogóle (w szczególności 
ropy i gazu)

25
 oraz w kontekście ponad 90% udziału węgla w produkcji energii 

elektrycznej w Polsce. Interesujący jest natomiast fakt, że liberalizacja rynku, 
służąca przecież m.in. zapewnieniu akceptowalnych cen energii, może w praktyce 
obracać się przeciwko realizacji względów ochrony środowiska. Wolny rynek 
podąża za przesłankami ekonomicznymi, a nie ideologiami, w szczególności tak 
wątpliwymi jak ta, będąca podstawą unijnej polityki klimatycznej. Oczywiście, 
można próbować wykorzystania tzw. instrumentów rynkowych w ochronie 
środowiska, rzadko przynosi to jednak pożądane rezultaty (co pokazują losy 
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a do 
pewnego stopnia także systemów wsparcia wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych). Jak wskazuje L. Karski: „Co do instrumentów rynkowych (np. 
świadectw pochodzenia czy jednostek emisyjnych), zarówno koszt korzystania  
z zasobów środowiska, jak i wynagrodzenie za pożądaną aktywność będą 
kształtowane przez podaż i popyt (…) Wysokość kosztów i zysków zewnętrznych 
określa rynek. Na przykład ekonomiczna wartość środowiskowa dokładana do 
ceny usługi lub towaru w przypadku jednostek emisyjnych będzie ustalana przez 
popyt na uprawnienia i podaż uprawnień. W odniesieniu do instrumentów 
rynkowych, cena jest kształtowana przez podaż i popyt na rynku. Oznacza  
to, iż w przypadku instrumentów rynkowych, w stosunku do środków finansowo-
prawnych, zwiększa się stopień ryzyka gospodarczego, lecz także zwiększa 
się szansa na niższą cenę np. uprawnień”.

26
 Tymczasem taką niską ceną 

uprawnień, kształtowaną zgodnie z mechanizmami działania wolnego rynku, nie  
są przecież zainteresowani twórcy instrumentów, zatem dokonują oni stosowanej 
korekty „niewidzialnej ręki rynku”. Tak oto instrumenty z pozoru rynkowe stają  
się tak naprawdę instrumentami daleko posuniętej ingerencji w wolny rynek, coraz 
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 Jak wskazuje E. Gąsiorowska, Technologia CCS – szansa czy ślepa uliczka? (w:) M. Sobolewski 
(red.), Polityka energetyczna. Warszawa 2010, s. 232. Przedsięwzięć takich dokonuje się w Stanach 
Zjednoczonych, co pozwala na zwiększenie wykorzystania złoża o około 30%. 

25 
Szerzej na temat uzależnienia od importu surowców energetycznych K.M. Księżopolski, Wpływ 
rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej – aspekty 
energetyczne, „Studia Europejskie”, 2007, nr 1 

26 
L. Karski, Wdrażanie instrumentów rynkowych prawa ochrony środowiska (w:) M. Rudnicki,  

A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Lublin 2011, s. 419 
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częściej nawet w większym zakresie, niż tradycyjne instrumenty typu command-
and-control. 

Ekonomiczną opłacalność szerokiego stosowania CCS podważają testy  
w elektrowni w Bełchatowie, którą to lokalizację wybrano do umieszczenia jednej  
z kilkunastu w skali Unii Europejskiej instalacji demonstracyjnych. Pierwsze  
próby realizacji dyrektywy CCS doprowadziły tam do spadku efektywności 
wytwarzania energii elektrycznej o 

1
/3 dotychczasowej wartości.

27
 Wskazano,  

że „z analizy opłacalności budowy bloku energetycznego 858 MW jednoznacznie 
wynika, że po wprowadzeniu opłat za emitowanie dwutlenku węgla do atmosfery – 
bez znaczących podwyżek cen energii – ta nowoczesna jednostka nigdy  
się inwestorowi nie zwróci. Bez zobowiązań, jakie niesie ze sobą wprowadzenie 
pakietu klimatycznego (a więc i bez konieczności budowy instalacji CCS), blok 
zwróciłby się po 14 latach eksploatacji. Nieodzowność (w zaistniałej sytuacji) 
wybudowania, a zwłaszcza eksploatacji instalacji CCS drastycznie pogarsza 
opłacalność obu poddanych analizie inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych 
w pracy obliczeń, jedynym racjonalnym wyjściem z tej sytuacji musi być znaczące 
podniesienie ceny sprzedawanej energii elektrycznej”.

28
 Innymi słowy, biorąc  

pod uwagę istniejące okoliczności faktyczne, konieczne byłoby wprowadzenie, 
podobnie jak w przypadku odnawialnych źródeł energii, systemów wsparcia,  
aby zrekompensować wysoki koszt stosowania CCS. Wątpliwe jest jednak, czy  
do tego dojdzie, uwzględniając, że w zamierzeniu prawodawcy unijnego 
technologia geologicznego składowania dwutlenku węgla ma być etapem 
przejściowym. Szansą dla technologii CCS jest włączanie projektów intensyfikacji 
wydobycia węglowodorów za pomocą wtłaczania dwutlenku węgla,

29
 jednak  

takie pole zastosowania podlega naturalnym ograniczeniom, takim jak ilość 
ekonomicznie możliwych do eksploatacji źródeł ropy naftowej i gazu ziemnego na 
terytorium Unii Europejskiej. 

Póki co, mimo upływu kilku lat od przyjęcia dyrektywy, trudno uznać, że ten 
etap przejściowy w ogóle się rozpoczął. Powodem takiego stanu rzeczy są, obok 
wspomnianego braku efektywności ekonomicznej, istotne wątpliwości, jakie CCS 
budzi w aspekcie środowiskowym. Warto zauważyć, że kontrowersyjny charakter 
technologii CCS rzutował na opóźnione przyjęcie środków implementujących 
odnośną dyrektywę do porządków prawnych państw członkowskich,

30
 przy czym  

w przypadku części państw, implementacja polegała na wprowadzeniu całkowitego 
zakazu stosowania tej technologii na swoim terytorium, a prawodawca polski 
zezwolił na to wyłącznie w celach demonstracyjnych.  

Nierozwiązany problem wpływu technologii geologicznego składowania  
CO2 na środowisko naturalne stał się przedmiotem refleksji prawodawcy unijnego, 
wyrażonej zarówno w motywach dyrektywy, jak i w jej właściwej części. I tak  
na przykład w motywie 19 dyrektywy wskazano: „Państwa członkowskie powinny 
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zachować prawo do wskazania na swoim terytorium obszarów, na których  
można lokalizować składowiska. Obejmuje to prawo państw członkowskich  
do dopuszczania składowania na części lub całości ich terytorium lub do 
opowiedzenia się za jakimkolwiek innym wykorzystaniem struktur podziemnych, 
takich jak poszukiwania, produkcja i składowanie węglowodorów lub geotermalne 
wykorzystanie warstw wodonośnych (…) tym dane miejsce może być wybrane jako 
składowisko, tylko jeżeli nie istnieje znaczące ryzyko wycieku i jeżeli w żadnym 
przypadku nie odnotuje się znaczącego wpływu na środowisko lub zdrowie. Należy 
to ustalić poprzez charakterystykę i dokonanie oceny potencjalnego kompleksu 
składowania zgodnie z określonymi wymogami”. W części właściwej uwagę zwraca 
przede wszystkim art. 19 dyrektywy, przewidujący obowiązek złożenia stosownego 
zabezpieczenia finansowego przez potencjalnego operatora składowiska, które  
w razie szkody w środowisku zostanie wykorzystane do jej naprawienia. Co więcej, 
co do zasady, operator pozostaje odpowiedzialny za działania zapobiegawcze  
i zaradcze również po zamknięciu składowiska (art. 17 dyrektywy). Aby doszło  
do przekazania odpowiedzialności właściwemu organowi, muszą być spełnione 
określone warunki, w tym „wszystkie dostępne dowody wskazują na to, że CO2 
będzie całkowicie i stale hermetycznie składowany” (art. 18 ust. 1 lit. a) dyrektywy). 
Spełnienie tego warunku operator musi wykazać sporządzonym przez siebie 
raportem, który ma wykazywać „co najmniej:  

a) że faktyczne zachowanie wtłoczonego CO2 jest zgodne z zachowaniem 
modelowanym;  

b) że nie ma jakiegokolwiek wykrywalnego wycieku;  
c) że sytuacja składowiska zmierza w kierunku długoterminowej stabilizacji” 

(art. 18 ust. 2 dyrektywy).  
Analizując cytowane unormowania, nie sposób uniknąć konstatacji, że mamy 

do czynienia z odwróconym ciężarem dowodu w zastosowaniu zasady 
przezorności. 

Zasada przezorności (ostrożności) jest dalej idącą postacią zasady prewencji 
(działania zapobiegawczego). O ile zasada prewencji nakazuje podjęcie środków 
zapobiegawczych w przypadku podejmowania działalności, co do której jest 
pewne, że może ona negatywnie oddziaływać na środowisko, o tyle zasada 
przezorności idzie krok dalej i uniemożliwia ignorowanie faktu, że negatywne 
oddziaływanie danej aktywności na środowisko nie jest pewne. Kontrowersje 
obejmują jednak w zasadzie wszystkie istotne elementy zasady przezorności, 
mianowicie:  

1) Stopień naukowej pewności, uruchamiający zastosowanie zasady 
ostrożności – począwszy od braku całkowitej naukowej pewności, tj. stanu, 
w którym adekwatny związek przyczynowy między działalnością  
a negatywnymi skutkami dla środowiska jest prawie pewny, poprzez 
uzasadniony charakter podejrzeń co do istnienia takiego związku,  
aż do domysłów w zakresie możliwych skutków. 

2) Znaczenie negatywnych skutków, uzasadniające uruchomienie zasady 
przezorności – od zastrzeżenia poważnego charakteru szkód do braku 
takiego zastrzeżenia. 

3) Charakter działań, jakie uruchamia zasada przezorności – od efektywnych 
środków zapobiegawczych do nakazu całkowitej rezygnacji z podejmo-
wanej inwestycji.  
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Postanowienia dyrektywy nawiązują do tej interpretacji zasady przezorności, 
która narzuca odwrócenie ciężaru dowodu w ten sposób, aby to podmiot 
potencjalnie zanieczyszczający był obarczony obowiązkiem wykazania, że jego 
działalność nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Interpretacja taka 
zaczyna pojawiać się w porządkach prawnych i znajdować poparcie w praktyce 
państw.

31
 Odwrócony ciężar dowodu, to jest obarczanie przedsiębiorcy 

obowiązkiem dowodzenia, że jego aktywność nie będzie negatywnie oddziaływać 
na środowisko, stanowi przykład bardzo restrykcyjnej interpretacji zasady 
ostrożności. Jest to zresztą interpretacja mało racjonalna, co najlepiej uwidacznia 
przykład CCS. Oczywiste jest, że negatywne oddziaływanie tej technologii może 
zamanifestować się dopiero po upływie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. W jaki 
sposób zatem można w ogóle udowodnić, że w perspektywie kilkudziesięciu lat nie 
dojdzie do wycieku magazynowanego dwutlenku węgla ze składowiska, i/lub  
że taki wyciek nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska, skoro 
brak jest miarodajnych doświadczeń w tym zakresie i możliwości przeprowadzenia 
wybiegających tak daleko w czasie badań? 

Przyjęcie tak rygorystycznej interpretacji zasady przezorności tworzy 
nierealne oczekiwania wobec potencjalnych operatorów składowisk. Kształt 
regulacji prawnych zniechęca do podejmowania tego rodzaju aktywności, 
ponieważ cała odpowiedzialność na bardzo długi okres przerzucona jest  
na operatora. W tym kontekście warto przywołać treść art. 21 ust. 4a Prawa 
geologicznego i górniczego,

32
 w którym wskazano, że koncesji na podziemne 

składowanie dwutlenku węgla „udziela się na okres uwzględniający obowiązek 
prowadzenia po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla 
monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla przez okres 
nie krótszy niż 20 lat” (przepis ten odzwierciedla zresztą postanowienia dyrektywy 
w tym zakresie). Długoterminowa odpowiedzialność uznawana bywa za kluczowy 
element określenia możliwości zastosowania geologicznego składowania 
dwutlenku węgla w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

33
 Nie ulega 

jednak wątpliwości, że będzie ona działać odstraszająco na potencjalnych 
inwestorów. 

Paradoksalnie, deklaratywne przyjęcie rygorystycznej interpretacji zasady 
ostrożności w dyrektywie dotyczącej CCS nie oznacza wcale, że zasada ta jest  
w praktyce respektowana. W istocie rzeczy stosowanie technologii CCS stoi  
w sprzeczności ze wspomnianą zasadą nawet przy jej najbardziej liberalnej 
wykładni. W przypadku geologicznego składowania dwutlenku węgla istnieją 
uzasadnione podejrzenia, że w dłuższej perspektywie będzie ono wywierać 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Tymczasem, co prawda, dyrektywa 
jest pełna zastrzeżeń dotyczących konieczności zbadania implikacji tej technologii 
oraz udowodnienia ponad wszelką wątpliwość braku szkodliwości, ale jedno-
cześnie finansuje się z funduszy unijnych instalacje demonstracyjne. Kolejnym 
paradoksem jest fakt, że ta ryzykowna metoda ma służyć ograniczaniu emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery (w której gazy takie jak dwutlenek węgla 
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naturalnie występują), kosztem zatłoczenia ich ogromnych ilości w struktury 
geologiczne, co naturalnym niewątpliwie nie jest. Ryzyko stosowania tej technologii 
zdecydowanie przewyższa zatem możliwe do osiągnięcia korzyści (które, w świetle 
dyskusyjnej racjonalności założeń klimatologicznych stojących u podstaw unijnej 
polityki klimatycznej, są wątpliwe), co czyni stosowanie tej technologii 
nieproporcjonalnym.  

Analizując CCS jako instrument ochrony środowiska w energetyce, można 
wyciągnąć określone wnioski o charakterze generalnym. Daje się zauważyć 
przede wszystkim niespójność działań Unii Europejskiej na styku polityki 
energetycznej i polityki ochrony środowiska, wynikającą z podjęcia się realizacji 
wielu różnych celów, które – przy przyjęciu niewłaściwego kierunku działań –  
w praktyce okazują się rozbieżne. Zmiana okoliczności i kształt środków pakietu 
klimatyczno-energetycznego były przyczyną konfliktu pojawiającego się między 
polityką klimatyczną i polityką energetyczną.

34
 Niespójność ta niejednokrotnie 

rzutuje w sposób negatywny na efektywność podejmowanych środków, w tym 
instrumentów ochrony środowiska w energetyce. Co więcej, próba pogodzenia 
wszystkich zasługujących na ochronę interesów może sprawić, że już na poziomie 
konstrukcyjnym założony środek będzie sprzeczny z przynajmniej częścią z nich – 
w tym może dojść do sytuacji, gdy środek nakierowany na ochronę środowiska 
będzie w istocie rzeczy w nią godził. 

 
Zakończenie 
Interesująca jest porównawcza analiza ekonomiczna geologicznego 

składowania dwutlenku węgla oraz odnawialnych źródeł energii jako środków 
nakierowanych na realizację celów środowiskowych. W doktrynie wyciągnięto 
wniosek, że żaden z tych środków nie jest wolny od specyficznych dla siebie ryzyk, 
zatem najbardziej efektywne jest ich połączenie.

35
  

Oba instrumenty zdają się na obecnym etapie wpisywać w konkluzję, że 
pomiędzy prawem Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska a jego 
praktyczną realizacją istnieje różnica na niekorzyść rzeczywistych rezultatów.

36
 

Przyczyny takiego stanu rzeczy przypisywać należy zarówno ukształtowaniu 
regulacji prawnych, jak i istniejącym okolicznościom faktycznym. Ściśle rzecz 
ujmując, istota problemu zdaje się tkwić w niedostosowaniu kształtowanych 
unormowań do faktycznych uwarunkowań. O ile bowiem dyrektywa w sprawie 
promowania wykorzystania energii z odnawialnych źródeł jest elementem pakietu 
klimatyczno-energetycznego, przynoszącym pewne rezultaty, o tyle na podobną 
ocenę nie zasługują niektóre inne jego elementy, w tym w szczególności ten 
bezpośrednio nakierowany na redukcję emisji gazów cieplarnianych, tj. system 
handlu uprawnieniami do emisji i geologiczne składowanie dwutlenku węgla.  
W elementach takich uwidacznia się brak refleksji prawodawcy unijnego na temat 
istniejących uwarunkowań, brak dostosowywania instrumentów ochrony 
środowiska w energetyce do płynnie zmieniających się okoliczności i wreszcie 
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nienależyta ocena potencjalnych skutków (także pod kątem ekonomicznym). Takie 
działanie jest nie tylko mało racjonalne, ale też stoi w sprzeczności ze wskazaniami 
płynącymi z treści art. 191 ust. 3 TfUE, który nakazuje przy kształtowaniu polityki  
w dziedzinie środowiska naturalnego brać pod uwagę m.in. warunki środowiska 
naturalnego w różnych regionach Unii oraz potencjalne korzyści i koszty, które 
mogą wynikać z działania lub z zaniechania działania. Tymczasem zmiana 
sposobu postępowania w tym zakresie przyczyniłaby się niewątpliwie do istotnego 
zwiększenia efektywności kształtowanych instrumentów ochrony środowiska  
w energetyce. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł obejmuje rozważania na temat kwestii miejsca celu 

środowiskowego w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej, jak również 
praktycznego przełożenia powyższego celu na kształt unormowań, które 
nakierowane są na zapewnienie zgodności pomiędzy działaniami sektora 
energetycznego i względami odnoszącymi się do ochrony środowiska naturalnego. 
Punktem wyjścia dla rozważań jest rozróżnienie dwóch podstawowych celów 
ochrony środowiska w energetyce: redukcji emisji oraz ostrożnego i racjonalnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi. Następnie zanalizowane zostały przykłady 
instrumentów prawnych powziętych dla zamierzonego osiągnięcia każdego  
z powyższych celów, w świetle ich teoretycznego i praktycznego wpływu  
w odniesieniu do osiągnięcia tych celów. W kręgu badań pozostaje również 
kwestia zgodności bądź braku zgodności analizowanych instrumentów z zasadami 
unijnej polityki w dziedzinie środowiska. 

Słowa klucze: prawo energetyczne, ochrona środowiska, odnawialne źródła 
energii, wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla 

 
Summary 
The present article deals with the question of place of environmental aim 

within the framework of energy policy of the European Union, as well as the 
practical impact of the aforementioned aim on shape of regulations which  
are destined to ensure compliance between activities of the energy sector and 
concerns referring to environmental protection. The starting point consists  
in differentiation of two major aims of environmental protection within the energy 
sector – namely, reduction of emissions as well as careful and rational exploitation 
of natural resources. Thereafter, legal examples for intended achievement of each 
of the above-mentioned goals are given and analyzed in light of their theoretical 
and practical influence with regard to attainment of these goals. Within the scope  
of examination, there remains also the issue of compliance or non-compliance  
of analyzed instruments with principles of environmental policy of the European 
Union. 

Key words: energy law, environmental protection, renewable energy sources, 
carbon capture & storage 
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DYWERSYFIKACJA DOSTAW ENERGII PRZEZ POLSKĘ WE WSPÓŁPRACY  

Z INNYMI PAŃSTWAMI W REGIONIE 
 
 
Wstęp 
Polska i państwa, znajdujące się w jej sąsiedztwie, są w dużej mierze 

uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu i ropy, obciążonych niekorzystnymi 
warunkami kontraktów długoterminowych. Jednym z głównych powodów 
przesyłania surowców energetycznych z jednego kierunku jest słabo rozwinięta 
infrastruktura ich transportu z innych obszarów. Dla przykładu, udział rosyjskiej 
ropy w polskim imporcie wynosi około 94%. Węgry z kolei w około 80% pokrywają 
swoje zasoby importem gazu ziemnego z Rosji.

1
 W ostatnich latach, państwa 

zmierzają więc do dywersyfikacji dostawców energii i tras przesyłowych. 
Szczególnie istotna jest budowa gazoportów, nowych gazociągów, 
interkonektorów, rewersów fizycznych, a także wirtualnych oraz podziemnych 
magazynów.

2
 

Jednym z głównych wyzwań dywersyfikacyjnych Polski i jej partnerów  
w regionie jest wzajemna współpraca. Niestety, nie wszystkie państwa posiadały 
podobny poziom percepcji zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, głównie 
w kształtowaniu relacji z Rosją,jednakże przełomowym momentem w zmianie tego 
podejścia były rosyjsko-ukraińskie kryzysy gazowe w 2006 i 2009 roku, które 
wpłynęły na konieczność współdziałania państw, ze względu na negatywne skutki 
ekonomiczne w przerwaniu dostaw gazu. Na początku 2009 roku kraje europejskie 
zostały pozbawione około 20% dostaw gazu, a straty te szacuje się na 1,6 mld 
euro.

3
 W związku z tym, od kilku lat zauważa się przyśpieszenie wspólnych 

projektów, które zostaną przedstawione w niniejszym artykule. 
 
Najważniejsze polskie inwestycje celem dywersyfikacji dostaw energii 
Największym dla Polski projektem ostatnich lat, w celu dywersyfikacji dostaw, 

jest budowa terminalu LNG w Świnoujściu, pierwszej tego typu inwestycji w całej 
Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Terminal LNG 
to instalacja, która ma za zadanie przesyłać drogą morską gaz ziemny w postaci 
skroplonej specjalnymi tankowcami, tzw. metanowcami do terminali, w których 
następnie surowiec poddawany jest procesowi regazyfikacji, czyli ponownemu 
przekształceniu, poprzez ogrzanie, w gaz. Terminal w Świnoujściu pozwoli na 
odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie, z możliwością zwiększenia w kolejnych 
latach jego zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% 

                                                           
1
 K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne 
bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, „Zeszyty Natolińskie” 2013, nr 51, s. 21-29 

2
 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szanse, zagrożenia, zadania z 18.09.2015 r., 
Ośrodek Analiz Strategicznych, https://oaspl.org/2015/09/18/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-
szanse-zagrozenia-zadania/ (pobrano 20.07.2016 r.) 

3
 K. Pronińska, Wpływ…, op. cit., s. 44 
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obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce.
4
 W 2009 roku Polska 

podpisała umowę na dostawy LNG z Kataru, które mają pokryć 
1
/3 polskiego 

zapotrzebowania na ten surowiec. Biorąc pod uwagę obecne tendencje wzrostu 
znaczenia skroplonego gazu i jego konkurencyjnych cen wobec rosyjskich  
cen gazu, polska inwestycja może w przyszłości przynieść korzystne efekty  
w dywersyfikacji dostaw energii dla reszty państw europejskich.

5
 

Budowa sieci połączeń gazowych z innymi państwami jest również bardzo 
istotna z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw energii. Za inwestycje w tej kwestii 
odpowiada Polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Spółka  
ta utworzyła w ostatnich latach gazociąg Polska-Czechy, przy współpracy  
z czeskim operatorem systemu przesyłowego Net4Gas. Po uruchomieniu punktu  
w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej w 2000 roku, jest to drugi interkonektor  
z państwami Unii Europejskiej. Gazociąg o długości 32 km przebiega od Skoczowa 
przez Cieszyn do Tranovic. Połączenie Polska-Czechy jest również istotnym 
elementem planowanego Korytarza Północ-Południe.

6
 Obie spółki realizują 

aktualnie projekt polegający na zwiększeniu zdolności przesyłowej połączenia oraz 
możliwości odwróconego przepływu.

7
 Podobną funkcję ma pełnić projekt 

gazociągu ze Słowacją, we współpracy z operatorem Eustream.
8
 Znaczącym 

projektem jest również budowa połączenia z Litwą, które ma na celu tworzenie 
rynku gazu w tej części Europy poprzez eliminowanie tzw. „wysp energetycznych”, 
a więc rejonów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku.

9
 

Planowane jest także połączenie gazowe Polska-Ukraina, które zakłada budowę 
nowego interkonektora pomiędzy węzłami Hermanowice w Polsce i Bliche Volytsia 
– granica na terytorium Ukrainy.

10
 

Bardzo ważną inwestycją było także uruchomienie w 2014 roku na granicy  
z Niemcami instalacji pozwalających na tzw. fizyczny rewers gazu w Gazociągu 
Jamalskim, który sprowadza gaz z kierunku zachodniego, w przypadku 
wstrzymania dostaw ze strony rosyjskiej. Utworzony został również tzw. rewers 
wirtualny, który umożliwił pobieranie, dzięki instalacjom we Włocławku, ponad  
8 mld m³ gazu rocznie z surowca płynącego tranzytem przez Polskę Gazociągiem 
Jamalskim, poprzez zakup od zachodniego odbiorcy.

11
 

Polskie inwestycje są z kolei częścią większych projektów infrastrukturalnych 
w Europie. Najważniejszymi z nich są: Korytarz Północ-Południe, Baltic Pipe  
i Rurociąg Oddesa-Brody-Płock. W latach 2009-2014 powstało ponad 1200 km 

                                                           
4
 Terminal LNG, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-system.pl/terminal-
lng/, (pobrano 20.07.2016 r.) 

5
 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo…, op. cit. 

6
 Gazociąg Polska-Czechy, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-
system.pl/nasze-inwestycje/inwestycje-zrealizowane/polska-czechy/ (pobrano 20.07.2016 r.) 

7
 Polska-Czechy, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-system.pl/nasze-
inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/polska-czechy/ (pobrano 20.07.2016 r.) 

8
 Gazociąg Polska-Słowacja, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-sys 
tem.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/polska-slowacja/ (pobrano 20.07.2016 r.) 

9
 Gazociąg Polska-Litwa, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-
system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/polska-litwa/ (pobrano 20.07.2016 r.) 

10
 Interkonektor Polska-Ukraina, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-
system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/interkonektor-polska-ukraina/ (pobrano 
20.07.2016 r.) 

11
 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo…, op. cit. 
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nowych gazociągów w Polsce i zwiększono z 1 mld m³ do 10 mld m³ rocznie 
techniczne zdolności importu gazu do Polski z państw unijnych.

12
 

 
Korytarz Północ-Południe 
W ostatnich latach, jednym z największych przedsięwzięć Polski, wraz z jej 

partnerami w regionie, jest budowa Korytarza Północ-Południe, który miałby 
ograniczyć sprowadzanie gazu i ropy w układzie Wschód-Zachód. Na inwestycję 
składa się wiele projektów rewersyjnych interkonektorów, terminali LNG oraz 
rurociągów importowych, których źródła finansowania są zróżnicowane. Oprócz 
nowych połączeń wykorzystane zostaną istniejące już w regionie systemy gazowe  
i rurociągowe. Zgodnie z unijnym dokumentem z 2010 roku „Priorities for 2020 and 
Beyond – a Blueprint for an Integrated European Energy Network”, inwestycja  
ta jest jedną z kluczowych w celu zapewnienia dostaw energii na rynek 
europejski.

13
 Państwa mają w tym zakresie wsparcie unijnego funduszu 

Connecting Europe Facility.
14

 Połączenia w ramach Korytarza Północ-Południe 
mają obejmować nie tylko infrastrukturę gazową, ale także ropy naftowej  
i połączenia sieci energii elektrycznej, co ma sprzyjać integracji rynku i rozwojowi 
odnawialnych źródeł energii.

15
 

Inwestycja ma przebiegać interkonektorami z terminalu LNG w Świnoujściu 
nad Morzem Bałtyckim do chorwackiego terminalu LNG Adria na wyspie Krk na 
Adriatyku.

16
 Korytarz będzie obejmować swoim zasięgiem Polskę, Czechy, 

Słowację, Węgry, Bośnię i Hercegowinę, Słowenię, Serbię Austrię, Bułgarię, 
Rumunię oraz Chorwację.

17
 Przedłużenie korytarza na północy byłoby możliwe 

dzięki budowie gazociągu Baltic Pipe do Danii, o którym mowa w kolejnej części.  
Z kolei na południu sieć połączeń z gazociągami Transkaspijskim, 
Południowokaukaskim, Transanatolijskim, Transadriatyckim, Jońsko-Adriatycki  
i Eastring umożliwiłaby dostęp do surowca kaspijskiego, a nawet irańskiego.

18
 

Projekt Korytarza Północ-Południe zakłada również możliwość stworzenia 
połączeń z terminalem LNG na rumuńskim wybrzeżu w porcie czarnomorskim 
Konstancy. Terminal ma dysponować przepustowością rzędu 3 mld m³ rocznie. 
Jego budowa uzależniona jest od realizacji w ramach Korytarza Południowego 
projektu gazociągu łączącego Azerbejdżan, Gruzję i Rumunię.

19
 Sieć wzajemnych 

powiązań pomiędzy europejskimi krajami uniemożliwiłaby wywieranie przez Rosję 
nacisków politycznych poprzez wstrzymywanie dostaw.  

Korzyści wynikające z budowy Korytarza Północ-Południe to przede 
wszystkim zwiększenie integracji regionalnych rynków gazu i bezpieczeństwa 
dostaw, umożliwienie dostępu do nowych źródeł dostaw (LNG, Norwegia)  
dla Europy Wschodniej, lepsza koordynacja regionalnych projektów 

                                                           
12

 Ibidem 
13

 K. Pronińska, Wpływ…, op. cit., s. 49 
14

 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo…, op. cit. 
15

 K. Pronińska, Wpływ…, op. cit., s. 50 
16

 Korytarz Północ-Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-system. 
pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/korytarz-polnoc-poludnie/ (pobrano 20.07. 
2016 r.) 

17
 N. Obara, Poszerzanie pola bezpieczeństwa energetycznego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 
„Nowa Polityka Wschodnia” 2016, nr 1(10), s. 141. 

18
 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo…, op. cit. 

19
 K. Pronińska, Wpływ…, op. cit., s. 56. 
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infrastrukturalnych, harmonizacja i ujednolicenie zasad obowiązujących na rynku,  
a także umożliwienie wdrożenia regionalnych procedur prewencyjnych  
i awaryjnych, w przypadku sytuacji kryzysowych.

20
 Ponadto warto zauważyć,  

że projekt ten nie jest jednym wielkim kosztownym przedsięwzięciem, ale stanowi 
zbiór wielu inwestycji infrastrukturalnych na terytorium każdego z państw.

21
 

 
Baltic Pipe i połączenie z Norwegią 
W 2016 roku spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (w skrócie 

PGNiG) poinformowała o koncepcji budowy połączenia z Norwegią, przy 
wykorzystaniu gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią. Inwestycja miałaby 
za zadanie pozyskiwanie gazu ze złóż Morza Norweskiego, przy współudziale 
innych państw regionu.

22
 Gazociąg Bałtycki, połączony z Norwegią, odgrywałby 

istotną rolę w ramach Korytarza Północ-Południe oraz projektu interkonektora 
łączącego Polskę z Litwą.

23
 

Istotnym zagrożeniem dla rozpoczęcia prac nad pozyskaniem gazu z Norwegii 
jest współpraca rosyjskiego Gazpromu z koncernami z Niemiec, Francji, Austrii  
i Holandii, w celu rozbudowy Nord Stream o kolejne połączenia. Sprowadzanie 
gazu norweskiego, w wyniku zwiększonych dostaw z Rosji, byłoby nieopłacalne. 
Potencjalny terminal skraplający na wybrzeżu niemieckim zdominowałby rynek 
LNG w rejonie Morza Bałtyckiego, szczególnie stałby się zagrożeniem dla 
polskiego terminalu w Świnoujściu. Polska, wraz z partnerami w regionie, próbuje 
na forum unijnym blokować tę inwestycję jako sprzeczną z założeniami 
europejskiej unii energetycznej, jednakże niepodjęcie zobowiązujących decyzji  
i ograniczone środki finansowe mogą doprowadzić do fiasku koncepcji połączenia 
z Danią i Norwegią.

24
 

 
Odessa-Brody-Płock 
Projekt pozyskiwania ropy z Azerbejdżanu poruszany był już kilkakrotnie, 

jednakże po wybuchu kryzysu na Ukrainie, państwa zwróciły w jego stronę większą 
uwagę. Koncepcja Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej zakłada 
między innymi połączenie Odessa-Brody-Płock. Zgodnie z tym planem, surowiec 
ze złóż na Morzu Kaspijskim miałby być przesyłany rurociągiem Baku-Supsa  
z wybrzeża Azerbejdżanu na wybrzeże Gruzji.

25
 Następnie byłby ładowany  

do tankowców, które przez Morze Czarne docierałyby do terminalu naftowego  
w Odessie, później do Brodów przy polskiej granicy i przesyłany rurociągiem  
do Płocka. W ten sposób Polska, przez kolejne połączenia, mogłaby przesyłać 

                                                           
20

 Korytarz Północ-Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-
system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/korytarz-polnoc-poludnie/ (pobrano 
20.07.2016 r. 

21
 M. Kołaczkowski, Współpraca energetyczna państw V4, w: Bezpieczeństwo energetyczne państw 
Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie, J. Świątkowska (red.). 
Kraków 2011, s. 80 

22
 Dywersyfikacja dostaw w perspektywie 2022 roku z 7.03.2016, Portal mpolska24, http://www.mpolska 
24.pl/post/11622/dywersyfikacja-dostaw-w-perspektywie-2022-roku (pobrano 20.07.2016 r.) 

23
 Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, http://www.gaz-sys 
tem.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/baltyckibaltic-pipe/ (pobrano 20.07.2016 r.) 

24
 Dywersyfikacja dostaw w perspektywie 2022 roku z 7.03.2016, Portal mpolska24, http://www.mpolska 
24.pl/post/11622/dywersyfikacja-dostaw-w-perspektywie-2022-roku (pobrano 20.07.2016 r.) 

25
 Także w przyszłości z Kazachstanu i Turkmenistanu. 

http://www.mpolska/
http://www.mpolska/


567 
______________________________________________________________________________________________ 

ropę do innych państw w regionie.
26

 Ropociąg Odessa-Brody o długości 674 km 
został ukończony w 2002 roku. Z kolei planowane połączenie Brody-Płock miałoby 
wynosić 377 km, z których 120 km przechodziłoby przez terytorium Ukrainy,  
a pozostałe 157 km przez Polskę.

27
 Niestety, połączenie Odessa-Brody-Płock 

przebiegałoby przez tereny nieustabilizowane politycznie i uzależnione od 
wpływów Rosji, więc narażone byłoby na przerywanie dostaw.

28
 

Alternatywą może być również połączenie z Brody do białoruskiego Mozyrza, 
które powstało kilka lat temu, w celu dywersyfikacji energii i zwiększenia 
niezależności od rosyjskich dostaw. Mińskie władze rozpatrują połączenie  
z Polską, w celu przesyłania surowca na rynki unijne,jednakże białoruska 
koncepcja może być jedynie celem politycznym w stosunkach z Rosją i nie 
doczeka się realizacji.

29
 

 
Zakończenie 
Oprócz wykazanych w niniejszym artykule inwestycji, w ostatnich latach 

znaczenia nabiera również sektor energii elektrycznej. Polska sieć tej energii jest 
połączona ze Szwecją, Niemcami, Czechami, Słowacją, Białorusią  
i Ukrainą, jednakże połączenia te są przestarzałe, ich przepustowość ograniczona, 
a alokacja mocy nieefektywna. W efekcie często dochodzi do przeciążenia linii 
energetycznych. Ponadto, konwencjonalne elektrownie węglowe nieefektywnie 
zużywają paliwo i produkują energię przy wielkich kosztach ekologicznych. Sieć 
energii elektrycznej również wymaga unowocześnienia, w celu spełnienia 
wymogów unijnych ochrony środowiska.

30
 Duże znaczenie ma również unijny 

długofalowy program budowy tzw. autostrad energetycznych, których zadaniem 
będzie pomieszczenie coraz większej ilości energii wiatrowej, wytwarzanej na 
Morzu Północnym i Bałtyckim oraz energii pochodzących z odnawialnych źródeł 
energii.

31
 

Dywersyfikacja dostaw energii przez Polskę i państwa w jej sąsiedztwie  
ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa regionu pod względem ekonomicznym 
oraz politycznym. Polityka energetyczna niektórych państw jest wykorzystywana  
w celu wywierania wpływu w innych sferach pod groźbą zatrzymania dostaw.  
Z jednej strony dla Polski i jej partnerów w regionie konieczne jest uniezależnienie 
się ze strony Rosji, z drugiej zaś zwiększenie konkurencyjności w sektorze 
energetycznym wobec innych państw. Zmodernizowana sieć połączeń umożliwi 
ponadto wybór dostawców po najbardziej korzystnych cenach, bez zawierania 
mało elastycznych kontraktów długoterminowych.  

Niestety, większe projekty energetyczne, takie jak Nord Stream czy Turkish 
Stream, oddziałują demobilizująco na słabsze państwa europejskie. Wzajemna 
współpraca jest nadal w głównej mierze na etapie projektów, aniżeli praktycznych 
działań. W związku z tym, Polska i inne państwa będą zmuszone do zawierania 

                                                           
26

 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo…, op. cit. 
27

 Nowy rząd może przyśpieszyć projekt Odessa-Brody-Gdańsk z 28.11.2015 r., portal Biznes  
Alert, http://biznesalert.pl/nowy-rzad-moze-przyspieszyc-projekt-odessa-brody-gdansk/ (pobrano 
20.07.2016 r.) 

28
 Głównie w Gruzji i na Półwyspie Krymskim. 

29
 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo…, op. cit. 

30
 Więcej: K. Pronińska, Wpływ…, op. cit., s. 33-41 

31
 Ibidem, s. 51 
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kolejnych niekorzystnych kontraktów długoterminowych, jeśli prace infrastru-
kturalne nie zostaną przyśpieszone. 

 
Streszczenie 
Polska dąży do uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu, poprzez 

rozwijanie współpracy energetycznej z innymi partnerami w regionie, znajdującymi 
się w podobnej sytuacji. Należą do nich m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa  
czy Ukraina. Państwa wdrożone są w projekty energetyczne i infrastrukturalne, 
takie jak budowa Korytarza Północ-Południe, Gazociągu Bałtyckiego, Rurociągu 
Odessa-Brody-Płock, jak również podtrzymują wspólne stanowiska zabezpie-
czające ich interesy, np. poprzez blokowanie na forum unijnym budowy gazociągu 
Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Celem artykułu jest przedstawienie 
najważniejszych rozpoczętych i planowanych inwestycji dywersyfikacji dostaw 
energii, w które zaangażowana jest Polska we współpracy z państwami  
w sąsiedztwie. 

Słowa klucze: dywersyfikacja dostaw energii, bezpieczeństwo energetyczne 
Polski 

 
Summary 
Poland seeks to become independent from Russian gas supplies through 

developing energy cooperation with other partners in the region, which are  
in a similar situation. These include Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania 
and Ukraine. Countries are implemented in energy and infrastructure projects such 
as the North-South Gas Corridor, Baltic Pipe, pipeline Odessa-Brody-Plock,  
as well as the common positions protecting their interests, eg. by blocking on the 
EU forum the construction of the Nord Stream 2 from Russia to Germany. The aim  
of this article is to present the most important started and planned investments  
of diversification of energy supply, which Poland is involved in cooperation with the 
countries in the neighborhood. 

Key words: diversification of energy dupply, polish energy security 
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DEROGACJE WZGLĘDEM UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 DLA ENERGETYKI  
W WYMIARZE KRAJOWYM I PONADNARODOWYM 

 
 
1. Wprowadzenie 
Jednym z kluczowych elementów kompromisu podczas posiedzenia Rady 

Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r., dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia  
i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (tak zwana „dyrektywa ETS”),

1
 było zagwarantowanie  

Polsce okresu przejściowego (derogacji) od obowiązku zakupu 100% uprawnień 
do emisji na aukcjach. Okres przejściowy dotyczyć miał instalacji istniejących  
oraz takich, których proces inwestycyjny fizycznie rozpoczął się przed 31 grudnia 
2008 r. Zasady przydzielania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w drodze 
odstępstwa od nowej zasady aukcji, obowiązujące tylko niektóre spośród państw 
Unii Europejskiej, nieco się od siebie różnią. Różnice te wpływają na opłacalność 
inwestycji dotyczącej modernizacji instalacji wykazanych w Krajowych Planach 
Inwestycyjnych, co wykazano w niniejszym artykule, na przykładzie dwóch 
sąsiadujących krajów: Polski i Czech. 

 
2. Szczegółowe zagadnienia prawne 
Sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest domyślną metodą w III okresie 

(obejmującym lata 2013-2020) dystrybucji uprawnień do emisji CO2 dla instalacji 
uczestniczących we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji  
(EU ETS), jednakże państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej 
spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem  
10c dyrektywy ETS,

2
 mogą przejściowo przydzielać bezpłatne uprawnienia do 

emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, odstępując tym samym od 
sprzedaży tych uprawnień w drodze aukcji. Zatem art. 10c ust. 1 dyrektywy ETS

2
 

przewiduje możliwość przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po roku 2012,  
w związku z produkcją energii elektrycznej jedynie dla instalacji, które albo 
funkcjonowały przed 31 grudnia 2008 r., albo których proces inwestycyjny 
faktycznie wszczęto przed tą datą.  

Ponadto, instalacje, o których mowa (czyli te fizycznie wszczęte do końca 
2008 r.), nie mogą być instalacjami nowymi w świetle dyrektywy ETS.

3
 Treść art. 

10a stanowi, iż „nie przydziela się żadnych bezpłatnych uprawnień w odniesieniu 
do jakiegokolwiek wytwarzania energii elektrycznej przez nowe instalacje”.

4
 Z kolei 

                                                           
1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 

2
 Ibidem 

3
 Ibidem 

4
 Ibidem 

 



571 
______________________________________________________________________________________________ 

„nowa instalacja”, w myśl art. 1 lit. h dyrektywy ETS.
5
 oznacza „każdą instalację 

prowadzącą jedno lub więcej działań wskazanych w załączniku 1, która uzyskała 
zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po 30 czerwca  
2011 r.”

6
 

Ponadto, na podstawie art. 10a Dyrektywy,
7
 Komisja przyjmuje w pełni 

zharmonizowane w całej Wspólnocie przepisy wykonawcze, dotyczące przydziału 
uprawnień. Przepisy określają w stopniu, w jakim jest to możliwe, wspólnotowe 
wskaźniki ex ante tak, aby zapewnić przydział uprawnień w sposób, który 
dostarcza zachęt do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do stosowania 
energooszczędnych technologii, uwzględniając najbardziej wydajne technologie, 
substytuty, alternatywne procesy produkcyjne, kogenerację o wysokiej sprawności, 
wykorzystanie biomasy oraz wychwytywanie i składowanie CO2, jeśli takie 
instalacje są dostępne, oraz w sposób, który nie dostarcza zachęt do zwiększenia 
emisji. Nie dokonuje się żadnych przydziałów bezpłatnych uprawnień  
w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wytwarzania energii elektrycznej, z wyjątkiem 
przypadków objętych art. 10c. 

Ponadto, dla każdego sektora i podsektora wskaźnik co do zasady obliczany 
jest dla produktów, a nie dla czynników produkcji, po to, by w jak największym 
stopniu zmniejszyć emisje i zwiększyć oszczędności wynikające z poprawy 
efektywności energetycznej w każdym z procesów produkcyjnych danego sektora  
i podsektora. Punktem wyjścia, podczas określania zasad dotyczących 
ustanawiania wskaźników ex ante w poszczególnych sektorach lub podsektorach, 
są średnie parametry 10% najbardziej wydajnych instalacji w danym sektorze lub 
podsektorze we Wspólnocie w latach 2007-2008. W drodze odstępstwa od art.  
10a ust. 1-5, art. 10c obowiązuje pod warunkiem, że spełniony jest jeden  
z następujących warunków: 

a) w roku 2007 krajowa sieć energii elektrycznej nie była pośrednio lub 
bezpośrednio połączona z siecią systemu połączeń wzajemnych, którą 
zarządza Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej w Europie 
(UCTE); 

b) w roku 2007 krajowa sieć energii elektrycznej była jedynie bezpośrednio 
lub pośrednio połączona z siecią zarządzaną przez Unię ds. Koordynacji 
Przesyłu Energii Elektrycznej w Europie (UCTE), poprzez jedną linię  
o mocy przesyłowej mniejszej niż 400 MW;  

c) w roku 2006 ponad 30% energii elektrycznej było wytwarzane z paliwa 
kopalnego jednego rodzaju, a PKB na mieszkańca w cenach rynkowych 
nie przekroczył 50% średniego PKB na mieszkańca w cenach rynkowych 
we Wspólnocie. 

Kwalifikujące się państwo powinno spełnić jeden z powyższych warunków  
(a)-(c). Polska oraz Czechy kwalifikują się do otrzymania nieodpłatnych uprawnień 
na podstawie punktu (c). Warunkiem zakwalifikowania oraz skorzystania  
z przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej, jest fakt funkcjonowania instalacji najpóźniej w 31 grudnia 2008 r. We 
wnioskach złożonych zgodnie z art. 10c ust. 5 Dyrektywy, państwa członkowskie 

                                                           
5
 Ibidem 

6
 Ibidem 

7
 Ibidem 
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powinny były wykazać, że instalacje na ich terytorium uznane za kwalifikujące się 
do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c 
Dyrektywy spełniają ten warunek, poprzez wykazanie zweryfikowanych emisji tych 
instalacji w okresie 2008-2010, podając jednocześnie numer zezwolenia  
i posiadacza rachunku przedmiotowej instalacji, zgodnie z wpisem do CITL 
(Niezależnego Wspólnotowego Dziennika Transakcji). Informacje te powinny także 
udowodnić, że instalacja nadal funkcjonuje i nie zakończyła działania. Zgodnie  
z art. 10c ust. 3 Dyrektywy, przydziały powinny opierać się albo na 
zweryfikowanych emisjach z lat 2005-2007, albo na wskaźniku sprawności ex ante. 
Do wszystkich kwalifikowalnych instalacji, dla których istnieją zweryfikowane dane 
dotyczące emisji za lata 2005-2007, stosuje się taką samą metodykę przydziału. 
Innymi słowy, instalacjom, w przypadku których istnieją dane dotyczące 
zweryfikowanych emisji za lata 2005-2007, powinno przydzielić się uprawnienia na 
podstawie tych zweryfikowanych emisji albo na podstawie wskaźnika sprawności 
ex ante. W przypadku braku takich danych, przydział może się opierać wyłącznie 
na wskaźniku sprawności ex ante, jednakże dla każdej instalacji należy stosować 
tylko jedną metodę przydziału. 

 
3. Porównanie zasad derogacji dla Polski i Czech 
Przydzielone przejściowo bezpłatne uprawnienia są odejmowane od liczby 

uprawnień, jakie dane państwo członkowskie mogłoby w zamian sprzedać na 
aukcji, zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy. W 2013 r. całkowita liczba 
przydzielonych przejściowo bezpłatnych uprawnień nie przekroczyła 70% średniej 
rocznej ilości zweryfikowanych emisji za lata 2005-2007 u wytwórców energii 
elektrycznej, względem wielkości odpowiadającej ostatecznej wielkości krajowego 
zużycia brutto danego państwa członkowskiego. W kolejnych latach wskaźnik 
bezpłatnie przydzielanych uprawnień jest stopniowo zmniejszany, aż do całko-
witego zlikwidowania przydziałów bezpłatnych uprawnień w roku 2020. W tabeli  
nr 1 zestawiono maksymalną ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, możliwą 
do rozdziału dla instalacji w poszczególnych państwach członkowskich, względem 
zweryfikowanych emisji za lata 2005-2007.  

 

Tabela nr 1: Możliwa do przydziału maksymalna ilość nieodpłatnych uprawnień do 

emisji CO2 dla wytwórców energii elektrycznej względem lat 2005-2007 
 

ROK UDZIAŁ PROCENTOWY (%) 

2013 70 

2014 65 

2015 60 

2016 54 

2017 47 

2018 39 

2019 29 

2020 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dyrektywy 
 

W przypadku państw członkowskich, które nie uczestniczyły w systemie 
wspólnotowym w 2005 r., odpowiednie emisje są obliczane na podstawie ich 
zweryfikowanych emisji w ramach systemu wspólnotowego w roku 2007. 
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Ponadto, w Dyrektywie 2003/87/WE stwierdzono wyraźnie, że począwszy od 
2013 r., sprzedaż na aukcji wszystkich uprawnień do emisji powinna stać się 
regułą dla sektora energetycznego, przy uwzględnieniu jego możliwości w zakresie 
obciążania konsumentów alternatywnymi kosztami emisji CO2, w ramach cen 
energii elektrycznej, co pozwala na wytworzenie dodatkowych dochodów 
(„nadzwyczajne zyski”). Sprzedaż na aukcji ma na celu wyeliminowanie tych 
nadzwyczajnych zysków. Artykuł 10c Dyrektywy ETS zawiera przepisy określające 
odstępstwo od szeregu ważnych zasad Dyrektywy 2003/87/WE, w szczególności 
od unijnego, w pełni zharmonizowanego podejścia do przydzielania uprawnień, 
wprowadzenia sprzedaży na aukcji jako podstawowej metody przydzielania 
uprawnień oraz wyraźnego wyłączenia przydzielania bezpłatnych uprawnień do 
emisji w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej. Powyższe zasady  
i przepisy mają na celu zapewnienie jak największej wydajności systemu pod 
względem gospodarczym. Artykuł 10c Dyrektywy ETS stanowi wyjątek od 
najważniejszych zasad Dyrektywy 2003/87/WE. Ponadto, interpretacja oraz 
stosowanie tego wyjątku ma następować w sposób niepodważający ogólnych 
celów Dyrektywy ETS. Porównując systemy obowiązujące w obu krajach, należy 
wziąć pod uwagę takie zasadnicze kwestie, jak ilość bezpłatnych uprawnień, jakie 
każdy z krajów może otrzymać oraz zastosowane pozostałe reguły mające wpływ 
na opłacalność realizacji poszczególnych zadań przewidzianych względem 
modernizacji sektora energetycznego. 

 

Tabela nr 2: Ilość uprawnień do emisji CO2 w poszczególnych latach, przeznaczona 

do bezpłatnego przydziału dla sektora energetycznego w ramach derogacji 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie decyzji KE dla Polski i Czech 
 

Z uwagi na istotne różnice w strukturze systemów energetycznych obu krajów, 
liczbę instalacji, w których planuje się modernizację oraz klasyfikację instalacji jako 
„nowe”, ilość jednostek EUA jest zindywidualizowana dla każdego państwa. 
Polska, za sprawą znacznie większej mocy wytwórczej oraz przeważającej 
większości wykorzystywania elektrowni pracujących w oparciu o paliwo kopalniane 
oraz ich planowanych modernizacjach, wnioskowała o dużo większą ilość 
bezpłatnie przydzielonych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do Czech, co 
zaprezentowano w tabeli nr 2. Wskaźniki benchmarku, przyjęte przez oba kraje, 
również różnią się między sobą, gdyż dla Czech wskaźnik ten wynosi  
0,8095 Mg CO2/MWh, z kolei dla Polski jest to 0,6408 Mg CO2/MWh.  

 
3.1. Porównanie wniosków składanych przez oba kraje przy ubieganiu 

się o realizację zapisów derogacyjnych 
Warunkiem przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji instalacjom, 

określonym w Dyrektywie, jest wykazanie poniesienia nakładów na realizację 

kraj/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Czechy 

[i lość EUA]
26.916.667 23.071.429 19.226.191 15.380.953 11.535.714 7.690.476 3.845.238

Polska 

[i lość EUA]
77.817.376 72.258.992 66.700.608 60.030.547 52.248.809 43.355.395 32.238.627
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zadań inwestycyjnych, zgłoszonych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI)  
w zakresie modernizacji i doposażenia infrastruktury, stosowania czystych 
technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł 
dostaw. Polska skorzystała z możliwości przyznawania bezpłatnych uprawnień 
składając „Wniosek o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji” (tzw. 
wniosek derogacyjny). Wniosek ten został zatwierdzony Decyzją Komisji z  13 lipca 
2012 r. Władze polskie przedstawiły wraz z wnioskiem wykaz 145 instalacji 
wytwarzających energię elektryczną, które były w eksploatacji przed 31 grudnia 
2008 r., oraz 31 instalacji, wytwarzających energię elektryczną,  
w odniesieniu do których proces inwestycyjny został fizycznie rozpoczęty przed 
tym samym terminem. Maksymalna łączna ilość uprawnień do emisji CO2 została 
ustalona jako ekwiwalent łącznej emisji rzędu 404.647.129 Mg CO2 proponowanej 
do przydziału instalacjom zgodnie z art. 10c w latach 2013-2019. Władze czeskie  
z kolei aplikowały o bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 jako ekwiwalent łącznej 
emisji rzędu 107.666.664 Mg CO2, w ramach derogacji dla 81 instalacji istniejących 
oraz 1 instalacji będącej w fazie realizacji. Zasady dotyczące realizacji Krajowych 
Planów Inwestycyjnych są następujące: w planie krajowym należy określić 
inwestycje, które bezpośrednio lub pośrednio (inwestycje w sieci i usługi 
pomocnicze) przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych  
w opłacalny sposób; nie mogą one wzmacniać pozycji dominujących ani 
nadmiernie zakłócać konkurencji i handlu na rynku wewnętrznym, oraz, jeżeli to 
możliwe, powinny wzmacniać konkurencję na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej; inwestycje określone w planie krajowym powinny być uzupełnieniem 
inwestycji, jakie państwa członkowskie muszą podjąć, aby osiągnąć inne cele lub 
spełnić wymogi prawne wynikające z prawa Unii. Nie powinny to również być 
inwestycje wymagane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Ponadto, inwestycje określone w planie krajowym powinny przyczynić 
się do dywersyfikacji struktury elektroenergetycznej i źródeł dostaw energii dla 
wytwarzania energii elektrycznej oraz ograniczenia intensywności emisji dwutlenku 
węgla. Inwestycje powinny być również opłacalne ekonomicznie przy braku 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c Dyrektywy 
2003/87/WE po zakończeniu przejściowego przydzielania tych uprawnień,  
z wyjątkiem konkretnych, uprzednio określonych nowych technologii znajdujących 
się na etapie demonstracji i wymienionych w załączniku III. 

Komisja Europejska, 13 lipca 2012 r., zaakceptowała wniosek Polski  
o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektora energetycznego  
po 2012 r. Jedynie 6 instalacji, zdaniem Komisji Europejskiej, nie kwalifikowało się 
do otrzymania bezpłatnych uprawnień. Warunkiem otrzymania EUA w Polsce jest 
jednak wykonanie odpowiednich inwestycji przez wcześniejsze zainwestowanie 
środków pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz rozliczenie inwestycji na zasadzie 
ex post, czyli z późniejszym otrzymaniem EUA w ramach zrealizowanej inwestycji. 
W celu ustalenia wartości bezpłatnych uprawnień do emisji przyznanych na 
podstawie art. 10c, Polska zastosowała w swoim wniosku metodologię stosowaną 
do określenia wartości określonych w załączniku VI do komunikatu, indeksowaną 
do poziomu cen w roku 2010. Wartość przedłożonych inwestycji przez inwestorów 
musiała być również wyrażona w cenach z 2010 r. 

Nieco wcześniej, gdyż 6 lipca 2012 r., Komisja Europejska zaakceptowała 
wniosek Czech o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. W przypadku 
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Czech, nieco inaczej wygląda już sprawa samego przydziału darmowych EUA 
otrzymywanych w drodze derogacji, gdyż następuje wydanie EUA „z góry”, po 
czym istnieje obowiązek wywiązania się z zaplanowanej inwestycji, tym samym 
producenci energii elektrycznej, realizujący zadania określone w Krajowym Planie 
Inwestycyjnym, ponoszą ryzyko ewentualnego, przyszłego zwrotu otrzymanych 
EUA. Jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana do końca, to wszystkie uprzednio 
otrzymane jednostki EUA będą musiały zostać zwrócone.  

Przy ocenie opłacalności realizacji inwestycji przez podmioty z terenu Polski 
oraz Czech, zasadnicze znaczenie ma wyznaczenie ceny bazowej dla inwestycji, 
która w obu krajach została ustalona w inny sposób. Czechy wyznaczają cenę,  
po której przeliczane są następnie inwestycje w sektorze energetycznym, zgodnie 
ze schematem zaprezentowanym na rysunku nr 1. 

 

Rysunek nr 1: Schemat wyznaczania ceny bazowej, po której rozliczane są inwestycje 

i przyznawane darmowe EUA w Czechach 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Zgodnie z powyższym schematem (Rysunek nr 1), wyliczany poziom 
rzeczywistej ceny rozliczania EUA, w ramach derogacji będzie zbliżony  
do poziomu rzeczywistej ceny rynkowej, jaka aktualnie będzie występować  
w kolejnych latach. Odstępstwo ceny bazowej od aktualnej ceny giełdowej będzie 
wynosić co najwyżej 10%. Poziomy rozliczenia, jakie przyjęto dla inwestycji 
realizowanych w pierwszych dwóch latach (2013 oraz 2014) wyniosły zatem 
odpowiednio 7,47 euro/EUA (cena wyznaczona w oparciu o średnią cenę z roku 
2012, według notowań Point Carbon) oraz 4,45 euro/EUA (cena wyznaczona  
w oparciu o średnią cenę z roku 2013, według notowań na giełdzie EEX). Ustalono 
również stałą wartość przeliczeniową dla kursu waluty obowiązującej w Czechach, 
mianowicie koron czeskich, w stosunku do euro na 24,956 CZK/EUR. Umożliwia  
to zabezpieczenie ryzyka kursowego w początkowej fazie inwestycji. 
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W przypadku Polski, mechanizm wyznaczania ceny bazowej został ustalony  
w sposób przedstawiony na rysunku nr 2.  

 

Rysunek nr 2: Schemat wyznaczania ceny bazowej, po której rozliczane są inwestycje 

i przyznawane darmowe EUA w Polsce 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Zgodnie z mechanizmem stosowanym przez Polskę, poziomy rozliczenia, 
jakie przyjęto dla inwestycji realizowanych w pierwszych dwóch latach (2013 oraz 
2014), wyniosły 14,78 euro/EUA. Ustalono również stałą wartość przeliczeniową 
dla kursu waluty polskiej złotówki w stosunku do euro na 5 PLN/EUR. Umożliwia 
to, podobnie jak w przypadku Czech, zabezpieczenie ryzyka kursowego  
w początkowej fazie inwestycji. 

 
3.2. Obowiązki wynikające z raportowania 

Każde państwo członkowskie, stosując artykuł 12c, wymaga od 
korzystających z zapisów Dyrektywy wytwórców energii elektrycznej i operatorów 
sieci składania co 12 miesięcy sprawozdania z inwestycji, o których mowa  
w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania w tej sprawie i podają je do publicznej wiadomości. 

Raportowanie do Ministerstwa Środowiska jest wymagane z końcem listopada 
każdego roku. Polskie instalacje przedłożyły pierwszy raport w listopadzie 2013 
roku. Czeskie instalacje przedłożyły pierwszy raport w listopadzie 2012 r., z kolei 
drugi w listopadzie 2013 roku. Każde z państw przedkłada następnie coroczne 
sprawozdania do Komisji Europejskiej, informujące o postępie prac inwestycji 
ujętych w Krajowych Planach Inwestycyjnych. Istnieje możliwość wydłużenia 
okresu na złożenie sprawozdania, decyzja w takim przypadku wydawana jest 
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przez Parlament Europejski i Radę po złożeniu stosownych wniosków 
zawierających warunki, jakie należy spełnić. 

Ponadto, na dwa lata przed końcem okresu (czyli w roku 2018), Komisja 
ocenia postęp poczyniony w związku z implementacją krajowych planów 
inwestycyjnych. Ocena oraz ostateczna realizacja zadania będą miały znaczenie 
przy końcowym etapie rozliczania inwestycji. Warunkiem otrzymania bezpłatnych 
uprawnień do emisji jest wykonanie zadań inwestycyjnych, ujętych w Krajowym 
Planie Inwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację do rozliczenia 
przyznanych uprawnień. 

Polskie instalacje, by otrzymać darmowe EUA, muszą wykazać poniesione 
nakłady inwestycyjne w ramach procedury ex post. Istnieje ryzyko nieotrzymania 
EUA na czas, ze względu na krótki okres pomiędzy złożeniem sprawozdania  
i uzyskaniem zgodności. Ponadto, ostateczna ocena inwestycji, dokonywana przez 
Komisję Europejską, związana jest z ryzykiem dotyczącym zwrotu całości 
otrzymanych EUA w przeszłości i ich oddaniem z końcem III okresu EU ETS. 
Ocena dokonywana jest w systemie 0:1, co oznacza brak możliwości częściowego 
rozliczenia inwestycji. Mechanizm przenoszenia części niezrealizowanej inwestycji 
na kolejne 4 lata (tzw. Roll-over mechanism) umożliwia jej wydłużenie w czasie. 

Czeskie instalacje otrzymały EUA już w oparciu o pierwszy raport, po czym 
były zobligowane do wykazania zgodności ponoszenia nakładów inwestycyjnych  
w kolejnych latach zgodnych z raportem. 

Podobnie jak w przypadku Polski, występuje ryzyko dotyczące przyszłego 
zwrotu części otrzymanych EUA. Mechanizm przenoszenia na kolejne 4 lata (Roll- 
over mechanism) również umożliwia wydłużenie inwestycji w czasie. Maksymalne 
opóźnienie względem ukończenia inwestycji wynosi 2 lata, po przekroczeniu tego 
terminu brak jest możliwości otrzymania darmowych alokacji. 

 
4. Wyznaczanie opłacalności inwestycji w obu krajach 
Przy wyznaczeniu opłacalności podjęcia realizacji działań inwestycyjnych 

według krajowych planów, posłużono się metodyką dotyczącą wyznaczania 
średniego kosztu wytwarzania elektryczności (1)

8
. Do wyznaczenia opłacalności 

inwestycji posłużono się blokiem elektrycznym na parametry nadkrytyczne. Dane 
wejściowe zestawiono w tabeli nr 3.  

Metodyka wyznaczania opłacalności inwestycji: 
 

(1) 

                                                           
8
 R. Bartnik, B. Bartnik, A. Hnydiuk-Stefan, Optimum Investment Strategy in the Power Industry. 
Mathematical Models. Springer. New York 2016 
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gdzie 
ael,apal , aCO2, aco, aSO2, aNOx, apył, bCO2 ‒ sterowania, 
Nel − moc brutto elektrowni, MW, 

Ɛel ‒ wskaźnik elektrycznych potrzeb własnych elektrowni, 
ƞel ‒ sprawność energetyczna brutto wytwarzania energii elektrycznej, 
u − udział energii chemicznej paliwa w całkowitym jej rocznym zużyciu, dla którego nie jest 
wymagany zakup pozwoleń na emisję CO2, 
pCO2, pCO, pSO2, ppył – jednostkowe stawki za emisję CO2, CO, NOx, SO2, pyłu, PLN/kg, 
xwu,m,od − współczynnik uwzględniający koszty wody uzupełniającej, materiałów 
pomocniczych, odpadów, 
xpł,p,ub − współczynnik uwzględniający koszty płac, podatków, ubezpieczeń itd., 
ρCO2, ρCO, ρNOx, ρSO2, ρpył – emisje CO2, CO, NOx, SO2, pyłu z jednostki energii 
chemicznej paliwa, kg/GJ, 
r − stopa oprocentowania kapitału inwestycyjnego, 
T − wyrażony w latach kalkulacyjny okres eksploatacji elektrowni, 
tR − roczny czas pracy elektrowni. 

 

Tabela nr 3: Zestawienie bazowych danych wejściowych dla analizowanego bloku na 

parametry nadkrytyczne 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Moc bloku parowego brutto Nel = 460 MW

Nakłady inwestycyjne na blok J = 2990 mln PLN

Roczny czas pracy bloku tR = 7500 h

Elektryczne potrzeby własne bloku: Ɛel = 7,6%

Stopa dyskonta r = 7%, stopa podatku dochodowego p = 

19%

Okres budowy bloku b = 5 lat

Czas eksploatacji T = 20 lat

Roczna stopa kosztów konserwacji i remontów d rem = 

3%. 

Suma kosztów xpł,p,ub  = 0,25, suma kosztów xwu,m,od  = 

0,02.

Jednostkowa cena węgla epal = 11,4 PLN/GJ

Cena uprawnień do emisji CO2: = zmienna, wyznaczana 

w oparciu o wytyczne metodologii danego kraju
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Wykonano obliczenia wpływu realizacji inwestycji wartości 30 mln euro na  
koszty wytwarzania elektryczności dla bloku węglowego 460 MW na parametry 
nadkrytyczne w Polsce oraz w Czechach. Rozpatrzono dwa warianty realizowanej 
inwestycji, mianowicie w pierwszym przypadku inwestycja ta nie wpłynęła na 
obniżenie wskaźnika emisyjności i tym samym jej opłacalność realizacyjna 
wynikała z możliwości otrzymania darmowych EUA. W drugim przypadku 
inwestycja bezpośrednio przekładała się na obniżenie emisyjności w jednostce 
wytwórczej i tym samym powodowała zmniejszenie kosztów produkcji w przyszłych 
latach. 

Jak wynika z poniższych wykresów (Rysunki nr 3, 4), inwestycja dotycząca 
modernizacji bloku na parametry nadkrytyczne, przeprowadzona na warunkach 
czeskiej metodologii, jest bardziej opłacalna. W większym stopniu wpływa na 
obniżenie kosztów eksploatacyjnych, gdyż dzięki elastycznemu mechanizmowi 
określania ceny bazowej emisji CO2, ich nieodpłatna ilość uzyskiwana w drodze 
derogacji, może okazać się większa w przypadku spadku rzeczywistych cen 
rynkowych. Spadek cen, po jakich przedsiębiorcy mogliby dokonać zakupu EUA, 
jest czynnikiem zachęcającym do zakupu EUA na rynku wtórnym, w miejsce 
realizacji inwestycji, dzięki której ich nieodpłatna ilość zostanie przeliczona po dużo 
wyższej cenie (14 lub 20 euro/EUA). 

 

Rysunek nr 3: Koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni na parametry 

nadkrytyczne o mocy 460 MW po modernizacji wykonanej na warunkach polskiej 
metodologii przydziału EUA w drodze derogacji, gdzie 1 – dotyczy wytwarzania, po 
przeprowadzonej modernizacji, przy wskaźniku emisyjności na poziomie 0,34 Mg CO2/MWh, 
2 – dotyczy wytwarzania, po przeprowadzonej modernizacji, przy jednoczesnym obniżeniu 
wskaźnika emisyjności do 0,18 Mg CO2/MWh 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek nr 4: Koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni na parametry 

nadkrytyczne o mocy 460 MW po modernizacji wykonanej na warunkach czeskiej 
metodologii przydziału EUA w drodze derogacji, gdzie 1 – dotyczy wytwarzania, po 
przeprowadzonej modernizacji, przy wskaźniku emisyjności na poziomie 0,34 Mg CO2/MWh, 
2 – dotyczy wytwarzania, po przeprowadzonej modernizacji, przy jednoczesnym obniżeniu 
wskaźnika emisyjności do 0,18 Mg CO2/MWh 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Podsumowanie i wnioski 
W wyniku porównania zasad ustalania metodologii przydziału bezpłatnych 

uprawnień do emisji CO2 w analizowanych krajach, wykazano istotną różnicę  
w potencjale realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego. 
Przeprowadzone obliczenia wskazały na różnicę w kosztach produkcji energii 
elektrycznej dla obu metodologii, wskazując na większą opłacalność inwestycyjną 
według zasad obowiązujących dla rynku czeskiego. Realizując inwestycję o tej 
samej wartości rzędu 30 mln euro, polski inwestor otrzymałby w ramach derogacji 
2 mln darmowych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013 oraz 2014, z kolei czeski 
inwestor otrzymałby w roku 2013 ilość darmowych EUA rzędu 4 mln, z kolei w roku 
2014 ponad 6 mln EUA. Należy jednak podkreślić, iż zaistniałe warunki rynkowe, 
dotyczące niespodziewanego spadku cenowego EUA w III okresie systemu handlu 
emisjami, odgrywają duży wpływ na rzeczywistą wartość inwestycji w obu krajach. 
W przypadku wystąpienia wzrostu cen EUA na bieżącym rynku giełdowym,  
do poziomu przewyższającego poziomy bazowe cen EUA dla derogacji, inwestycje 
w Polsce w ramach realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowych Planach 
Wykonawczych byłyby bardziej atrakcyjne dla inwestorów aniżeli inwestycje 
realizowane z tego samego programu na terenie Czech. 
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Streszczenie 
W artykule dokonano porównania zasad przydzielania bezpłatnych uprawnień 

do emisji CO2 w III okresie systemu handlu emisjami CO2 dla energetyki. Darmową 
alokację umożliwiają derogacje względem regulacji wynikających z zapisów 
Dyrektywy ETS. Odstępstwo od odpłatnego nabywania uprawnień do emisji CO2  
w drodze aukcji jest przewidziane dla państw wspólnoty, po spełnieniu określonych 
warunków. W niniejszej pracy dokonano analizy porównawczej dla dwóch 
sąsiadujących ze sobą krajów, Polski oraz Czech. Wykazano, że różnice 
dotyczące zasad rozliczania inwestycji modernizacyjnych w obu państwach, jakie 
umożliwiają otrzymanie bezpłatnego przydziału EUA, wpływają na opłacalność 
inwestycji objętych w Krajowych Planach Inwestycyjnych. 

Słowa klucze: derogacje, handel emisjami CO2, EU ETS, EUA 
 
Summary 
The article compares the rules for the free allocation of CO2 emissions 

allowances in the EU ETS third period for power sector. Free allocation allow 
derogations in relation to regulation under the provisions of the ETS Directive. 
Derogation from the paid acquisition of CO2 emission allowances in an auction is 
planned for the EU countries under certain conditions. This study analyzes and 
compare rules for two neighboring countries - Poland and Czech Republic. It has 
been shown that differences in accounting rules for modernization investments in 
both countries (which allow to obtain a free allocation of EUAs), affect the 
profitability of investments covered by the national investment plans. 

Key words: derogations, CO2 emissions trading scheme, EU ETS, EUA 
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POLITYKA ENERGETYCZNA W DZIAŁANIU BANKU ŚWIATOWEGO –  
ASPEKT GLOBALNY 

 
 
Polityka energetyczna jest jedną z polityk sektorowych polityki gospodarczej  

i jednym z najważniejszych rodzajów działalności państw i wielu organizacji 
międzynarodowych. Głównym celem polityki energetycznej jest tworzenie 
możliwości nieprzerwanego i zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenie potrzeb ludności, 
poprawa konkurencyjności, efektywności i wydajności energetycznej, a także 
zmniejszenie negatywnego wpływu sektora energetyki na środowisko naturalne. 
Sama Unia Europejska w Traktacie z Lizbony zadeklarowała, iż najważniejszym 
celem polityki energetycznej jest: „zapewnienie funkcjonowania rynku energii; 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; wspieranie efektywności 
energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych 
form energii; oraz wspieranie wzajemnych połączeń pomiędzy sieciami 
energetycznymi” (art. 194 ust. 2).

1
 To właśnie energia jest podstawą dla produkcji, 

prowadzenia działalności usługowej i jest niezbędna do codziennego życia. 
Polityka energetyczna pozostaje w obszarze zainteresowania również Banku 

Światowego, a więc globalnej instytucji, wspierającej reformy rządowe  
i współfinansującej projekty z zakresu rolnictwa, przemysłu, transportu, edukacji 
oraz różnorodne działania na rzecz unowocześniania gospodarek państw  
o średnim i niskim poziomie rozwoju. Bank Światowy nie przedstawił dotychczas 
swojej własnej definicji polityki energetycznej, ani bezpieczeństwa energetycznego, 
jednak od dziesięcioleci wspiera finansowo, technicznie i w formie doradczej sektor 
energii w wielu państwach świata. 

 
Cele Banku Światowego w zakresie energii 
Bank Światowy jest świadomy, że energia jest głównym czynnikiem 

niezbędnym do wzrostu gospodarczego, a stały i niezawodny dostęp do energii po 
przystępnej cenie jest konieczny do zmniejszania skali ubóstwa, szerzenia 
edukacji, poprawy dostępu do usług społecznych, zwiększania bezpieczeństwa 
publicznego i tworzenia nowych miejsc pracy. Wg danych statystycznych Banku, 
współcześnie około 1,1 mld osób w skali globalnej nie ma dostępu do 
elektryczności, przede wszystkim w Afryce i Azji (w samych Indiach do energii 
elektrycznej nie ma dostępu prawie 400 mln osób),

2
 a kolejne 2,8 mld korzysta  

z drewna lub innych najprostszych źródeł energii do ogrzewania domostwa  
i gotowania, co przyczynia się do 4,3 mln przypadków śmiertelnych rocznie, 
zanieczyszczenia powietrza w domostwie i na zewnątrz.

3
 Z drugiej strony, około 

 

                                                           
1
 http://www.me.gov.pl/Energetyka/Polityka+energetyczna; http://www.europarl.europa.eu/atyourservic 
e/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html (pobrano 19.12.2016 r.) 

2
 http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/10/sustainable-energy-for-all-results-profile (pobrano 
8.12.2016 r.) 

3
 http://www.worldbank.org/en/topic/energy/overview (pobrano 9.11.2016 r.) 
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3,5 mld osób zamieszkuje państwa bogate w gaz, ropę naftową lub minerały, 
istnieją też regiony, w których są dogodne warunki do wykorzystania energii 
odnawialnej. Wg szacunków Banku, dla 81 państw (około 50% ludności świata,  
z których prawie 70% żyje w skrajnym ubóstwie), energia odnawialna jest 
podstawowym źródłem energii, ponadto tworzy ona około 25% światowego PKB. 
Np. na terenie Afryki znajduje się około 10% zasobów ropy naftowej, 8% zasobów 
naturalnego gazu i 30% światowych rezerw minerałów, jednak te zasoby są często 
źródłem konfliktów lub też nie są właściwie zarządzane.

4
 

Współcześnie Bank Światowy w sektorze energii koncentruje się na wsparciu 
państw rozwijających się w realizacji projektów na rzecz stałego dostępu do energii 
po kosztach możliwych do zapłaty przez ubogą ludność, a w ten sposób szerzenia 
inkluzji społecznej. Stara się też tworzyć szanse dla rozwoju państw i zwalczania 
ubóstwa, przede wszystkim poprzez inwestycje w zarządzanie sektorem energii, 
zrównoważone wykorzystanie miejscowych zasobów i poprawę transparentności  
w sektorze. W tym celu, wraz z innymi instytucjami globalnymi (po konferencji 
Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 2012 roku), stworzył inicjatywę SE4All 
(Sustainable Energy for All – Zrównoważona Energia dla Wszystkich), której celem 
jest osiągnięcie do 2030 roku trzech następujących celów:

5
  

1. Uniwersalny dostęp do elektryczności i do czystego opału wykorzysty-
wanego do przygotowania posiłków. 

2. Podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii w skali globalnej. 
3. Podwojenie wskaźnika energooszczędności. 
Powyższe dążenia tworzą koncepcję Zrównoważonych Celów Rozwoju  

w zakresie energii (cel nr 7 w ramach Sustainable Development Goal on Energy).
6
 

Bank Światowy działa w tej sprawie z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban  
Ki-moon’em, jednocząc działania globalnych instytucji z działaniami ponad 80 
państw z całego świata (głównie z ministrami ds. energii) oraz z prywatnym 
sektorem. Bank, w celu prezentacji postępów z realizacji zadań w zakresie energii, 
co dwa lata publikuje raport pod nazwą Global Tracking Framework (GTF). 
Współcześnie priorytetowe cele szczegółowe to poprawa efektywności 
wykorzystania energii i energochłonności o około 2,6% rocznie oraz obniżenie 
kosztów energii, opartej na nowoczesnych technologiach o około 7,5% rocznie, ze 
szczególnym naciskiem na poprawę dostępu do energii w Afryce Subsaharyjskiej  
i Azji Południowej. Wg szacunków Banku, realizacja ww. zadań będzie możliwa 
przy około trzykrotnym zwiększeniu rocznych inwestycji w nowoczesną 
infrastrukturę, z poziomu około 400 mld USD do 1,25 bln USD do 2030 roku.

7
  

 
 
 
 
 

                                                           
4
 http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/overview (pobrano 9.11.2016 r.) 

5
 W 2016 roku ponad 80 państw przyłączyło się do inicjatywy, przyjmując jej cele. Deklarację podpisały 
władze państw, ministerstwa energii i społeczeństwo obywatelskie. 

6
 Oryginalne brzmienie celu to: "Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern  
energy for all" http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/10/sustainable-energy-for-all-results-
profile (pobrano 8.12.2016 r.) 

7
 http://blogs.worldbank.org/energy/bridging-energy-divide (pobrano 20.11.2016 r.) 
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Finansowanie polityki energetycznej przez Bank Światowy 
W latach fiskalnych 1947-1949, a więc w pierwszych latach finansowania 

przez Bank jakichkolwiek inwestycji, na sektor energetyki zostało przekazane około 
21% wartości pożyczek. Pierwszymi pożyczkami na cele energetyczne były 
pożyczki dla: Chile w wysokości 13,5 mln USD (budowa hydroelektrowni), dla 
Meksyku w wysokości 34,1 mln USD, Brazylii w wysokości 75 mln USD i Finlandii 
w wysokości 12,5 mln USD (budowa podstawowej infrastruktury). W praktyce były 
to pożyczki przeznaczone także na inne cele rozwojowe, takie jak np. budowa 
infrastruktury telefonicznej, czy systemu nawadniania w rolnictwie, dlatego też  
w rzeczywistości poziom finansowania sektora energii był nieco mniejszy.

8
 

W latach fiskalnych 1950-1959 można zauważyć widoczny wzrost 
finansowania sektora energetyki z poziomu 27,55 mln USD w 1950 roku do ponad 
285 mln USD w 1959 roku (wzrost ponad dziesięciokrotny), a średnioroczne 
finansowanie sektora wyniosło prawie 110 mln USD. W tym czasie prawie 29% 
środków z Banku zostało przekazane na sektor energetyki, a wśród wydatków 
dominowały kwestie budowy i rozbudowy hydroelektrowni.

9
 

W latach fiskalnych 1960-1969 widoczny jest stabilny poziom finansowania 
sektora energetyki, a mianowicie sektor ten otrzymywał średniorocznie około  
290 mln USD, co przekłada się na całościową kwotę 2 mld 913,77 mln USD, czyli 
28,79% środków wydanych przez Bank w tym czasie. Wśród wydatków dominował 
cel budowy podstawowej infrastruktury energetycznej i hydroelektrowni. Niezwykle 
ciekawe jest to, że Bank sfinansował pożyczką z 1960 roku budowę elektrowni 
atomowej we Włoszech i była to pierwsza pożyczka Banku na ten rodzaj energii. 
Jedynym sektorem intensywniej wspieranym przez Bank w latach 1960-1969 był 
sektor transportu z 32,34% udziałem w całości udzielonych pożyczek.

10
 

W latach fiskalnych 1970-1979 następował dalszy wzrost finansowania 
sektora energetyki i paliw, z poziomu 527,0 mln USD w 1970 roku do  
1 mld 467,3 mln USD (wzrost prawie trzykrotny) w 1979 roku, przy czym  
do 1973 roku włącznie finansowany był tylko sektor energetyki (całkowity brak 
finansowania paliw). Zatem średnioroczne wsparcie dla sektora wyniosło ponad 
781 mln USD. Poziom finansowania energetyki, w porównaniu z innymi sektorami, 
zmniejszył się do 14,63%, a największą ilość środków przekazano na rolnictwo  
 

                                                           
8
 Podane wartości ukazują wielkość zatwierdzonych pożyczek i nie uwzględniają ewentualnych kwot 
anulowanych. Na podstawie: International Bank for Reconstruction and Development. Third Annual 
Report 1947-1948. Washington 1948, s. 21-24, International Bank for Reconstruction and 
Development. Fourth Annual Report 1948-1949. Washington 1949, s. 16 

9
 Na podstawie: International Bank for Reconstruction and Development. Fifth Annual Report 1949-
1950. Washington 1950, s. 20-38, 50, International Bank for Reconstruction and Development. Ninth 
Annual Report 1953-1954. Washington 1954, s. 13-37, International Bank for Reconstruction and 
Development. Tenth Annual Report 1954-1955. Washington 1955, s. 26-50, International Bank  
for Reconstruction and Development. Thirteenth Annual Report 1957-1958. Washington 1958,  
s. 16, 23-45, International Bank for Reconstruction and Development. Fourteenth Annual Report 
1958-1959. Washington 1959, s. 9 

10
 Na podstawie: International Bank for Reconstruction and Development. Fifteenth Annual Report 
1959-1960. Washington 1960, s. 20-38, 50, International Bank for Reconstruction and Development. 
Seventeenth Annual Report 1961-1962. Washington 1962, s. 10, International Bank for Reconstru-
ction and Development. Eighteenth Annual Report 1962-1963. Washington 1963, s. 11, International 
Bank for Reconstruction and Development, Annual Report 1963-1964. Washington 1964, s. 9, Annual 
Report 1965-1966.Washington 1966, s. 9, Annual Report 1964-1965. Washington 1965, s. 9 
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i rozwój terenów wiejskich (27,64% wartości pożyczek), transport (18,99% wartości 
pożyczek) oraz sektor uprzemysłowienia i rozwoju instytucji finansowych (17,17%). 
Wśród wydatków ponownie dominowała budowa podstawowej infrastruktury 
energetycznej, w tym hydroelektrowni oraz budowa i rozbudowa kopalni, w celu 
zwiększenia poziomu wydobycia surowców energetycznych.

11
 

W latach fiskalnych 1980-1989 miał miejsce wzrost finansowania sektora 
energetyki, paliw i górnictwa, zarówno w kontekście przekazanej wartości 
pożyczek, jak i udziału procentowego sektora w całkowitym finansowaniu przez 
Bank. Nastąpił wzrost z poziomu 2 mld 849,3 mln USD w 1980 roku do 3 mld 
863,6 mln USD w 1989 roku (wzrost o 36%), przy czym w tym czasie 
średnioroczny poziom finansowania wynosił około 3-3,5 mld USD, co stanowiło 
łącznie wartość 30 mld 625,7 mln USD, czyli 19,69% wartości udzielonych w latach 
1980-1989 pożyczek. Jedynym sektorem intensywniej wspieranym przez Bank 
Światowy w tym czasie było rolnictwo i rozwój terenów wiejskich z udziałem  
23,7% wartości udzielonych pożyczek. Szczegółowe cele, finansowane w sektorze 
energetyki w tym czasie, były podobne jak w poprzedniej dekadzie.

12
 

W latach fiskalnych 1990-1999, sektor energetyki, paliw i górni-ctwa uzyskał  
z Banku Światowego pożyczki na kwotę 31 mld 315,9 mln USD,  
co stanowiło 13,77% wartości udzielonych pożyczek. Niewiele więcej środków 
otrzymały jedynie projekty wielosektorowe (14,54%) oraz sektor rolnictwa 
(13,79%). Średniorocznie na sektor energetyki przekazywano zatem ponad  
3,1 mld USD, a wyjątkowy był jedynie 1999 rok, z finansowaniem w wysokości 
772,5 mln USD. Dofinansowanie sektora wiązało się z zapewnieniem bezpie-
czeństwa energetycznego poszczególnych państw, wprowadzeniem energo-
oszczędnych technologii oraz z restrukturyzacją starych gałęzi gospodarki.

13
 

W latach fiskalnych 2000-2009 miał miejsce kolejny wzrost finansowania 
sektora energetyki i górnictwa – z 1 mld 572,4 mln USD w 2000 roku do 6 mld 
267,4 mln USD w 2009 roku (wzrost prawie czterokrotny), z tym, że jednocześnie 
można zauważyć znaczne wahania w wielkości funduszy przekazywanych na ten 
cel w poszczególnych latach, np. w 2004 roku było to zaledwie 966,5 mln USD.  
W latach 2000-2009 sektor znalazł się na czwartym miejscu pod względem 
wielkości finansowania (10,44% wartości udzielonych pożyczek), za takimi 
sektorami jak: prawo, sprawiedliwość i administracja publiczna (23,26% wartości 
pożyczek), transport (15,51%), zdrowie i inne usługi społeczne (11,95%).

14
 

Priorytetowe finansowanie powyższych sektorów wiązało się z tworzeniem 
infrastruktury niezbędnej do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
poszczególnych państw i regionów. 

Z kolei w latach fiskalnych 2010-2016, Bank Światowy przekazał na sektor 
energetyki i górnictwa łącznie 42 mld 411 mln USD, czyli 14,24% pożyczek w tym 
czasie, co przekłada się na średnioroczne wydatki w wysokości 6 mld 59 mln USD. 

                                                           
11

 The World Bank Annual Report 1979. Washington 1979, s. 30, The World Bank Annual Report 1976. 
Washington 1976, s. 19, The World Bank Annual Report 1973. Washington 1973, s. 25, 31, 36, 43, 49 

12
 The World Bank Annual Report 1989. Washington 1989, s. 106, 116, 124, 130, The World Bank 
Annual Report 1984. Washington 1984, s. 80, 86, 94, 100, 106, 114 

13
 Na podstawie: The World Bank Annual Report 1999. Washington 1999, s. 10, The World Bank 
Annual Report 1994. Washington 1994, s. 18, 80, 96, 102, 108 

14
 Na podstawie: The World Bank Annual Report 2009. Washington 2009, s. 57, The World Bank 
Annual Report 2008. Washington 2008, s. 57 oraz The World Bank Annual Report 2003. Volume  
1. Year In Review. Washington 2003, s. 35 
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Najwięcej przekazano w 2010 roku, a było to 9 mld 925 mln USD, z kolei w roku 
fiskalnym 2016 Bank przekazał na energetykę 7 mld 202 mln USD, czyli 15,69% 
środków przekazanych w tym czasie przez IBRD i IDA. Największą ilość środków 
przekazano na restrukturyzację sektora, unowocześnienie infrastruktury w celu 
generowania oszczędności energii, a także wprowadzanie odnawialnych źródeł 
energii.

15
 

 

Tabela nr 1: Wartość pożyczek na cele energetyczne, udzielonych przez Bank 

Światowy w latach 1950-2016 
 

Lata fiskalne 
Wartość pożyczek na cele 

energetyczne 

Udział sektora energetyki  
w całkowitym finansowaniu 

Banku Światowego  
w danym czasie 

1950-1959 1 098,1 28,94% 

1960-1969 2 913,77 28,79% 

1970-1979 7 811,5 14,63% 

1980-1989 30 625,7 19,69% 

1990-1999 31 315,9 13,77% 

2000-2009 24 217,3 10,44% 

2010-2016 42 411,0 14,24% 

Źródło: Coroczne raporty Banku Światowego z lat 1949-2016
16

 
 

W związku z powyższymi rozważaniami, należy zwrócić uwagę na kwestie 
metodologiczne. Na początku finansowania w Banku Światowym istniał sektor 
energetyki. W 1970 roku do energetyki dołączono paliwa, a w 1980 roku – 
górnictwo, które w poprzednich latach było oddzielnym sektorem. W ten sposób, 
do 2000 roku funkcjonował sektor energetyka, paliwa i górnictwo, a od 2000 roku 
istnieje sektor energetyki i górnictwa. 
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 The World Bank Annual Report 2012. Washington 2012, s. 22-23, The World Bank Annual Report 
2016.Washington 2016, s. 62, 63 

16
 International Bank for Reconstruction and Development. Fifth..., op.cit., s. 20-38, 50, International 
Bank for Reconstruction and Development. Ninth…, op.cit., s. 13-37, International Bank for 
Reconstruction and Development. Tenth…, op.cit., s. 26-50, The World Bank Annual Report 1957-
1958, op.cit., s. 16, 23-45, International Bank for Reconstruction and Development. Fourteenth…, 
op.cit., s. 9, International Bank for Reconstruction and Development. Fifteenth…, op.cit., s. 20-38, 50, 
International Bank for Reconstruction and Development. Seventeenth…, op.cit., s. 10, International 
Bank for Reconstruction and Development. Eighteenth…, op.cit., s. 11, International Bank for Annual 
Report 1963-64, op.cit., s. 9, Annual Report 1965-1966, op.cit., s. 9, Annual Report 1964-65, op.cit., 
s. 9, The World Bank Annual Report 1979, op.cit., s. 30, The World Bank Annual Report 1976, op.cit., 
s. 19, The World Bank Annual Report 1973, op.cit., s. 25, 31, 36, 43, 49, The World Bank Annual 
Report 1989, op.cit., s. 106, 116, 124, 130, The World Bank Annual Report 1984, op.cit., s. 80, 86, 94, 
100, 106, 114, The World Bank Annual Report 1999, op.cit., s. 10, The World Bank Annual Report 
1994, op.cit., s. 18, 80, 96, 102, 108, The World Bank Annual Report 2009, op.cit., s. 57, The World 
Bank Annual Report 2008, op.cit., s. 57 oraz The World Bank Annual Report 2003…, op. cit., s. 35, 
The World Bank Annual Report 2012, op.cit., s. 22-23, The World Bank Annual Report 2016, op. cit., 
s. 62, 63 
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Wykres nr 1: Trendy w finansowaniu priorytetowych celów przez Bank Światowy  

w latach 1950-2009 
 

 
Źródło: M. Gębska, Bank Światowy. Działalność pożyczkowa. Warszawa 2010, s. 96 
 

Program na rzecz wsparcia przemysłu wydobywczego – EITI-MDTF  
i EGPS 

Program został stworzony przez Bank Światowy i jego partnerów 
międzynarodowych w 2005 roku w formie EITI (Extractive Industries Transparency 
Initiative), jednak w kolejnych latach został on zamieniony inicjatywą MDTF (Multi-
Donor Trust Fund), a w 2015 roku – EGPS (Extractives Global Programmatic 
Support). Jest to program na rzecz globalnego programowego wsparcia przemysłu 
wydobywczego, a więc kluczowego dla sektora energii. Celem inicjatywy jest 
udzielanie pomocy państwom rozwijającym się i jednocześnie bogatym w surowce, 
w budowaniu wzrostu gospodarczego i zmniejszaniu ubóstwa poprzez wykorzy-
stanie ich ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych. Program EGPS 
koncentruje się na czterech głównych obszarach, takich jak:

17
 

1. Reformy prawno-regulacyjne – ich celem jest poprawa działania rządów  
w zakresie udzielania koncesji i wdrażania dobrych praktyk oraz 
odpowiednich modeli rozwoju gospodarczego, sprzyjających przemysłowi 
wydobywczemu. 

2. Lokalna dywersyfikacja gospodarki – jej celem jest wdrożenie właściwej 
polityki na poziomie lokalnym, na rzecz zwiększenia zatrudnienia, 
maksymalizacji korzyści z wydobycia surowców poprzez dywersyfikację 
gospodarki i stworzenie możliwości jej zrównoważonego rozwoju. 

 

                                                           
17

 Annual Report 2015. Extractive Industries Transparency Initiative – Multi-Donor Trust Fund (EITI-
MDTF). Washington 2015, s. 6 
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3. Transparentność i właściwe zarządzanie – ich celem jest zwiększenie 
wpływów do gospodarek państw bogatych w surowce, dzięki poprawie 
działania rządów oraz włączanie społeczeństwa obywatelskiego w zarzą-
dzanie narodowymi zasobami naturalnymi.  

4. Wzmocnienie instytucjonalne oraz społeczny i środowiskowy 
zrównoważony rozwój – ich celem jest udzielenie pomocy w zarządzaniu 
zasobami, zwiększenie korzyści społeczno-ekonomicznych, nie tylko na 
poziomie państwa, ale i społeczności lokalnych oraz stworzenie lepszych 
możliwości działania w sytuacjach kryzysowych. 

W ostatnich latach, w inicjatywę zaangażowanych było 49 państw, a w roku 
fiskalnym 2015 – program wdrażano w 37 państwach.

18
 W 2013 roku zrealizowano 

szereg szkoleń, głównie w państwach frankofońskich Afryki, w Ameryce Łacińskiej  
i na wyspach Pacyfiku. Program EITI-MDTF przekazał w 2015 roku 9,3 mln USD,  
z czego 4,7 mln w formie grantów, pomocy technicznej Banku Światowego  
i szkoleń w zakresie analiz polityki energetycznej, sfinansowano również proces 
monitoringu reform i włączania organizacji społeczeństwa obywatelskiego  
w proces EGPS.

19
 

W roku fiskalnym 2015, największa ilość środków została przekazana 
państwom Afryki (39% wartości pomocy), regionowi Azji Wschodniej i Pacyfiku 
(27%) oraz regionowi Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (14%). Europa i Azja 
Centralna, Ameryka Łacińska i Karaiby oraz Azja Południowa otrzymały po około 
6-7% wartości pomocy finansowej. W przypadku Afryki, w 2015 roku wsparcie 
polegało na realizacji 15 grantów. W regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku aktywnych 
było 7 grantów, w Europie i Azji Centralnej – 5, w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach – 7 grantów.

20
 W 2016 roku program był intensywnie wdrażany w takich 

państwach, jak: Liberia, Ghana, Demokratyczna Republika Konga, Burundi, 
Mozambik, Nigeria, Seszele, Etiopia, Indonezja, Mongolia, Myanmar, Wyspy 
Salomona, Papua Nowa Gwinea, Albania, Kirgistan, Tadżykistan, Ukraina, 
Honduras i Peru.

21
 

 

Wykres nr 2: Kierunki pomocy EITI-MDTF w roku fiskalnym 2015 

 
Źródło: Annual Report 2015. Extractive Industries Transparency Initiative – Multi-

Donor Trust Fund (EITI-MDTF). Washington 2015, s. III 

                                                           
18

 Na podstawie: Annual Report 2015. Extractive…, op.cit., s. I 
19

 Ibidem, s. 7 
20

 Ibidem, s. 11, 13, 17, 20, 22 
21

 Ibidem, s. 27-33 



589 
______________________________________________________________________________________________ 

Od początku roku fiskalnego 2005 do końca 2015 roku państwami, które 
przekazały swoje środki finansowe na rzecz inicjatyw EITI-MDTF były: Australia 
(15,5 mld USD – 22%), Stany Zjednoczone (13,5 mld USD – 19%), Kanada  
(12,5 mld USD – 17%), Wielka Brytania (10,8 mld USD – 15%), Hiszpania  
(4,9 mld USD – 7%), Niemcy (3 mld USD – 4%), Francja (1,8 mld USD – 3%), 
Norwegia (1,7 mld USD – 1,7 mld USD), Holandia (1,5 mld USD – 2%), Szwajcaria 
(1,5 mld USD – 2%), Unia Europejska (1,5 mld USD – 2%), Belgia (1,4 mld USD – 
2%), Finlandia (1 mld USD – 1 mld USD) oraz Japonia i Dania (po około  
0,5 mld USD). W sumie budżet programu na koniec roku fiskalnego 2015 wynosił 
71,476 mld USD.

22
 Oznacza to, że państwa najbardziej rozwinięte gospodarczo 

starają się pomóc w reformach sektora wydobywczego w państwach o niskim 
poziomie rozwoju. 

 

Wykres nr 3: Wkład finansowy państw rozwiniętych do programu EITI-MDTF w latach 

fiskalnych 2005-2015 (mln USD) 

 
Źródło: Annual Report 2015. Extractive Industries Transparency Initiative – Multi-

Donor Trust Fund (EITI-MDTF). Washington 2015, s. 3 
 

Ponadto, program jest wspierany przez Komisję Unii Afrykańskiej oraz 
organizacje takie jak: International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association, International Council on Mining and Metals, International Gas Union, 
Revenue Watch Institute, Publish What You Pay i World Wide Fund.

23
 

Bank Światowy realizuje projekty na rzecz energii razem z całą Grupą Banku 
Światowego (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Rozwoju, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Między-
narodowa Agencja Gwarancji Inwestycji), przekazując na ten cel od 2010 roku 
około 61 mld USD, z czego 24 mld było przeznaczone na wzmocnienie sektora 
energii odnawialnej i poprawę energooszczędności. W samym roku fiskalnym  
2016, Grupa Banku Światowego przekazała na sektor energii ponad 11,5 mld 

                                                           
22

 Ibidem, s. 26 
23

 http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/overview (pobrano 9.11.2016 r.) 
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USD, z czego 2,9 mld na ww. cele szczegółowe.
24

 W sumie Grupa Banku 
Światowego finansowała projekty energetyczne w ponad 60 państwach.

25
 

Szczególnym programem Banku Światowego, uzupełniającym tradycyjne 
wspieranie sektora energetyki, jest program wsparcia kilkunastu dużych miast  
(np. Karaczi w Pakistanie, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo w Brazylii, 
Shenzen w Chinach) w wybranych państwach, w celu poprawy wydajności 
energetycznej. Np. program ma na celu ograniczenie strat w dostawach wody  
do Karaczi, poprawę oszczędności energetycznej w oświetleniu miejsc publicznych  
w miastach Brazylii. Zaangażowanie Banku w tym zakresie wynika z faktu, iż to 
właśnie miasta konsumują około 60% globalnie produkowanej energii i emitują 
około 70% gazów cieplarnianych, a postępujący proces urbanizacji będzie 
powodował dalsze zwiększone zapotrzebowanie na energię.

26
 

 
Skutki wdrażania SE4All w skali globalnej 
W 2015 roku, Bank Światowy opublikował raport na temat dotychczasowych 

postępów realizacji celów zawartych w SE4All, wraz z perspektywą roku 2030.  
Z raportu można wywnioskować, iż realizacja celów udała się w zróżnicowanym 
stopniu, a na pewno mniejszym niż planowano. Z badań ekspertów Banku wynika, 
iż zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, powinny podwoić wydatki 
na realizację celów SE4All, aby było możliwe zbliżenie się do celów w 2030 roku. 

 

Wykres nr 4: Postępy w realizacji celów SE4All w latach 2000-2012 (roczna stopa 

wzrostu w %) 

 
Źródło: Progress Toward Sustainable Energy 2015. Global Tracking Framework 

Report. Key Findings. Washington 2015, s. 2 
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 http://www.worldbank.org/en/topic/energy/overview (pobrano 9.11.2016 r.) 
25

 http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/10/sustainable-energy-for-all-results-profile (pobrano 
8.12.2016 r.) 

26
 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/14/helping-global-cities-harness-the-power-of-ene 
rgy-efficiency (pobrano 8.12.2016 r.) 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/14/helping-global-cities-harness-the-power-of-ene
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Autorzy raportu wskazali, iż dostęp do elektryczności w latach 2000-2012 
zwiększał się średniorocznie o 0,6%, a więc był bliski planowanemu wzrostowi  
o 0,7% rocznie, aby było możliwe osiągnięcie powszechnego dostępu do 
elektryczności w 2030 roku. Roczny wzrost był jednak znacznie mniejszy w latach 
2000-2010 niż w latach 2010-2012, stąd opóźnienia w zbliżeniu się  
do celu. Wskutek globalnych działań, poziom globalnej elektryfikacji wzrósł z 83% 
w 2010 roku do 85% w 2012 roku, deficyt elektryczności zmniejszył się z 1,2 mld 
osób do 1,1 mld, co oznacza, że przy obecnych procesach demograficznych, 
dostęp do elektryczności otrzymały 222 mln osób, głównie zamieszkujących tereny 
miejskie (dla porównania w latach 1990-2010 dostęp do elektryczności uzyskało 
1,7 mld osób, podczas gdy globalnie populacja zwiększyła się o 1,6 mld).

27
 

Największy postęp został osiągnięty w Indiach, gdzie w latach 2010-2012, dostęp 
do elektryczności uzyskało 55 mln osób, natomiast najgorsza sytuacja jest wciąż  
w Afryce Subsaharyjskiej.

28
 

Dodatkowy cel powiązany z elektrycznością, a więc uniwersalny dostęp do 
paliw niestałych, jest daleki od realizacji. Dostęp ulegał średniorocznemu 
pogorszeniu o 0,1% w latach 2000-2010, a planowany wzrost o 1,7% do 2030 roku 
wydaje się być nieosiągalny. Dostęp zwiększył się z 58% w 2010 roku do 59%,  
co oznacza, że zaledwie 125 mln dodatkowych osób (głównie z terenów miejskich) 
uzyskało dostęp do niestałych paliw. Największe braki odnotowywane są w Afryce  
i w Azji.

29
 

Z kolei w przypadku wskaźnika energochłonności następowała poprawa  
o ponad 1,7% rocznie w latach 2000-2010, natomiast osiągnięcie zamierzonego 
celu do 2030 roku wymaga wzrostu o 2,6% rocznie. Największa poprawa (większa 
niż 2,6% rocznie) nastąpiła w 20 państwach – największych konsumentach energii, 
takich jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Niemcy, Włochy, Francja. 
Poprawa wskaźnika energochłonności, rozumiana jako zmniejszenie energo-
chłonności, miała miejsce głównie w sektorze przemysłu.

30
 

Wskaźnik udziału energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii 
zwiększył się z 17,8% w 2010 do 18,1% na koniec okresu 2010-2012, głównie 
dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych (wzrost  
o 2,4% średnio w roku). Aby jednak osiągnięcie celu w skali globalnej było możliwe 
do 2030 roku, potrzebny jest wzrost produkcji energii odnawialnej  
w wysokości 3,8% rocznie.

31
 

Z kolei wskaźnik konsumpcji nowoczesnych odnawialnych źródeł energii, 
takich jak energia wodna, słoneczna i wiatrowa (z wyłączeniem biopaliw 
używanych do tradycyjnych celów) wzrósł znacznie, gdyż średnio o 4% rocznie, 
jednak do osiągnięcia celów SE4All wymagany jest wzrost w wysokości 7,5% 
rocznie. W latach 2010-2012 wskaźnik ten osiągnęło jedynie 20 państw – 
największych konsumentów energii, w tym np. Chiny, Wielka Brytania, Nigeria, 

                                                           
27

 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/28/Global-Tracking-Framework-Puts-Numbers-to-
Sustainable-Energy-Goals, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/28/Global-Tracking-Fr 
amework-Puts-Numbers-to-Sustainable-Energy-Goals (pobrano 8.12.2016 r.). 

28
 Progress Toward Sustainable Energy 2015. Global Tracking Framework Report. Key Findings. 
Washington 2015, s. 2-3 

29
 Ibidem, s. 3 

30
 Ibidem, s. 5; http://trackingenergy4all.worldbank.org/energy-efficiency (pobrano 8.12.2016 r.) 

31
 Ibidem, s. 5 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/28/Global-Tracking-Fr
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Australia, a największą poprawę wskaźników można zauważyć w regionie Azji 
Wschodniej, głównie dzięki inwestycjom Chin. Energia ta była wykorzystywana 
głównie do produkcji elektryczności (wzrost w spożyciu tego rodzaju energii o 1,3% 
w badanym czasie), stosunkowo rzadko do produkcji ciepła.

32
 

 

Wykres nr 5: Wybrane państwa z najlepszymi postępami i najgorszymi wynikami  

w zakresie postępów w realizacji celów energetycznych w ramach SE4All w latach 2010-
2012 

 

 
Źródło: Progress Toward Sustainable Energy 2015. Global Tracking Framework 

Report. Key Findings. Washington 2015, s. 4 
 

Podsumowanie 
W ostatnich latach, dzięki projektom Banku i inwestycjom poszczególnych 

państw, nastąpił postęp w zakresie dostępu do energii, jednak mniejszy niż 
zakładano. Pozytywne jest to, że w skali globalnej konsumpcja energii odnawialnej 
zwiększyła się z 8,4% do 8,8%, a energochłonność zmniejszała się o ponad 1,7% 

                                                           
32

 Ibidem, s. 5-6 
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rocznie.
33

 W latach 2000-2013, Bank finansował projekty zawierające budowę lub 
odbudowę ponad 98 tys. kilometrów linii dystrybucyjnych i przesyłowych oraz 
zwiększenie zdolności produkcyjnych o około 13,5 tys. megawatów.

34
 Należy 

jednak pamiętać, iż Bank Światowy jedynie uzupełnia działania innych instytucji 
regionalnych i międzynarodowych, a przede wszystkim rządu poszczególnych 
państw i to głównie od nich i ich sposobu zarządzania państwem, środkami 
finansowymi i inwestycjami, zależeć będzie poziom dalszych inwestycji i tempo 
rozwoju kraju. 

Z powyższej analizy wynika, iż zarówno przed poszczególnymi państwami, jak 
i organizacjami międzynarodowymi, nadal stoją poważne zadania, a podtrzymanie 
tempa pozytywnych zmian w sektorze energii będzie wymagać rocznych wydatków 
w wysokości 1-1,2 bln USD. Zrozumienie zależności między energią a poziomem 
życia, zdrowiem ludności, możliwościami wyżywienia, jest kluczowe dla kontynuacji 
inwestycji. 

Oczywiste jest, że państwa posiadające dostęp do własnych lub importo-
wanych źródeł energii, posiadające infrastrukturę przesyłową, konsumują większą 
ilość energii. Z Raportu Rozwoju Ludzkiego (Human Development Report), 
opublikowanego przez UNDP w 2015 roku, wynika, iż rozwój społeczno-
ekonomiczny (wskaźnik HDI) i konsumpcja energii są ze sobą ściśle skorelowane  
i wzrost wskaźników następuje wprost proporcjonalnie w zdecydowanej większości 
państw.  

 

Wykres nr 6: Związki między HDI a wskaźnikiem rozwoju energetycznego 

(konsumpcja energii) 
 

 
Źródło: Human Development Report 2015. Work for Human Development. New York 

2015, s. 136 
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 http://blogs.worldbank.org/energy/bridging-energy-divide (pobrano 20.11.2016 r.) 
34

 http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/10/sustainable-energy-for-all-results-profile (pobrano 
8.12.2016 r.) 
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Stworzenie dostępu do energii, szczególnie tej odnawialnej, da szansę na 
lepszy rozwój państwom słabo rozwiniętym, a ludziom życie lepszej jakości, z kolei 
wyższy poziom życia powinien przyczynić się do większej świadomości społecznej, 
bardziej ekologicznych inwestycji i energooszczędności. Zatem inwestycje w sektor 
energii są niezbędne do postępu ogólnoludzkiego, a do tego potrzebne jest 
współdziałanie w skali globalnej. 

 
Streszczenie 
Artykuł ukazuje działania Banku Światowego w zakresie polityki 

energetycznej, które opierają się na strategii stworzonej przez instytucje globalne, 
m.in. ONZ, pod nazwą Zrównoważona Energia dla Wszystkich. Jest ona 
odpowiedzią na nadal istniejące w XXI wieku problemy w zakresie energii, takie  
jak brak uniwersalnego dostępu do elektryczności i czystego opału, niski udział 
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w skali globalnej oraz niski 
wskaźnik energooszczędności. Artykuł ukazuje finansowanie projektów energe-
tycznych przez Bank Światowy w wymiarze przestrzennym i czasowym, cele 
specjalnego programu na rzecz wsparcia przemysłu wydobywczego, a także skutki 
wdrażania strategii Zrównoważonej Energii dla Wszystkich. 

Słowa klucze: polityka energetyczna, Bank Światowy, pożyczki, cele 
rozwojowe, przemysł wydobywczy 

 
Summary 
The article presents the activity of the World Bank in the area of energy policy, 

which are based on the strategy created by the global institutions, including the 
United Nations. The name of the strategy is Sustainable Energy for All (SE4All).  
It is the response to energy problems, such as the lack of universal access to 
electricity and clean fuels used for cooking, the low level of renewable energy in 
global production and low level of energy efficiency. The article reveals the World 
Bank financing of energy projects in space and time dimension, the goals  
of Extractive Industries Transparency Initiative, as well as the results of 
implementation of the SE4All Programme.  

Key words: energy policy, the World Bank, loans, development goals, 
extractive industries 
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Marian KOPCZEWSKI, Paweł OLBRYCHT 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu 
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie 
 
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE 

WSPÓŁPRACY Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ 
 
 
Wstęp 
Zbudowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego  

z pewnością jest jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed Wspólnotą 
Europejską. Jak wynika z położenia geopolitycznego, nie jest to możliwe bez 
kooperacji z energetycznym potentatem w regionie, jakim jest Federacja Rosyjska. 
Unia Europejska, od początku swojego istnienia, które zbiegło się w czasie  
z utworzeniem niepodległego państwa rosyjskiego, dążyła do zacieśniania 
współpracy, w celu zwiększenia korzyści obu stron. Niezależnie od tego stara się 
jednak również pozyskiwać surowce naturalne z innych źródeł oraz budować 
własną infrastrukturę przesyłową.  

 
1. Historia współpracy Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską 
Za początek historii bilateralnych stosunków pomiędzy Unią Europejską (pod 

tą nazwą od zawarcia Traktatu z Maastricht w 1993 r.) a Federacją Rosyjską 
można uznać rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)  
w grudniu 1991 r., na mocy Układu Białowieskiego i powstanie państwa 
rosyjskiego, jako nowego podmiotu na międzynarodowej scenie politycznej.

1
 Nie 

oznaczało to jednak, że założenia dotychczasowej dwustronnej współpracy zostały 
zaniechane. Z chwilą rozpadu ZSRR i wydzielenia się z jego terytorium piętnastu 
nowych państw, powstałych na kanwie dawnych republik radzieckich, władza  
w tych krajach często nie zmieniła się wraz z transformacją ustrojową.  
W początkowym okresie wzajemna współpraca z państwami Unii oparta była  
na zawartym w 1989 r., czyli jeszcze za czasów istnienia ZSRR, „Układzie  
o handlu i współpracy gospodarczej”.

2
 W kolejnych latach strona rosyjska 

rozpoczęła opracowywanie nowej koncepcji wzajemnej współpracy. Efektem tego 
było stworzenie w 1993 r. pierwszej koncepcji polityki zagranicznej. 

Data jej opracowania koncepcji zbiegła się w czasie z wejściem w życie 
wspomnianego Traktatu z Maastricht, który w swoich założeniach obejmował m.in. 
stworzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz umocnienie 
spójności gospodarczej i potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynaro-
dowej.

3
 Federacja Rosyjska była postrzegana w tym dokumencie w trzech 

                                                           
1
 Na mocy Układu Białowieskiego, zawartego pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą, zlikwidowano 
ZSRR, a w jego miejsce powołano Wspólnotę Niepodległych Państw, do której kolejno wstępowały 
poszczególne byłe republiki radzieckie (z wyjątkiem Litwy, Łotwy oraz Estonii). 

2
 M. Raś, Polityka Unii Europejskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (w:) A. Legucka,  
K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Warszawa 2008, s. 115 

3
 Ujednolicony tekst Traktatu z Maastricht http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri 
=OJ:C:2010:083:FULL&from=PL (pobrano 27.11.2016 r.) 
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kategoriach: jako bezpośredni sąsiad, partner strategiczny oraz partner globalny  
w najważniej-szych kwestiach dotyczących sytuacji międzynarodowej. 

Równolegle także strona unijna przygotowywała dokument mający określić 
ramy wzajemnej współpracy na linii z Rosją. 24 czerwca 1994 roku podpisano 
„Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy” (Partnership and Cooperation 
Agrement – PCA), które miało obowiązywać przez kolejnych dziesięć lat. 
Faktycznie porozumienie to weszło jednak w życie dopiero 1 grudnia 1997 roku.  
i obowiązywało do końca roku 2007. Wraz z rozszerzeniem w 2004 r. UE  
o 10 nowych państw (w tym Polski), poszerzono również zakres obowiązywania 
umowy o nowo przyjęte państwa. Główne tezy powyższego porozumienia odnosiły 
się do sfery wzajemnych stosunków gospodarczo-handlowych oraz współpracy  
w dziedzinie energetyki. Porozumienie to, w ramach wzajemnej współpracy, 
zakładało stworzenie dziewięciu podkomitetów, z których jeden miał bezpośrednio 
zajmować się aspektami bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony 
środowiska. Na mocy porozumienia, od 1997 r. dochodzi do regularnych spotkań 
(najczęściej dwa razy w roku) na szczycie pomiędzy obiema stronami. Dodatkowo, 
od stycznia 1998 r. dochodzi również do okresowych spotkań na linii Rada Unii 
Europejskiej – Rosja na poziomie ministerialnym.

4
 

W trakcie szczytu w Kolonii, 4 czerwca 1999 r. przedstawiciele państw 
członkowskich UE ratyfikowali „Wspólną strategię Unii Europejskiej wobec Rosji”. 
W odpowiedzi, w październiku tego samego roku Rosja przyjęła „Strategię rozwoju 
stosunków Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w perspektywie 
średnioterminowej”, która miała obowiązywać w latach 2000-2010.  

Innym istotnym momentem w historii kształtowania się wzajemnych relacji obu 
podmiotów, było ustanowienie 30 października 2000 r., w ramach Wspólnej 
Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (CEES), tzw. „Dialogu energetycznego”. 
Było to podyktowane zwiększeniem poziomu świadomości zależności 
energetycznej państw Wspólnoty od Federacji Rosyjskiej. Główne zagadnienia 
poruszone w tym dokumencie dotyczyły zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
surowców energetycznych z Rosji oraz dopuszczenia firm europejskich do udziału 
w wydobyciu i przesyłaniu rosyjskich kopalin, w oparciu o zasady wolnorynkowe. 
Poruszono także problem dyskryminowania firm zagranicznych, funkcjonujących 
na rynku rosyjskim.

5
 

Kolejnym krokiem na drodze wzajemnych relacji energetycznych Unia – Rosja 
było przyjęcie na szczycie w Brukseli w październiku 2001 r. dokumentu  
pt. „Przyszły kierunek dialogu energetycznego pomiędzy Unią Europejską  
a Federacją Rosyjską”. Dokument ten zawierał propozycje wypracowania 
wspólnych unormowań prawnych, dotyczących handlu oraz transportu surowców, 
zapewnienia bezpieczeństwa sieci przesyłowych, ochrony umów długotermino-
wych, racjonalnego wykorzystywania zasobów energii oraz nadania priorytetowego 
znaczenia poszczególnym sieciom przesyłowym.

6
 W celu realizacji tych 

postanowień utworzono Komitet Współpracy ds. Energii, a także Unijno-Rosyjskie 
Centrum ds. Technologii Energetycznych, z siedzibą w Moskwie. Jak wspomniano 
wcześniej, Unia Europejska, rozumiejąc rolę potencjału Rosji dla zapewnienia 

                                                           
4
 R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warszawa 2007, s. 160 

5
 Ibidem, s. 161 

6
 M. Bodio, Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską (stan i perspektywy rozwoju). 
Warszawa 2005, s. 106 
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europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, podjęła działania zmierzające do 
podpisania przez Rosję Europejskiej Karty Energetycznej oraz ratyfikowania 
Traktatu Karty Energetycznej, a także podpisania Protokołu Tranzytowego. 

Innym z uzgodnień podjętych w 2001 r. było zlecenie przeprowadzenia badań 
możliwości zbudowania gazociągu usytuowanego na dnie Morza Bałtyckiego. Jego 
konsekwencją było podpisanie w 2005 r. porozumienia pomiędzy stroną niemiecką 
i rosyjską o budowie tzw. Gazociągu Północnego, oddanego ostatecznie do  
użytku w 2011 r. Projekt ten wzbudza jednak wiele kontrowersji, przede  
wszystkim w kontekście współpracy Niemiec z Federacją Rosyjską we własnym 
zakresie, w sprzeczności z interesami pozostałych członków Unii Europejskiej.

7
  

Dalsze pogłębianie bilateralnej współpracy na rynku energetycznym oraz 
planowanie jej w perspektywie najbliższych lat doprowadziło do przyjęcia  
w październiku 2003 r. na szczycie UE – Rosja dwóch dokumentów: „Strategii 
energetycznej do roku 2020”, autorstwa rosyjskiego oraz „Strategii rozwoju sektora 
energetyki i transportu do roku 2030” ze strony unijnej. Pomimo osiągnięcia 
kompromisu w analizowanych wcześniej zagadnieniach dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego, ostatecznie Rosja odrzuciła podpisanie Karty 
Energetycznej oraz Traktatu Karty Energetycznej. Było to spowodowane 
poczuciem zagrożenia utraty ówczesnej monopolistycznej pozycji na rynku 
energetycznym. Znamienny wydaje się zapis widniejący w rozdziale VI rosyjskiego 
dokumentu, mówiący, że przemysł gazowy Rosji ma na celu zabezpieczenie 
politycznych interesów Rosji w Europie. Budowanie wzajemnych kontaktów na linii 
Bruksela – Moskwa opierało się głównie o opracowywanie i rozbudowywanie tzw. 
„wspólnych przestrzeni”, które miały za zadanie pomóc w niwelowaniu istniejących 
rozbieżności interesów obu stron i wypracowywaniu nowych kompromisów. 
Zakresy poszczególnych „wspólnych przestrzeni” zostały sprecyzowane w 2005 r., 
kiedy przyjęta została tzw. „mapa drogowa” określająca cele, działania i zasady jej 
ustanawiania. Dokumenty te, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, miały 
jednak zaledwie status norm i przez to nie były dokumentami wiążącymi.

8
 Wspólne 

przestrzenie dotyczyły czterech dziedzin: gospodarki i handlu, bezpieczeństwa 
wewnętrznego i sprawiedliwości, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
międzynarodowego oraz nauki, edukacji i kultury.

9
 Inicjatywa „map drogowych” nie 

przyniosła jednak pożądanych rezultatów, przede wszystkim na wspomniany 
charakter norm, a nie obowiązującego prawa oraz brak chęci realizacji ustaleń 
przez stronę rosyjską. Kolejnym krokiem w analizowanych dwustronnych relacjach 
były dążenia Unii do podpisania nowego Porozumienia o Partnerstwie  
i Współpracy (tzw. PCA 2), które miało zabezpieczać wzajemne interesy obu stron, 
wprowadzając jednocześnie zasady swobodnej konkurencji, przewidywalności  
i przestrzegania prawa. Celem tego było stworzenie warunków budowy Wspólnej 
Przestrzeni Gospodarczej UE – Rosja.

10
 Co ciekawe, prace nad wprowadzeniem 

nowego porozumienia zostały skutecznie zablokowane przez polskie weto, będące 

                                                           
7
 Jednym z państw UE, krytykującym tę inicjatywę, jest Polska, ponieważ Gazociąg Północny przebiega 
poza jej wodami terytorialnymi. 

8
 Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1980 r., do źródeł prawa międzynarodowego 
należą umowy oraz zwyczaje międzynarodowe. Zwyczaje, w przeciwieństwie do umów, nie mają 
jednak charakteru powszechnie obowiązującego, a są tylko ogólnymi zasadami postępowania. 

9
 M. Raś, Polityka..., op. cit., s. 119 

10
 M. Kaczmarski, E. Smolar, Unia Europejska Wobec Rosji 2004-2007. Warszawa 2007, s. 9 
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konsekwencją wprowadzenia rosyjskich sankcji na eksport polskiego mięsa. 
Zostało to jednak jednomyślnie poparte przez pozostałych członków UE. 

Bilateralne relacje Unia Europejska – Federacja Rosyjska są przykładem 
niezbędnej dla obu stron współpracy podmiotów stosunków międzynarodowych. 
Strategicznym aspektem relacji jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
UE (poprzez pozyskiwanie surowców z Rosji), a także samej Federacji (poprzez 
eksport surowców na rynek unijny). Oprócz głównych analizowanych dokumentów 
stanowiących podstawę współpracy, istotne znaczenie dla wzajemnych stosunków 
mają również działania o charakterze regionalnym, których przykładem jest tzw. 
„Wymiar Północny”, będący próbą ujednolicenia działań na terenie Europy 
Północnej, czyli obszaru od Morza Bałtyckiego po krąg polarny. Jak można 
zaobserwować, UE dąży do jak najszerszej współpracy w oparciu o zasady 
zgodne z ideą wolnorynkową. Nieco inaczej wygląda to od strony rosyjskiej, która  
z jednej strony doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeby wzajemnej koegzystencji 
z Unią, z drugiej jednak stale dąży do tego, aby dalsza współpraca odbywała się 
przede wszystkim na warunkach korzystnych z jej punktu widzenia. W interesie 
Federacji Rosyjskiej leży uzależnianie UE od dostaw surowców energetycznych  
i przez to budowanie w tym regionie swojej strefy wpływów. Obecnie główne 
kierunki w polityce zagranicznej Kremla sprowadzają się do zmniejszenia roli 
Stanów Zjednoczonych w Europie, przede wszystkim w kontaktach z państwami 
Unii Europejskiej oraz jednoczesnego zmniejszenia znaczenia Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, argumentując to brakiem podstaw dla dalszego istnienia 
NATO w obecnym wymiarze. Dalsze jego funkcjonowanie, w opinii Kremla, 
miałoby sens jedynie w realiach „zimnej wojny”. Rosja, chcąc odbudować swoją 
wielkomocarstwową pozycję, będzie dążyć do powrotu dwubiegunowego układu 
świata z okresu „zimnej wojny”, z sobą jako przeciwwagą dla Stanów 
Zjednoczonych.  

W kontekście obecnej, napiętej sytuacji politycznej wewnątrz Unii Europejskiej 
i wyczuwalnego kryzysu spowodowanego rozbieżnymi zdaniami państw 
członkowskich dotyczącymi przyszłego charakteru jej funkcjonowania, można 
zaobserwować zbliżenie z Federacją Rosyjską niektórych członków Wspólnoty. 
Przykładami tego, na poziomie gospodarczym, są m. in. Węgry, Republika Czeska, 
a nawet, co widać na przykładzie Gazociągu Północnego, dominujące w UE 
Niemcy. Dzieje się to głównie z uwagi na dominującą pozycję Rosji w zakresie 
dostawy surowców energetycznych. W sytuacji, gdy UE nie jest w stanie jako 
organizacja zawrzeć korzystnych porozumień z Rosją, ta zawiera je z poszcze-
gólnymi krajami członkowskimi, rozbijając w ten sposób unijną jedność  
i podważając działanie reguł wewnątrzunijnych w stosunkach między jej członkami. 
Z pewnością dominującym celem Kremla w polityce wobec UE jest 
niedopuszczenie do powstania jednolitej polityki wobec Moskwy, czemu Kreml 
przeciwdziała m.in. za pomocą presji ekonomicznych – szczególnie w obszarze 
polityki energetycznej. 

 
2. Działania Unii Europejskiej na rzecz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu 
Obecne działania Unii Europejskiej w stosunku do Federacji Rosyjskiej są 

niedostatecznie skuteczne. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest 
dywersyfikacja źródeł energii, niż koncentrowanie się w tym aspekcie wyłącznie na 
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współpracy z Rosją, zwłaszcza w kontekście jej obecnej nieprzewidywalności. 
Efektywniejsze wydają się zatem być przedsięwzięcia na poziomie lokalnym, 
zawierane przez grupy państw zainteresowanych realizacją konkretnych inwestycji. 
Przykładem takich działań miała być budowa gazociągu Nabucco, mającego 
uniezależnić kraje unijne od rosyjskiego gazu ziemnego.

11
 21 lutego 2010 roku, 

jedenaście państw Europy Środkowej i Bałkanów podpisało deklarację o zacie-
śnieniu współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Ideą 
tego porozumienia miała być koordynacja polityki realizowanej przez sygnatariuszy 
tego porozumienia w zakresie projektów energetycznych, a dzięki temu 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz zredukowanie stopnia 
uzależnienia od Rosji. W dalszej konsekwencji, porozumienie to miało dać 
podstawy do rozbudowy infrastruktury przesyłowej, umożliwiającej dywersyfikację 
szlaków i źródeł dostaw gazu oraz integrację krajowych systemów przesyłowych. 
Podstawą dla realizacji powyższych zamierzeń miał być gazociąg Nabucco oraz 
terminale LNG, zlokalizowane w Polsce, Chorwacji oraz na wybrzeżu Morza 
Czarnego.

12
 Koncepcja ta nie weszła jednak w życie z powodu wyłamania się  

z porozumienia Węgier, które postanowiły ostatecznie zaangażować się w rosyjski 
projekt Gazociągu Południowego, opozycyjny względem Nabucco, lobbowany 
przez Unię Europejską. 

Chcąc przybliżyć szanse na realizację sztandarowego projektu unijnego, czyli 
gazociągu Nabucco, Unia przyznała w marcu 2009 r. wsparcie w wysokości 200 
mln euro. Decyzja ta nie zapadała jednakże jednogłośnie. Wyraźnie sprzeciwiały 
się jej Niemcy, zaangażowane w oba projekty rosyjskie, jakimi były Gazociąg 
Północny oraz Południowy. Decyzję tę popierały natomiast państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej. W decyzji tej brak było wspomnianej wcześniej jedności  
w działaniach Unii na arenie rynku nośników energii. Konsekwencją braku 
jednomyślności była zmiana (po zaledwie kilku dniach) decyzji o przyznaniu  
na realizację inwestycji 200 mln euro i przekazanie powyższych środków na 
„południowy korytarz gazowy”, obejmujący wiele różnych projektów energety-
cznych. Przy okazji tej decyzji, szansę na skorzystanie z unijnych pieniędzy 
otrzymała Rosja, w związku z realizacją swojego projektu – Gazociągu 
Południowego. 

Kolejny pomysł zrodził się na kanwie kryzysu gazowego z początku 2009 
roku. W lutym tego roku posłowie Parlamentu Europejskiego wysunęli propozycje 
włączania do umów handlowych, stowarzyszeniowych oraz porozumień  
o partnerstwie i współpracy zawieranych z krajami będącymi producentami gazu 
jak i krajami tranzytowymi, tzw. „klauzuli bezpieczeństwa energetycznego”. 
Stanowiłaby ona swoistego rodzaju kodeks postępowania, wprowadzając m.in. 
zakaz przerywania dostaw będących konsekwencją sporów handlowych, 
wskazując jednocześnie środki, jakie należy podjąć w takim wypadku.

13
 

Obecnie ciężko jest o całkowite uniezależnienie się Unii Europejskiej od 
Federacji Rosyjskiej, z jednoczesnym zapewnieniem pożądanego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego. Największą przeszkodę stanowią w tym zakresie 

                                                           
11

 Koncepcja ta zakładała pozyskiwanie gazu ziemnego z Iranu, Azerbejdżanu i poprzez Turcję  
do Europy.  

12
 M. Bocian, Europa Środkowa i Bałkany koordynują politykę energetyczną? „BEST”, nr 9/127, s. 4 

13
 Więcej w oficjalnej witrynie internetowej Parlamentu Europejskiego http://www.europarl.europa.eu/ 
(pobrano 27.11.2016 r.) 
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nie tylko aktualne ambicje mocarstwowe Rosji, ale także nieskuteczność  
w wypracowywaniu jednolitych stanowisk wśród członków UE, których część 
planuje bliższą niż pozostali współpracę z Rosją. Przykładem tego jest nieudana 
koncepcja budowy gazociągu Nabucco. Planowane są jednak inne koncepcje, 
wśród których pozytywnie wyróżnia się Polska, która pozyskuje gaz ziemny 
transportowany do nowo wybudowanego gazoportu w Świnoujściu oraz planu 
zbudowania tzw. Korytarza Północnego.

14
 Poza tym państwa Unii czynią starania 

nad pozyskaniem gazu azerskiego, który miałby być przesyłany m.in. za 
pośrednictwem gazociągu TGI (Turcja – Grecja – Włochy). Jednakże w tej kwestii 
ostatniego słowa nie powiedziała jeszcze Rosja, która również czyni starania  
o przejęcie gazu pochodzącego ze złóż azerskich.  

 
3. Kierunki dalszej współpracy Unia Europejska – Rosja w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego 
Pewnym paradoksem może być fakt, iż ostatni kryzys energetyczny z 2009 

roku. nie wpłynął w znaczący sposób na charakter wzajemnych stosunków 
pomiędzy Rosją a UE.

15
 Przez wielu obserwatorów był on postrzegany  

w kategoriach konfliktu biznesowego, zaistniałego pomiędzy dwiema stronami 
umowy. Konflikt ten, senso largo nie dotyczył żadnego z państw Unii, jednakże 
wielu z jej członków stało się jego mimowolnym uczestnikiem, bezpośrednio 
odczuwając jego negatywne konsekwencje w postaci ograniczeń w dopływie gazu. 
Spór pomiędzy Rosją a Ukrainą pokazał jednocześnie, iż niektóre państwa 
wyciągnęły wnioski po poprzednim konflikcie z 2006 r. Państwa te zgromadziły 
bowiem odpowiednie zapasy gazu, jak też w znacznym stopniu zwiększyły 
wydobycie na własnym terytorium. To właśnie dzięki temu takie państwa, m.in. jak 
Niemcy, Czechy, Węgry, czy Rumunia, okazały się tym razem odpowiednio 
zabezpieczone i przygotowane na tego rodzaju kryzys. Poza tym Niemcy oraz 
Węgry udostępniły część posiadanych w swoich zasobach rezerw Chorwacji, 
Serbii oraz Bośni i Hercegowinie, natomiast Czechy – Słowacji, co pozwoliło na 
częściowe złagodzenie skutków niedoborów gazu ziemnego także w tych krajach. 

Po zakończeniu konfliktu gazowego z 2009 r., temat wzajemnych uzgodnień 
dotyczących rynku gazu został poruszony na szczycie UE – Rosja, jaki odbył się 
21-22 maja tego roku w Chabarowsku. Na szczycie tym, każda ze stron 
przedstawiła swoją wizję dalszej współpracy w zakresie polityki energetycznej  
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu. Niestety wizje 
przedstawione przez każdą ze stron nie składały się na spójną ideę polityki 
energetycznej. Każda ze stron szczytu dostrzegała inne wartości jako priorytetowe, 
zaś stawiane wzajemne zobowiązania były przez druga stronę niemożliwe do 
zaakceptowania. Strona rosyjska, jako panaceum dla rozwiązania istniejącego 
problemu, wskazała umożliwienie jej przejęcia kontroli nad ukraińskimi 
magistralami przesyłowymi. W konsekwencji doprowadzenie do zmarginalizowania 
znaczenia Ukrainy jako państwa tranzytowego doprowadzić miało do 

                                                           
14

 Korytarz Północny to koncepcja całkowitego uniezależnienia się od 2022 r. od dostaw gazu ziemnego 
z Rosji, poprzez wykorzystanie Terminalu w Świnoujściu oraz transportu gazu rurociągiem z Norwegii. 

15
 Tzw. konflikt gazowy z 2009 r. spowodowany był odcięciem przez Rosję dopływu gazu ziemnego na 
Ukrainę, ze względu na jej zadłużenie względem rosyjskiej spółki Gazprom. Skutkowało to jednak 
również ograniczeniami w dostarczeniu surowca także do państw UE, które również korzystały z tego 
gazociągu. Poprzednie tarcia, dotyczące dostaw gazu na linii Rosja-Ukraina, miały miejsce w 2006 r. 
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wyeliminowania potencjalnego zagrożenia z jej strony w tranzycie gazu. 
Konsekwencją takich działań miało być jeszcze większe wzmocnienie pozycji Rosji 
na rynku energetycznym. Przemawiając na powyższym szczycie, ówczesny 
prezydent Federacji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja nie ma zamiaru 
stosować się do reguł określonych przez Traktat Energetyczny, którego zresztą, 
jak wspomniano wcześniej, nie ratyfikowała. Moskwa jednoznacznie dąży do 
zagwarantowania sobie niezagrożonego przesyłu surowców energetycznych, jak 
też nie wyraża zgody na udostępnienie swojej infrastruktury przesyłowej innym, 
zewnętrznym podmiotom gospodarczym. Poza tym Gazprom, jako monopolista na 
rynku gazu, nie zgadza się na wprowadzenie na terenie UE regulacji prawnych, 
pozwalających na liberalizację rynku gazowego, chcąc jednocześnie 
zagwarantowania zbytu w oparciu o kontrakty długoterminowe, z jednoczesnym 
bezpośrednim dostępem do rynku unijnego. Pewnego rodzaju próbą kompromisu 
było jednak zaproponowanie przez Rosję, aby nadzór nad ukraińskimi sieciami 
przesyłowymi sprawowało trójstronne konsorcjum rosyjsko-ukraińsko-unijne, 
zarządzane jednakże przez stronę rosyjską. Faktycznie wydaje się, że prawdziwym 
motywem tej propozycji była chęć do zobligowania państw UE do pokrycia kosztów 
związanych z jego funkcjonowaniem, z jednoczesną partycypacją w kosztach 
promowania własnych gazociągów (Północny oraz Południowy) jako alternatyw-
nych źródeł dostaw. 

Strona unijna dosyć sceptycznie odnosi się do rosyjskich propozycji. 
Ostatecznie optowała ona przy pozostaniu w kanonie założeń wynikających  
z Traktatu Karty Energetycznej, godząc się jedynie na niewielkie ustępstwa. UE  
nie godziła się na tworzenie nowych podstaw prawnych oraz reguł wzajemnej  
gry rynkowej. Za priorytetową kwestię uznała natomiast konieczność stworzenia 
mechanizmu wczesnego ostrzegania w sferze dostaw nośników energii. 
Ostatecznie, z uwagi na różnice interesów prezentowanych przez obie strony, 
szczyt ten nie przyniósł diametralnej zmiany we wzajemnych stosunkach  
w zakresie wspólnej polityki energetycznej.

16
 

Niewątpliwie prowadzona wobec Rosji unijna polityka energetyczna dla 
osiągnięcia sukcesu musi charakteryzować się jak największą przejrzystością. UE 
powinna mieć na względzie interes ogółu organizacji, czyli wszystkich państw 
członkowskich. Jak widać jednak, wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie 
współpracy (także energetycznej) z Federacją Rosyjską będzie bardzo trudne do 
osiągnięcia. Pomimo iż przedstawiciele państw członkowskich z jednej strony 
starają się prowadzić wspólną politykę energetyczną, to z drugiej ich priorytetem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego własnego kraju. Słabość unijnej 
polityki energetycznej widoczna jest właśnie na przykładzie importu rosyjskiego 
gazu na rynki unijne.

17
 

Kolejny szczyt na linii UE – Rosja miał miejsce w Sztokholmie i odbył się  
w listopadzie 2009 r. Na szczycie tym, po raz kolejny nie doszło jednak do żadnych 
istotnych uzgodnień. Jedynie w przeddzień szczytu obie strony podpisały 
porozumienie o stworzeniu mechanizmu wczesnego ostrzegania. Zgodnie z nim, 
zaprzestanie realizacji dostaw gazu do państw unijnych będzie poprzedzone 

                                                           
16

 M. Kaczmarski, W. Konończuk, E. Paszyc, Szczyt rosyjsko-unijny z Ukrainą w tle, „Tydzień na 
Wschodzie”, nr 20/2009, s. 2-3 

17
 Więcej w: A. Bryc, Rosja w XXI: gracz światowy czy koniec gry? Warszawa 2008 
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stosownym ostrzeżeniem. Rosja nie zobowiązała się jednak do utrzymania 
nieprzerwanych dostaw gazu dla europejskich odbiorców. 

Polityka energetyczna, prowadzona przez Federację Rosyjską względem Unii 
Europejskiej (w zakresie dostaw surowców energetycznych), jest realizowana 
przede wszystkim w celu maksymalizacji własnych zysków ekonomicznych oraz 
budowania strefy wpływów, poprzez uzależnianie energetyczne od własnych 
dostaw. Strona rosyjska negatywnie opowiada się wobec wszelkich inicjatyw 
wychodzących ze strony UE. Inwestycja Gazociągu Północnego, choć teoretycznie 
ma zapewnić niezależność w dostawach gazu od państw tranzytowych, to 
faktycznie całkowicie uzależnia wiele państw od tego gazu. Podobne przesłanki 
wskazuje również budowa Gazociągu Południowego, który, choć ma zapewnić 
Europie niezachwiane dostawy gazu, to faktycznie może ją jeszcze bardziej 
uzależnić od rosyjskiego surowca. 

Pewnym jest, że w interesie Unii Europejskiej leży stopniowe uniezależnianie 
się od dostaw surowców energetycznych wyłącznie z Rosji i stała dywersyfikacja 
źródeł. 

 
Zakończenie 
Wobec geopolitycznego położenia obu podmiotów stosunków 

międzynarodowych, niemożliwy jest brak współpracy pomiędzy Unią Europejską  
a Federacją Rosyjską. Relacja ta w dużej mierze odbywa się również na rynku 
energetycznym. W interesie obydwu stron jest utrzymanie współpracy na jak 
najwyższym poziomie. Ze strony unijnej jest to pozyskiwanie wysokiej jakości 
surowców (przede wszystkim gazu ziemnego) po jak najniższej cenie. Natomiast  
z perspektywy rosyjskiej ważne jest, aby możliwie jak najbardziej uzależnić  
unijne zapotrzebowanie na surowce od swoich dostaw i przez to także w tej części 
świata budować swoją strefę wpływów, będącą elementem polityki mocarstwowej. 
Jak pokazuje historia, współpraca ta nie jest łatwa. Jest to jednak spowodowane 
niekorzystnymi działaniami obydwu stron – Rosji, ponieważ nie jest podmiotem 
skłonnym zawierać zbyt dużych kompromisów oraz Unii Europejskiej, ponieważ nie 
potrafi wypracować wspólnego stanowiska, poprzez rozbieżność interesów swoich 
członków, także wobec relacji z Rosją. Efektem tego było chociażby fiasko 
kluczowego z perspektywy unijnej projektu gazociągu Nabacco, z którego realizacji 
wyłamali się Węgrzy, przystępując do uczestnictwa w rosyjskim projekcie 
Gazociągu Południowego. Do trudnych momentów z pewnością należy także 
zaliczyć rosyjsko-ukraińskie kryzysy energetyczne z lat 2006 oraz 2009, które, 
poprzez ograniczenia w dostawach gazu, odczuły także państwa UE. 

W celu zwiększania własnego bezpieczeństwa energetycznego, Unia 
Europejska musi nadal utrzymywać bilateralne stosunki z Rosją, ponieważ 
niemożliwe jest całkowite uniezależnienie się od dostaw surowców z tego kraju. 
Jednocześnie musi jednak z większą niż dotychczas intensywnością 
dywersyfikować nowe źródła, po to, aby nie być uzależnionym wyłącznie  
od jednego dostawcy, zwłaszcza tak nieprzewidywalnego w swojej polityce. Nie 
będzie to jednak możliwe bez osiągnięcia większej jednolitości UE, ponieważ 
obecnie istnieją zbyt duże rozbieżności interesów wśród jej poszczególnych 
członków. Dlatego też niektóre państwa równocześnie podejmują inicjatywy 
regionalne. Najdobitniejszą, choć niekorzystną z punktu widzenia Polski, jest 
działalność Gazociągu Północnego, będącego efektem dwustronnego 
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porozumienia niemiecko-rosyjskiego. Polska również przejawia inicjatywę  
w zakresie dywersyfikacji źródeł, czego głównym rezultatem jest działalność 
Terminalu gazowego w Świnoujściu, oraz skupionego wokół jego koncepcji 
Korytarza Północnego. Pokazuje to, że Polska, w działalności w kontekście 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, może uchodzić za pozytywny 
przykład dla całej Unii Europejskiej. 

 
Streszczenie 
W artykule dokonano analizy historii dwustronnej relacji Unii Europejskiej  

z Federacją Rosyjską, także w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, ze wskazaniem jej zalet oraz porażek, a także wskazano możliwe 
kierunki rozwoju tej współpracy w przyszłości. Podkreślono również konieczność 
dywersyfikacji surowców energetycznych Unii Europejskiej oraz przedstawiono 
koncepcje w tym zakresie. 

Słowa klucze: bezpieczeństwo, surowce, gaz ziemny, energetyka, 
współpraca, Unia Europejska, Federacja Rosyjska 

 
Summary 
The article analyzes the history of bilateral relations between the EU and the 

Russian Federation, also in terms of ensuring energy security, indicating  
its strengths and failures, and also outlined possible directions of development  
of this cooperation in the future. It also stressed the need to diversify energy 
sources the European Union and presents concepts in this field. 

Key words: security, raw materials, natural gas, energy cooperation, 
European Union, Russian Federation 
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Łukasz WOJCIESZAK 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE BIAŁORUSI –  
ZALEŻNOŚĆ CZY DYWERSYFIKACJA? 

 
 
Wstęp  
Republika Białorusi jest państwem położnym „u zbiegu dróg” – pomiędzy Unią 

Europejską a Federacją Rosyjską. Od początku swojego niepodległego bytu 
Białoruś, w naturalny sposób ciążąca ku Wschodowi, stara się nie tracić 
jednocześnie kontaktów z państwami Zachodu. Jednym z najistotniejszych 
aspektów niezależności państwa jest zapewnienie mu bezpieczeństwa 
energetycznego. Jednak właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego 
Białoruś jest silnie uzależniona od Rosji, która wykorzystuje ten element nacisku na 
swojego sąsiada.  

Zależność Białorusi od Rosji jest szczególnie wyraźna w sferze dostaw ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Jest to rezultat powiązań istniejących jeszcze w czasach 
ZSRR, a obecnie bardzo poważnie wpływających na bilateralne relacje obu 
państw. Białoruś ma bardzo ograniczone własne źródła energii, zarówno mineralne 
(ropa naftowa, gaz naturalny, torf), jak i odnawialne (drewno, biomasa, energetyka 
wodna i wiatrowa), co wzmacnia siłę zależności od dostaw węglowodorów z Rosji. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki bezpieczeństwa 
energetycznego Białorusi w kontekście jego zależności od dostaw węglowodorów  
z Federacji Rosyjskiej. Konieczne jest zatem przedstawienie dostępnych Białorusi 
rodzajów źródeł energii oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa tego państwa. 
Należy przy tym zapytać o poziom bezpieczeństwa energetycznego Białorusi.  
Z uwagi na tytułowe zagadnienie, istotne jest również to, czy Białoruś w sferze 
bezpieczeństwa energetycznego może wyemancypować się spod wpływu Rosji. 

 
Specyfika relacji Białorusi z Rosją 
Polityka bezpieczeństwa energetycznego każdego państwa jest elementem 

polityki zagranicznej i wynika z najważniejszych interesów takiego podmiotu, 
stanowiąc składnik bezpieczeństwa narodowego, zajmując współcześnie główne 
miejsce w systemie bezpieczeństwa kraju.

1
 Bezpieczeństwo energetyczne 

Białorusi, podobnie jak innych państw, jest zatem ściśle powiązane ze stanem 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Dla częściowo izolowanej w Europie Białorusi 
kluczowym partnerem, nie tylko w energetycznych relacjach, jest wszakże Rosja. 

Mając na uwadze szczególnie bliskie relacje obu państw (Republika Białoruś 
tworzy z Rosją Państwo Związkowe ) oraz kolejne „kolorowe rewolucje” 
przeprowadzane na obszarach dawnego ZSRR, dla władz rosyjskich szczególnie 
istotne stało się utrzymanie Białorusi w swojej strefie wpływów. Państwo to zresztą 
od początku swojej niepodległości korzystało z dostaw tanich surowców 
energetycznych (ropy naftowej

2
 i gazu ziemnego) dostarczanych z Rosji. W zamian 

                                                           
1
 T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów  
i geostrategii. Kraków 2011, s. 30 

2
 Sprowadzana z Rosji ropa, zwolniona z ceł eksportowych na mocy porozumienia o unii celnej, była 
przetwarzana w białoruskich rafineriach, a otrzymywane produkty naftowe sprzedawano do państw 
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Rosja otrzymywała możliwość tranzytu tych surowców przez terytorium Białorusi 
na Zachód. Relacje rosyjsko-białoruskie można zatem określić jako kompleksową 
współzależność, choć siła przetargowa Rosji jest mocniejsza niż Białorusi. 

Pomimo istnienia systemu preferencji ewidentnie wspierających Białoruś,
3
 

państwo to miało nierzadko poważne trudności z regulowaniem długu wobec 
rosyjskiego koncernu Gazprom, który ze swej strony przez lata dążył z kolei do 
przejęcia białoruskiego systemu gazociągowego.

4
 Rosja wielokrotnie wywierała 

ekonomiczną presję na Białoruś, czego jednym z elementów były (nie zawsze 
kategorycznie realizowane) zapowiedzi podniesienia cen gazu przez Rosję.

5
 

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż gospodarka Białorusi jest bardzo energochłonna,  
co implikuje stałe zapotrzebowanie na węglowodory, narzędzie nacisku okazuje się 
skuteczne, a brak dywersyfikacji dostaw zwiększa realność uzależnienia. 

Istniejąca zależność nie ma jednakże wyłącznie jednostronnego charakteru. 
Wraz ze wzrostem cen ropy naftowej, szczególnie istotny dla Rosji stał się tranzyt 
tego surowca przez terytorium Białorusi

6
 – rosyjska pozycja w systemie gospodarki 

światowej budowana jest głównie dzięki eksportowi surowców energetycznych,
7
  

a jednym z odbiorców jest właśnie Białoruś. Należy także zauważyć, że przez 
terytorium Białorusi przebiega zarówno południowa część ropociągu Przyjaźń,

8
  

jak i gazociąg jamalski. Dla Rosji istniejące powiązania handlowe stanowią czynnik 
utrwalający prorosyjski kurs Białorusi, natomiast dla władz w Mińsku przez lata 
istotne było utrzymanie dostępu do surowców energetycznych oraz rynku zbytu dla 
towarów.

9
 

Chociaż Białoruś wciąż w wielu obszarach blisko współpracuje z Rosją, to nie 
oznacza to jednak, iż we wzajemnych relacjach nie istnieją napięcia, które 
osłabiają stosunki pomiędzy sąsiadami.

10
 Do pierwszego, kryzysu mającego  

za przedmiot dostawy węglowodorów (a konkretnie – gazu ziemnego), doszło już  

                                                                                                                                                    
UE, B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej (w:) E. Cziomer (red.), 
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku. Kraków 2008, s. 103 
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 R.L. Larsson, Russia’s energy Policy: security dimensions and Russia’s reliability as an energy 
supplier. Stockholm, March 2006, s. 283 

http://www.akademicka.pl/index.php?a=1&tytul=&nazwisko=red.%20Erhard%20Cziomer&isbn=&wydawnictwo=&nazwa_dzialu=&szukaj_zaawansowane=1
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/kamil-klysinski
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/piotr-zochowski
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w 1993 roku. Pozycja Rosji jako kluczowego dostawcy surowców energetycznych 
wywołała dyskusję nad potrzebą dywersyfikacji kierunków ich sprowadzania. Stąd 
też podejmowano próby importu węglowodorów z takich państw, jak: Wenezuela, 
Iran,

11
 Azerbejdżan, czy Turkmenistan. Problemem dla Białorusi była również 

rosyjska presja, mająca doprowadzić do przejęcia kontroli nad sektorem 
petrochemicznym i chemicznym.

12
 

Przez kilkanaście lat Rosja utrzymywała dla Białorusi niską cenę gazu. Była 
ona niewiele wyższa od wewnątrzrosyjskiej oraz znacznie niższa od płaconej przez 
państwa Europy Środkowej i Zachodniej. Konkurencyjne ceny gazu przesyłanego 
na Białoruś (podobnie jak i dla innych państw tzw. bliskiej zagranicy) pozwalały 
Rosji wywierać wpływ na jej politykę.

13
 Jednocześnie jednak prezydent Aleksander 

Łukaszenka starał się maksymalnie wykorzystać wsparcie Rosji do realizacji 
swoich celów.

14
 W późniejszym czasie Rosja dążyła wszakże do wprowadzenia 

wyższych, „europejskich” cen za gaz. Pomimo tego, Białoruś nadal jednak płaciła 
za gaz mniej niż państwa bałtyckie czy Ukraina. 

W październiku 2016 roku wypracowane zostało pomiędzy Rosją i Białorusią 
porozumienie, które okazało się de facto sukcesem tej ostatniej. Rosja, pomimo 
utrzymania wyższej ceny na gaz, zgodziła się subsydiować dostawy dla swojego 
sąsiada. Według wstępnych wyliczeń, wartość subsydiów gazowych dla Mińska  
w 2016 roku sięga ok. 400 mln USD, natomiast w 2017 roku może wzrosnąć nawet 
do 800 mln USD. Wydaje się, że Rosja nie była zainteresowana eskalacją sporu 
naftowo-gazowego z władzami w Mińsku, a przyjęcie niejasnego mechanizmu 
„rekompensaty międzybudżetowej”, zamiast modyfikacji formuły cenowej,  
w kontrakcie ma najprawdopodobniej związek z rosyjsko-ukraińskim sporem 
gazowym, gdyż ewentualna zgoda na taką modyfikację wobec Białorusi mogłaby 
pogorszyć rosyjską pozycję negocjacyjną w toczącym się rosyjsko-ukraińskim 
postępowaniu arbitrażowym w Sztokholmie. Z kolei utrzymanie przez Białoruś 
podwyżki stawek tranzytowych na przesył rosyjskiej ropy ropociągiem Przyjaźń 
podniosłoby koszty eksportu rosyjskiego do odbiorców europejskich.

15
 

 
 
 

                                                           
11

 Iran, podobnie jak inne państwa mające być importerami ropy naftowej na Białoruś, traktowany był 
raczej jako potencjalny jej dostawca, swoisty „straszak” wobec rosyjskich decydentów, E. Mironowicz, 
Białoruś. Warszawa 2007, s. 357 

12
 J. Gordziejew, Stosunki białorusko-rosyjskie (1991-2008) (w:) L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor 
(red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą  
i Białorusią. Kraków 2010, s. 234. Wyrazem zmniejszenia tranzytowego znaczenia Białorusi była 
budowa omijających terytorium tego państwa rurociągów, które przesyłały surowce na Zachód 
Europy: BTS (do przesyłu ropy naftowej) i Nord Stream (do przesyłu gazu ziemnego). 

13 
B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej (w:) E. Cziomer (red.), 

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku. Kraków 2008, s. 100-101 
14

 Rosyjski ekspert od spraw międzynarodowych, Fiodor Łukjanowski stwierdził: „Łukaszenka od 
początku ogrywał nas bardzo chytrze. Obiecywał, że połączy swój kraj z naszym i wspólnie zbuduje 
nowe państwo związkowe. Za te słodkie dla Kremla kłamstwa dostawał ropę i gaz półdarmo, bez ceł 
sprzedawał u nas swoje traktory. A za podarowane mu pieniądze tylko umacniał swą władzę”, cyt. za: 
J.M. Fiszer, Białoruś między Rosją i Unią Europejską – konflikty interesów i perspektywy współpracy 
(w:) A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją. Warszawa 2012, s. 28 

15
 K. Kłysiński, Sz. Kardaś, Rosyjsko-białoruskie porozumienie w sferze naftowo-gazowej, Analizy OSW, 
12.10.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-10-12/rosyjsko-bialoruskie-porozumie 
nie-w-sferze-naftowo-gazowej (pobrano 12.11.2016 r.) 

http://www.akademicka.pl/index.php?a=1&tytul=&nazwisko=red.%20Erhard%20Cziomer&isbn=&wydawnictwo=&nazwa_dzialu=&szukaj_zaawansowane=1
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/kamil-klysinski
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/szymon-kardas
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-10-12/rosyjsko-bialoruskie-porozumienie-w-sferze-naftowo-gazowej
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-10-12/rosyjsko-bialoruskie-porozumienie-w-sferze-naftowo-gazowej
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Węglowodory – narzędzie nacisku 
Republika Białoruś należy do grupy państw bez znacznych własnych zasobów 

surowców energetycznych i paliw, choć posiada warte wymienienia złoża ropy 
naftowej, gazu ziemnego czy torfu. Zabezpieczenie Białorusi własnymi zasobami 
energetycznymi kształtuje się na poziomie 15-17% zapotrzebowania Republiki na 
surowce energetyczne i paliwa.

16
 Stąd też Białoruś musi więc importować 

węglowodory, przy czym dostawy niemal w całości pochodzą z Rosji. Zerwanie  
z istniejącą zależnością, polegające na zapewnieniu realnej dywersyfikacji, stanowi 
prawdziwe wyzwanie dla władz Białorusi. 

Polityka Białorusi od lat jest ukierunkowana na zwiększanie 
energooszczędności poprzez modernizację produkcji i systemów zużycia paliw 
oraz energii, a także redukcję udziału obcych źródeł w bilansie energetycznym 
państwa. W 2020 roku udział własnych źródeł miałby wzrosnąć do 30%. Aby to 
osiągnąć, przyjęta w 2010 roku „Strategia rozwoju potencjału energetycznego 
Republiki Białoruś do 2020 roku”, a także „Koncepcja bezpieczeństwa 
energetycznego” z 2007 roku, za jeden ze strategicznych celów przyjęły 
zmniejszenie udziału gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej i cieplnej do 
60%

17
 w 2020 roku. Plany te mają być zrealizowane dzięki powstającej elektrowni 

atomowej, której produkcja, według założeń białoruskich władz, pozwoli zmniejszyć 
import gazu o jedną czwartą.

18
 

Zasoby ropy naftowej na Białorusi są mało znaczące dla bilansu 
energetycznego tego państwa. Złoża ropy i gazu, istniejące na obszarze Polesia, 
obejmują ok. 30 km

2
. Wydobycie kopalin z tych złóż jest niewielkie i stale maleje,  

a na wielu obszarach zasoby surowców zostały wyczerpane.
19

 Rocznie wydobywa 
się ok. 1,5-2 mln ton tego surowca, a więc mniej niż 10% ropy przerabianej  
w rafineriach. Reszta surowca, a więc 22-23 mln ton rocznie, jest w całości 
sprowadzana z Rosji głównym rurociągiem Przyjaźń oraz jego odgałęzieniami. 
Dzięki istnieniu unii celnej z Rosją, Białoruś może czerpać znaczne zyski  
z przetwarzania taniej ropy i sprzedawania jej za granicę oraz wykorzystywać ją 
jako tanie źródło energii w innych sektorach gospodarki.

20
 Białoruś przez lata 

                                                           
16

 G.W. Kuźmicz, I.P. Usowa, Energetyka odnawialna Białorusi, Heinrich Böll Stiftung Warszawa, 
https://pl.boell.org/sites/default/files/downloads/Energetyka_odnawialna_Bialorusi_pl.pdf (pobrano 
10.11.2016 r.) 

17
 Warto zauważyć, że w 2004 roku aż 95,4% energii elektrycznej pochodziło z gazu, M.M. Balmaceda, 
Belarus: Oil, Gas, Transit Pipelines and Russian Foreign Energy Policy. London 2006, s. 7 

18
 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny Białorusi, BiznesAlert.pl, 19.10.2015, http://www.cire.pl/item, 
118694,2,0,0,0,0,0,sektor-energetyczny-bialorusi.html (pobrano 18.09.2016 r.). Na uwagę zasługuje 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. №1680 "Об 
утверждении Целевой программы обеспечения в республике не менее 25 процентов объема 
производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов 
топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 года", zakładający 
zwiększenie roli alternatywnych źródeł energii. 

19
 С. Хоффман, Энергетическая безопасность Беларуси: анализ основных подходов, 
Международное общественное объединение «Развитие», http://evolutio.info/content/view/1936/5 
(pobrano 8.12.2016 r.) 

20
 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. Pewne korzyści wynikają m.in. z integracji w ramach 
Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Powstanie wspólnej przestrzeni gospodarczej z Rosją 
oznaczało zniesienie ceł na importowany z tego państwa surowiec, za to FR zyskała wpływ na 
eksport produktów z białoruskich rafinerii. Podpisana na cztery lata umowa, określająca formułę ceny 
ropy dla Białorusi, przewidywała, że w zamian za dostawy bezcłowej ropy, państwo to musi część 

https://pl.boell.org/sites/default/files/downloads/Energetyka_odnawialna_Bialorusi_pl.pdf
http://www.cire.pl/item,118694,2,0,0,0,0,0,sektor-energetyczny-bialorusi.html
http://www.cire.pl/item,118694,2,0,0,0,0,0,sektor-energetyczny-bialorusi.html
http://evolutio.info/content/view/1936/5
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korzystała z niskich cen węglowodorów sprowadzanych z Rosji. Polityka, 
żartobliwie określana mianem „ropy na pocałunki”, zakończyła się wówczas, gdy 
Rosja postanowiła zmusić Białoruś do bliższej wzajemnej integracji gospodarczej, 
powstrzymując jednocześnie władze w Mińsku przed prowadzeniem polityki 
zbliżania się do Zachodu.

21
 

Polityka Białorusi przez lata cechowała się lekceważeniem problemu 
dywersyfikacji dostaw źródeł energii, jednak nastawienie to zaczęło się zmieniać  
w wyniku kryzysów związanych z dostawami surowców energetycznych przez 
Rosję w 2002 i 2004 roku. W rządowym projekcie reformy sektora energetycznego 
na lata 2006-2010 zapisano, że w ciągu pięciu lat, Białoruś powinna co najmniej 
25% zużywanej przez nią energii pozyskiwać ze źródeł krajowych.

22
 Wspomniane 

już próby dywersyfikacji dostaw węglowodorów okazały się w dłuższej 
perspektywie nieskuteczne. Budzący początkowo nadzieję, na częściową choć 
dywersyfikację, import ropy naftowej z Wenezueli,

23
 został jednak zakończony  

w wyniku zawartego w 2012 roku porozumienia z Rosją. Należy jednakże 
zauważyć, że wenezuelska ropa była znacznie droższa od rosyjskiej. 

Jednym z najważniejszych gospodarczych aktywów Białorusi są rafinerie  
w Mozyrzu i Nowopołocku, zaliczane do najnowocześniejszych na obszarze byłego 
ZSRR. Zakłady te korzystają z surowca rosyjskiego, posiadając moce przerobowe 
do 24 mln ton rocznie, które obecnie w pełni wykorzystują. Białoruś kontroluje obie 
rafinerie. Rafineria w Mozyrzu, przerabiająca rocznie 11-13 mln ton ropy, ponad 
60% produkcji przeznacza na eksport. Rafineria w Nowopołocku, przerabiająca 
ponad 10 mln ton ropy rocznie, ponad 

2
/3 produkcji wysyła za granicę.

24
 

Białoruś jest ważnym krajem tranzytowym – przez jej terytorium Rosja 
przesyła ok. 60 mln ton ropy naftowej rocznie, w dużym stopniu kontrolując sektor 
naftowy swojego sąsiada, co jest możliwe dzięki istniejącemu monopolowi  
na dostawy tego surowca. O tym, czy produkcja w białoruskich rafineriach  
jest opłacalna, w dużej mierze decydują ceny, które dyktowane są przez Rosję. 
Kontrola nad ceną ropy jest zaś równoznaczna z poważnym wpływem na 
konkurencyjność białoruskiej produkcji na zagranicznych rynkach. Jest ona przy 
tym konkurencyjna dzięki niskiej cenie, co z kolei wynika z niskich kosztów energii 
zużywanej przy produkcji. Ponadto, władze rosyjskie mają duże możliwości 
wpływania na warunki eksportu produkcji z białoruskich rafinerii, poprzez 
ograniczanie lub udzielanie preferencji, co umożliwia regulowanie poziomu 

                                                                                                                                                    
produktów dostarczyć na rosyjski rynek. Dewaluacja rosyjskiego rubla powoduje jednakże, iż Białorusi 
bardziej opłaca się eksport do innych krajów, w szczególności unijnych, ibidem. 

21 
K. Falkowski, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy. Warszawa 
2013, s. 140 

22
 A. Eberhardt, Gra pozorów…, op. cit., s. 149 

23
 Zob. Ł. Wojcieszak, Ropa naftowa w relacjach Białorusi i Wenezueli, „Gentes & Nationes” 2011, nr 3, 
s. 61 i nast. W sektorze energetycznym poczyniono znaczne wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw 
energii. Kontrakty importowe na zakup wenezuelskiej ropy naftowej okazały się krótkotrwałym 
sukcesem, chociaż spadek rosyjskiego importu nastąpił dopiero w wyniku wzrostu cen. Białoruski 
import ropy wyniósł 13,2 mln ton w okresie od stycznia do listopada 2010 roku, co oznaczało spadek 
o około 33% w porównaniu z okresem styczeń-listopad 2009 roku, С. Хоффман, Энергетическая 
безопасность…, op. cit. 

24
 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. Obie rafinerie były największymi białoruskimi 
podatnikami. Przetwarzany w nich surowiec był własnością rosyjskich kompanii. Produkty naftowe 
sprzedawano natomiast na Zachód lub reeksportowano do Rosji, zaś cła eksportowe trafiały do 
białoruskiego budżetu, A. Eberhardt, Gra pozorów…, op. cit., s. 147 
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eksportu białoruskiego (co stymuluje wielkość strumienia obcych walut płynącego 
na Białoruś, co ma przełożenie na stabilność finansową państwa i jego zdolność 
spłaty kredytów). Należy podkreślić, że Rosja jest zainteresowana zarówno 
rafineriami, jak i infrastrukturą transportową. Białoruskie rafinerie mogłoby przed 
przejęciem uchronić wejście do nich inwestorów zachodnich, jednak wówczas 
może pojawić się problem dostaw.

25
 

Gaz ziemny jest głównym paliwem i źródłem energii dla gospodarki Białorusi. 
Jego zużycie wynosi ok. 20 mld m³ rocznie, przy czym ok. 80% wykorzystywane 
jest w celach przemysłowych.

26
 Należy zauważyć, że sektor gazowy Białorusi jest 

de facto całkowicie kontrolowany przez Rosję; Gazprom jest nie tylko od 2005 roku 
monopolistą w dostawach surowca, ale kontroluje również jej system rurociągów 
gazowych. W 2011 roku doszło do sfinalizowania przejęcia Biełtransgazu przez 
Gazprom – obecny operator – Gazprom Transgaz Belarus zarządza systemem 
rurociągów gazowych, w tym także przebiegającymi przez Białoruś na zachód 
magistralami tranzytowymi (tranzyt gazu przez to państwo wynosi rocznie ok.  
60-70 mld m³). W zamian za oddanie Gazpromowi kontroli nad siecią 
gazociągową, Białoruś uzyskała preferencyjną cenę dostarczanego gazu. Cena 
surowca jest jednak od 2011 roku stopniowo redukowana (wówczas wynosiła ona 
286 USD za 1000 m³, natomiast w 2016 roku – 154 USD). Zgodnie z podpisaną  
w grudniu 2015 roku trzyletnią umową, Rosja ma dostarczać Białorusi ok.  
22 mld m³ „błękitnego paliwa”. Co ważne, cena gazu od 2013 roku jest określana 
według dość skomplikowanej formuły dyktowanej przez sam Gazprom, która 
uwzględnia m.in. ceny transportu surowca z miejsca jego wydobycia na Białorusi, 
czy ceny jego magazynowania na terytorium Federacji Rosyjskiej.

27
 

 
Znaczenie energii elektrycznej i atomowej 
Energia elektryczna na Białorusi jest produkowana przez elektrociepłownie 

korzystające z gazu ziemnego (stanowi on aż 92% paliwa w produkcji tej energii). 
Co istotne, ponad 90% rynku energoelektrycznego kontroluje państwowy holding 
Biełenergo, łączący głównych producentów energii oraz będący dystrybutorem  
i operatorem sieci przesyłowych, a także realizuje nowe inwestycje. W 2012 roku, 
rząd w Mińsku przyjął program rozwoju systemu energetycznego do 2016 roku, 
sprowadzający się do podwyższenia efektywności produkcji energii, modernizacji 

                                                           
25

 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. W latach 2011-2012, dzięki uzyskaniu korzystnych 
warunków dostaw ropy z Rosji, wartość eksportu produktów naftowych z Białorusi na rynki państw 
członkowskich UE wzrosła, wobec 2010 roku, ponad dwukrotnie. Od stycznia do sierpnia 2012 roku 
eksport ten wzrósł o kolejne 40%. Białorusini wysyłali wówczas na rynki UE produkty naftowe jako 
zwolnione z opłat celnych rozcieńczalniki i rozpuszczalniki. W sierpniu 2012 roku Rosja zablokowała 
możliwość reeksportu produktów naftowych, co spowodowało, że Białoruś odnotowała ujemne saldo 
w wymianie handlowej, ibidem 

26
 Ok. 95% energii elektrycznej, produkowanej w Białorusi, pochodzi ze spalania gazu. Utrzymanie 
tempa wzrostu gospodarczego jest niemożliwe bez zwiększenia zużycia energii, co implikuje starania  
o regularne dostawy surowca z Rosji, Е. Ракова, Какая энергетическая безопасность нужна 
Беларуси?, „Наше Мнение”, 06.07.2005, http://nmnby.eu/news/analytics/367.html (pobrano 4.12. 
2016 r.) 

27 
K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. Jak zauważyła Agnieszka Romaszewska, „Rosja, ze 
względu na spadek cen ropy i sankcje, nie może pomagać Białorusi tak, jak kiedyś”, Agnieszka 
Romaszewska dla Frondy: Białoruś widzi, że Rosja przestaje być dziś dla nich atrakcyjnym wzorcem!, 
Portal Fronda.pl, 07.12.2016, http://www.fronda.pl/a/agnieszka-romaszewska-dla-frondy-bialorus-
widzi-ze-rosja-przestaje-byc-dzis-atrakcyjnym-wzorcem,83206.html (pobrano 8.12.2016 r.). 
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istniejących elektrowni i elektrociepłowni, likwidacji nieefektywnych oraz budowy 
nowych. Priorytetem jest jednak dywersyfikacja źródeł energii pozwalająca 
zmniejszyć do 2020 roku zużycie gazu o 7 mld m³ rocznie, głównie dzięki 
funkcjonowaniu elektrowni atomowej, ale też przez zwiększenie wykorzystania złóż 
węgla brunatnego, lokalnych rodzajów paliwa czy odnawialnych źródeł energii. 
Białoruś eksportuje energię w bardzo niewielkim wymiarze, dużo więcej importując 
– nawet 20-25% w bilansie zużycia. Białoruski system energetyczny ma połączenia 
z systemami Rosji, Litwy i Ukrainy, przy czym głównym dostawcą jest elektrownia 
atomowa w Smoleńsku. Import prowadzony jest także z Litwy oraz częściowo  
z Ukrainy, a białoruski system energetyczny posiada także dwa połączenia  
z Polską. Rosja ma bardzo duży wpływ na rynek energii elektrycznej Białorusi, 
choć udział bezpośredniego importu z Rosji w bilansie energetycznym Białorusi 
jest niewielki. Białoruś importuje rosyjski prąd za pośrednictwem rosyjskiej 
państwowej spółki Inter RAO JES. Wpływ rosyjski na białoruską energetykę wynika 
z faktu, że ponad 90% energii elektrycznej na Białorusi wytwarzane jest  
z rosyjskiego gazu. Do podpisanej w 2011 roku umowy o sprzedaży reszty akcji 
Biełtransgazu Gazpromowi dołączono punkt dotyczący eksportu energii 
elektrycznej, wytworzonej z rosyjskiego gazu ziemnego.

28
 

W sytuacji, gdy Białoruś pozostaje w zależności od rosyjskiego gazu, szansą 
może okazać się rozwój energetyki jądrowej. Władze w Mińsku przez lata nie 
podejmowały działań mających na celu zmniejszenie zależności energetycznej 
poprzez wykorzystanie energii jądrowej.

29
 Białoruś buduje własną elektrownię 

atomową
30

 w miejscowości Ostrowiec, znajdującej się ok. 250 km na północny 
wschód od Grodna, ok. 20 km od granicy z Litwą. Powstanie elektrowni atomowej 
może zredukować import rosyjskiego gazu, a więc głównego surowca używanego 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Problemem jest wszakże to, że budo-
wniczymi elektrowni są Rosjanie (głównym wykonawcą inwestycji jest rosyjska 
spółka Atomstrojeksport, natomiast przedsiębiorstwa białoruskie są podwyko-
nawcami), co przełoży się na ich wpływ na jej funkcjonowanie oraz dystrybucję 
powstałej tam energii. Od stycznia 2009 roku trwały negocjacje z władzami Rosji 
oraz przedsiębiorstwem Atomstrojeksport, natomiast generalny kontrakt na 
budowę elektrowni atomowej w Ostrowcu podpisano w lipcu 2012 roku. Budowa 
elektrowni ruszyła w listopadzie 2013 roku. Całość inwestycji miałaby kosztować  
9 mld USD, które Rosja pożycza na 25 lat. Elektrownia ma składać się  
z dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy do 2400 megawatów, przy czym 
pierwszy z nich ma być gotowy do eksploatacji pod koniec 2018 roku, a drugi  
w 2020 roku.

31
 

                                                           
28

 Ibidem. Warto jednak zauważyć, że dostawy energii elektrycznej mogą zostać, w przeciwieństwie  
do węglowodorów, stosunkowo łatwo zdywersyfikowane (np. z terytorium Litwy lub Ukrainy),  
Е. Ракова, Какая энергетическая…, op. cit. 

29 
A. Eberhardt, Gra pozorów…, op. cit.s. 148. Należy zauważyć, że Białoruś znacząco ucierpiała na 
skutek katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Tragedia ta tak silnie zakorzeniła 
się w świadomości społecznej, że większość Białorusinów sprzeciwia się wykorzystywaniu energii 
atomowej, ibidem, s. 148-149 

30
 Plany budowy elektrowni atomowej na Białorusi tworzone były jeszcze w czasie istnienia ZSRR. 

31
 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. Chociaż elektrownia jądrowa umożliwiłaby 
zmniejszenie importu rosyjskiego gazu, to istotny problem stanowi możliwość zmonopolizowania 
przez Rosję dostaw paliwa jądrowego dla białoruskiej elektrowni, A. Eberhardt, Gra pozorów…,  
op. cit., s. 151 
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Warto zauważyć, że długofalowa prognoza zapotrzebowania na energię  
do 2020 r. zakłada, że wzrost zużycia energii elektrycznej będzie wymagał 
maksymalnie do 650 megawatów dodatkowych mocy (obecna moc wszystkich 
elektrowni na Białorusi wynosi ok. 8300 MW). Nowa elektrownia o mocy 2400 MW 
mogłaby nawet stworzyć nadwyżkę, którą Białoruś chciałaby eksportować  
do państw UE, w tym także do Polski. Ostrowiecka elektrownia mogłaby także 
swoją produkcją zmniejszyć wysoki udział gazu w produkcji energii elektrycznej,  
co zredukowałoby koszty funkcjonowania przemysłu, zmniejszając import 
„błękitnego paliwa”. Chociaż działanie elektrowni atomowej oznaczać jednak 
będzie dywersyfikację źródeł energii z punktu widzenia sposobu jej wytwarzania,  
to niekoniecznie pociągnie to za sobą zmniejszenie uzależnienia od Rosji. 
Federacja Rosyjska jest bowiem jedynym pożyczkodawcą, a finansowanie projektu 
wyłącznie z kredytów rosyjskich zwiększa zewnętrzne zadłużenie Białorusi. 
Ponadto, rosyjskie państwowe koncerny są wykonawcą inwestycji oraz wyłącznym 
dostawcą paliwa jądrowego. Co więcej, porozumienia dotyczące elektrowni  
w Ostrowcu oddają Rosjanom częściową kontrolę nad białoruskim systemem sieci 
elektroenergetycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o eksport energii, jak również 
pośrednią – nad całym systemem. Doprowadzi to do pogłębienia uzależnienia 
energetycznego Białorusi od Rosji, rosyjskie firmy będą mogły uzyskać kolejne 
źródło dochodu, natomiast białoruski rynek pozostanie zamknięty dla konkurencji  
z Zachodu i Azji.

32
 

W maju 2016 roku litewski parlament wezwał rząd do podjęcia działań na 
rzecz zahamowania budowy elektrowni jądrowej, domagając się ponadto, aby rząd 
oficjalnie przekazał Białorusi informację, iż energia z Ostrowca nie będzie 
wpuszczana do litewskich sieci oraz sprzedawana na Litwie. Litewskie władze od 
2010 roku kierują do władz w Mińsku protesty i noty w sprawie powstającej 
elektrowni, opierając się na analizie białoruskiego raportu o wpływie tej inwestycji 
na środowisko. Władze w Wilnie domagają się odpowiedzi na wiele pytań,  
w związku ze swoimi obawami o niedostateczny nadzór zarówno nad budową, jak  
i przyszłą eksploatacją tego obiektu. Białorusi zarzuca się w szczególności 
naruszenie konwencji z Espoo

33
 i Aarhus, dotyczących ochrony środowiska  

i konsultacji transgranicznych. Białoruskie władze odrzucają te zarzuty, lecz 
międzynarodowa komisja nadzoru nad wypełnianiem konwencji z Espoo przyznała, 

                                                           
32

 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. Rosjanie zabezpieczyli sobie wpływ na sprzedaż 
energii, która będzie produkowana w elektrowni atomowej, gdyż w marcu 2011 roku postanowiono  
o założeniu spółki Energoconnect, która ma rozwijać eksport białoruskiej i rosyjskiej energii  
z Białorusi. Udziałowcami w tej spółce są po połowie białoruskie Biełenergo oraz rosyjski Inter RAO 
JES. Zapewni to Rosji nie tylko udział w zyskach z eksportu energii, ale również pozwoli koordynować 
plany eksportowe atomowej elektrowni w Ostrowcu tak, aby nie była konkurencją dla produkcji 
rosyjskiej, np. pochodzącej z Obwodu Kaliningradzkiego, ibidem 

33
 Władze w Wilnie podkreślają, że Mińsk – mimo iż twierdzi, że spełnia wszystkie normy MAEA oraz 
UE – nie dostarczył dokumentów niezbędnych do oceny środowiskowej przedsięwzięcia. W ten 
sposób według nich narusza zapisy konwencji z Espoo, dotyczącej inwestycji mogących mieć 
negatywny wpływ na obszar innego państwa. Białoruś ratyfikowała konwencję z Espoo w listopadzie 
2005 roku. Strefa ochronna obejmuje teren w promieniu 25 km od elektrowni, a więc także terytorium 
Litwy. Również Komisja Europejska podkreśla, że Mińsk musi dotrzymywać zapisów konwencji. 
Zapewnia, iż pozostaje w kontakcie z władzami białoruskimi, w celu przeprowadzenia tzw. stress 
testów ostrowieckiej elektrowni atomowej, Kłopotliwa inwestycja atomowa na Białorusi, Wnp.pl, 
(pobrano 22.04.2016 r.), http://energetyka.wnp.pl/klopotliwa-inwestycja-atomowa-na-bialorusi,272046 
_1_0_0.html (pobrano 19.09.2016 r.). 

http://energetyka.wnp.pl/klopotliwa-inwestycja-atomowa-na-bialorusi,272046_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/klopotliwa-inwestycja-atomowa-na-bialorusi,272046_1_0_0.html
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że państwo to narusza zasady bezpieczeństwa, zaś Międzynarodowa Agencja 
Energii Atomowej, krytykująca już sam wybór lokalizacji, zapowiedziała 
przeprowadzenie do 2018 roku kilku misji na terenie budowy. Obawy Litwy budzi 
też to, czy elektrownia w Ostrowcu nie wpłynie negatywnie na plany synchronizacji 
sieci elektroenergetycznych trzech państw bałtyckich z sieciami UE oraz jaki wpływ 
będzie mieć ta inwestycja na rynek energii w regionie.

34
 

Litewska opozycja uczyniła z problemu powstającej elektrowni istotny  
temat wewnętrznej rywalizacji politycznej przed wyborami parlamentarnymi  
w październiku 2016 roku. Należy zauważyć, że opozycja nie przyjmuje argumentu 
władz, że na zablokowanie białoruskiej inwestycji jest już za późno, krytykując 
rząd, którego strategia wobec tej inwestycji polega na poszukiwaniu wsparcia 
wśród państw sąsiednich, by wspólnie domagać się od UE zwiększenia 
międzynarodowego nadzoru nad Ostrowcem. Jednocześnie trzeba podkreślić,  
że to Litwini, poddając się presji UE, by zamknąć Ignalińską Elektrownię Jądrową 
na Litwie, otworzyli Rosji i Białorusi drogę do realizacji własnych projektów 
jądrowych. Elektrownia w Ostrowcu stała się głównym problemem w stosunkach 
litewsko-białoruskich (zakładowi odmówiono udzielenia mocy rezerwowych, co 
rodzi istotne problemy dla Białorusi). Dalsze zaostrzanie tego konfliktu może 
uderzyć np. w interesy litewskiego portu w Kłajpedzie, który w 

1
/3 pracuje  

na potrzeby białoruskiego tranzytu.
35

 Warto zauważyć, że premier Białorusi, 
Andriej Kobiakow, zaproponował Polsce kupno energii z powstającej w Ostrowcu 
elektrowni atomowej. Słowa te nieprzypadkowo padły podczas wizyty wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego w Mińsku.

36
 

 
 
 
 

                                                           
34 

J. Hyndle-Hussein, Białoruska elektrownia jądrowa problemem dla Litwy, Analizy OSW, 18.05.2016, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-05-18/bialoruska-elektrownia-jadrowa-problemem-
dla-litwy (pobrano 12.11.2016 r.). 

35 
J. Hyndle-Hussein, Białoruska elektrownia…, op. cit. 

36
 Władze Białorusi zachęcają wicepremiera Morawieckiego do kupna energii z siłowni jądrowej  
w Ostrowcu, Energetyka 24, 24.10.2016, http://www.energetyka24.com/477302,wladze-bialorusi-za 
checaja-wicepremiera-morawieckiego-do-kupna-energii-z-silowni-jadrowej-w-ostrowcu (pobrano 
23.12.2016 r.). W tym kontekście warto zauważyć, że rosyjski Rosatom lobbuje w sprawie eksportu 
energii z Obwodu Kaliningradzkiego (gdzie miałaby powstać siłownia jądrowa) i Białorusi 
(przedsiębiorstwo jest zaangażowane w projekt w Ostrowcu) do Unii Europejskiej. Plany te wydają się 
być kompatybilne ze strategią Litwy, która posiada połączenia elektroenergetyczne z terytorium 
rosyjskim i białoruskim oraz Polską poprzez interkonektor o nazwie LitPol Link. Władze w Wilnie 
chciałyby czerpać korzyści finansowe z tranzytu prądu, korzystając ze swojego dogodnego położenia 
geograficznego oraz mnogości łączników międzysystemowych (warto w tym kontekście przypomnieć, 
że Polska nie posiada czynnego mostu elektroenergetycznego z Białorusią). Gabinet premier Beaty 
Szydło jest bardzo niechętny planom Rosatomu. Co prawda, w północno-wschodniej części państwa, 
istnieje duży deficyt energii, ale w imporcie na te obszary prądu rosyjskiego Polska upatruje 
zagrożenia natury politycznej. Poważne znaczenie ma także niekompatybilność strategii Rosatomu  
z generalnymi działaniami ministerstwa energii RP w zakresie prowadzonej polityki energetycznej.  
W Polsce mają powstawać lokalne moce, a import z państw sąsiednich postrzega się z dużą 
niechęcią, ponieważ cena takiej napływającej energii jest tańsza od krajowej. Najprawdopodobniej 
zatem Białoruś, wykorzystując obecność wicepremiera Mateusza Morawieckiego, chciała sprawić 
wrażenie, że kwestia sprzedaży energii z Ostrowca była przedmiotem poważnych rozmów 
dwustronnych. Przychylna postawa władz w Warszawie wobec takiej koncepcji jest jednak mało 
prawdopodobna, ibidem 

https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-05-18/bialoruska-elektrownia-jadrowa-problemem-dla-litwy
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-05-18/bialoruska-elektrownia-jadrowa-problemem-dla-litwy
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
http://www.energetyka24.com/477302,wladze-bialorusi-zachecaja-wicepremiera-morawieckiego-do-kupna-energii-z-silowni-jadrowej-w-ostrowcu
http://www.energetyka24.com/477302,wladze-bialorusi-zachecaja-wicepremiera-morawieckiego-do-kupna-energii-z-silowni-jadrowej-w-ostrowcu
http://www.energetyka24.com/472810,kaliningradzka-roszada-bezpieczenstwo-polski-rozstrzygnie-sie-w-wilnie
http://www.energetyka24.com/472810,kaliningradzka-roszada-bezpieczenstwo-polski-rozstrzygnie-sie-w-wilnie
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Rola odnawialnych źródeł energii 
Na Białorusi, poza źródłami energii odnawialnej,

37
 praktycznie nie występują 

inne znaczące źródła energetyczne. Stosunkowo istotną rolę odgrywają niewielkie 
elektrownie wodne, a rząd przewiduje także rozwój wykorzystywania torfu jako 
źródła energii. Torf jest praktycznie jedynym białoruskim surowcem 
energetycznym, który można dość szybko zacząć masowo wydobywać  
i wykorzystywać. Jako źródło energii, jest on czterokrotnie tańszy od 
importowanego gazu. Zasoby torfu ocenia się na ok. 4 mld ton (ok. 9000 torfowisk 
o łącznej powierzchni ok. 2,4 mln ha), co stawia Białoruś na 10. miejscu wśród 
państw świata. Roczna średnia produkcja wynosi ok. 2,5 mln ton (w bilansie 
energetycznym Białorusi udział torfu to jednak zaledwie ok. 2-3%), a program 
rządowy przewiduje spalanie torfu nawet w cementowniach i hutach szkła.

38
 

W kontekście alternatywnych źródeł energii warto wspomnieć o ustawie  
O niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,

39
 regulującej problem 

wykorzystywania tego rodzaju energii. Istniejący w Republice Białoruś system 
biurokratyczny nie sprzyja rozwojowi energetyki odnawialnej. Skuteczność 
opracowanych koncepcji i programów może zaś budzić wątpliwości. W celu 
realizacji projektów związanych z energetyką odnawialną i alternatywną, istniejąca 
baza naukowa i techniczna jest niewystarczająca, a ponadto brakuje norm 
technicznych. Należy jednakże zauważyć, że pojawiają się urzędnicy i instytucje 
zainteresowane realizacją tego typu projektów.

40
 

Białoruś wytwarza też ok. 5 mld m³ biogazu rocznie, przy czym rząd wspiera 
ten sektor na różne sposoby, udzielając zwolnień i ulg podatkowych – od 
zwolnienia z cła wwożonych maszyn i urządzeń po wyższe stawki przy sprzedaży 
energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Jeszcze w 2008 roku zostały 
uruchomione dwa pierwsze kompleksy biogazowe – na fermie ptaków 
„Bielorusskij” w mieście Zasław i w selekcyjno-hybrydowym centrum „Zapadnyj”  
w Rejonie Brzeskim. Cały potencjał biogazowy szacuje się na 850 MW, natomiast 
program rządowy budowy biogazowni przełoży się zapewne na niecałe 40 MW. 
Stale rośnie zainteresowanie zagranicznych inwestorów odnawialnymi źródłami 
energii, a zwłaszcza budową wiatraków i biogazowi. Wytypowano dużą ilość miejsc 
dla wiatraków, przewidziano zwiększenie liczby elektrowni wodnych do ponad 30, 
przygotowywane są też liczne projekty, umożliwiające wykorzystanie energii 
słonecznej. Program rządowy w energetyce wiatrowej zakłada łączną moc  
450 MW, podczas gdy cały potencjał wiatrowy ocenia się nawet na 1600 MW. 
Programy rządowe zakładają rozbudowę sektora energii słonecznej, wiatrowej  
i wodnej. W przypadku energetyki wodnej, po rozbudowie moc ma wynieść  
102 MW, a potencjał wynosi 850 MW.

41
 Rozwojowi energetyki wiatrowej  

nie sprzyjają obawy wojska, że turbiny wiatrowe mogą niekorzystnie wpływać  
na bezpieczeństwo państwa (np. powodując zakłócenia działalności radarów). 
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 Odnawialne źródła energii utrzymują się na stałym poziomie i nie ulegną wyczerpaniu tak długo, jak 
długo będzie trwał Układ Słoneczny wraz z Ziemią, W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne 
źródła energii. Warszawa 2012, s. 67 

38
 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. 

39
 Закон Республики Беларусь О возобновляемых источниках энергии от 27 декабря 2010 г. № 
204-З Содержание, Kodeksy-by.com, http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_vozobnovlyaemyh_istoch 
nikah_energii.htm (pobrano 22.12.2016 r.). 

40
 G.W. Kuźmicz; I.P. Usowa, Energetyka odnawialna…, op. cit. 

41
 K. Czerniewicz, Sektor energetyczny…, op. cit. 

http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_vozobnovlyaemyh_istochnikah_energii.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_vozobnovlyaemyh_istochnikah_energii.htm
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W Republice Białoruś realizowany jest obecnie Docelowy program 
zapewnienia energii elektrycznej i cieplnej dla przynajmniej 25% produkcji 
przemysłowej, z wykorzystaniem lokalnych rodzajów paliwa i alternatywnych źródeł 
energii w okresie do 2012 roku. W celu zapewnienia energii elektrycznej i cieplnej 
na poziomie 25% z lokalnych SEP, konieczne jest zwiększenie ich wytwarzania,  
a także wykorzystania zasobów wtórnych energii cieplnej i pierwotnych  
z elektrowni wiatrowych oraz biogazu w ekwiwalencie paliwowym do 0,82 Mtoe  
na rok. Jak dotychczas, nacisk w realizacji tego programu kładziony był na 
wykorzystanie drewna i odpadów drzewnych. Jednym z podstawowych 
wskaźników w koncepcji bezpieczeństwa energetycznego jest udział lokalnych 
rodzajów paliwa w bilansie SEP (ich udział w bilansie wynosi obecnie 17%). 
Zgodnie z koncepcją, będzie miało miejsce zwiększenie udziału LRP do 2010 roku 
do 20,5%, do 2015 roku – do 27,5% oraz do 2020 roku – do 31,6-34,5%. Obecnie 
projekt ustawy O nietradycyjnych i odnawialnych źródłach energii jest opiniowany 
przez Radę Ministrów. Oczekuje się, że Ustawa będzie określać w szczególności 
kierunki regulacji państwa w sferze rozwoju i wykorzystania nietradycyjnych  
i odnawialnych źródeł energii. Tym samym ustawa O nietradycyjnych  
i odnawialnych źródłach energii może stać się gwarancją wsparcia rozwoju 
energetyki alternatywnej i odnawialnej, pozwalając zarazem pokonywać problemy  
i przeszkody w zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii.

42
 

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów Republiki Białoruś z 24.04.1997 r. Nr 400  
w redakcji z 28.02.2002 r. Nr 288 O rozwoju małej i nietradycyjnej energetyki, 
została opracowana koncepcja rozwoju małej i nietradycyjnej energetyki na 
Białorusi. Ponadto, zostało zagwarantowane podłączenie do sieci systemu energe-
tycznego Białorusi obiektów małej i nietradycyjnej energetyki, należących  
do podmiotów gospodarczych, niezależnie od form własności, a także zapłata za 
dostarczaną przez te obiekty energię. Opracowany został również tryb ustalania 
taryf za energię elektryczną, nabywaną przez system energetyczny od obiektów 
małej i nietradycyjnej energetyki. Co ważne, decyzja Nr 91 Ministerstwa Gospo-
darki Republiki Białoruś z 31.05.2006 r. ustaliła podwyższoną taryfę na zakup 
energii elektrycznej z OZE. Należy jednakże zaznaczyć, że istniejące mechanizmy 
nie są wystarczające dla stymulowania rozwoju energetyki odnawialnej.

43
 

Zgodnie z Docelowym programem i innymi kompleksowymi programami,  
dla państwowych organów władzy zostały opracowane zadania w zakresie 
zwiększenia wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, ze wskazaniem 
poziomu zwiększenia LRP do 2012 roku. Wskazano także konkretne działania  
ze podaniem roku wprowadzenia do eksploatacji, wysokości i źródeł finansowania. 
Za kształtowanie i realizację polityki w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 
odpowiedzialne są trzy resorty – Departament ds. Efektywności Energetycznej 
Państwowego Komitetu Standaryzacyjnego Republiki Białoruś, Ministerstwo 
Energetyki oraz Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska; nie ma 
jednak jednego organu koordynującego. Do obowiązków wymienionych organów 
należy planowanie, realizacja i monitoring działań w dziedzinie źródeł 
odnawialnych i alternatywnych. Akademia Nauk Białorusi odpowiada natomiast za 
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rozwój bazy naukowej i technicznej do realizacji projektów związanych  
z energetyką odnawialną i alternatywną.

44
 

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest rozpatrywany przez władze Białorusi 
jako jeden z kierunków zwiększania bezpieczeństwa energetycznego państwa. 
Potencjał energetyki wiatrowej Białorusi oceniany jest na ponad 200 miliardów 
kWh. Rozwija się ona jednak bardzo powoli, ponieważ inwestorzy spotykają się ze 
znacznymi trudnościami, natomiast dla regionalnych systemów energetycznych 
rozwój tej energetyki nie jest zbyt opłacalny. Rząd Białorusi rozpoczął 
rozpatrywanie programu rozwoju sektora energetyki wiatrowej Białorusi na lata 
2008-2014. W Białorusi funkcjonują tylko dwie seryjne elektrownie wiatrowe  
(w miejscowości Drużnaja w Rejonie Miadziolskim). Przygotowany został także 
projekt architektoniczny budowy największej w Białorusi elektrowni wiatrowej,  
o mocy 1,2 MW, w miejscowości Grabniki. W celu skutecznej realizacji projektów  
z dziedziny energetyki wiatrowej, konieczne jest dalsze doskonalenie 
projektowania, wdrażania oraz eksploatacji technologii wiatrowej.

45
 Znaczenie 

energetyki słonecznej w przemyśle nie jest istotne i w przewidywalnej przyszłości 
sytuacja ta nie ulegnie radykalnej zmianie, choć stopniowo następuje rozwój 
fotowoltaiki. Panujące warunki nasłonecznienia są zbliżone do występujących  
w południowych Niemczech, jednak na uzyski energii negatywnie wpływają 
relatywnie większe opady śniegu.

46
 Pomimo niezbyt korzystnych warunków, 

wynikających z liczby dni słonecznych na Białorusi, wdrażane są tam od lat 
kolektory słoneczne. Wzrasta również zapotrzebowanie na baterie słoneczne.

47
 

W zakresie biomasy, główne kierunki jej produkcji obejmują: odpady z uprawy 
roślin, biogaz z odpadów z hodowli zwierząt, drewno i odpady drzewne; fitomasę 
(roślinna biomasa) oraz odpady komunalne. Wykorzystanie odpadów z uprawy 
roślin w charakterze paliwa stanowi zasadniczo nowy kierunek w produkcji energii 
w Republice Białoruś. Ogólny potencjał energetyczny odpadów z uprawy roślin 
szacowano na początku drugiej dekady XXI w. na 1,46 Mtoe rocznie. Potencjalna 
ilość możliwego do uzyskania towarowego biogazu z kompleksów hodowli zwierząt 
wynosi 160 tys. ton paliwa umownego na rok. Wdrożenie instalacji biogazowych 
napotykało przez lata na trudności, czego przyczyną był m.in. brak 
zainteresowania ze strony gospodarstw realizacją tych projektów (przyczyną było 
to, że płaciły one za energię elektryczną po preferencyjnych cenach). Na Białorusi 
istnieje doświadczenie w realizacji projektów z zakresu pozyskania gazu  
z wysypisk odpadów komunalnych z udziałem środków inwestora prywatnego na 
składowisku stałych odpadów komunalnych. Potencjalna energia, zawarta  
w odpadach komunalnych, powstających na terytorium Białorusi, jest równa 470 
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tys. ton paliwa umownego. Możliwe jest także zaktywizowanie przejścia na 
wykorzystanie paliwa drzewnego, w celu zaopatrzenia w energię cieplną.

48
 

Należy także wspomnieć, że potencjalna moc wszystkich cieków wodnych 
Białorusi wynosi ok. 850 MW, w tym racjonalnie pod względem ekonomicznym jest 
wykorzystana jedynie część tych możliwości. Do 2020 roku zaplanowano 
doprowadzenie łącznej mocy małych elektrowni wodnych na Białorusi do 250 MW. 
Na Białorusi została zagospodarowana tylko nieznaczna część posiadanego 
potencjału energii wodnej (podobne tendencje od lat dominują również niestety  
w Polsce).

49
 Według informacji zawartych w wykazie, działa obecnie 232 instalacji 

odnawialnych źródeł energii, mocy zainstalowanej 288.9 MW w kraju. Znaczna 
część obiektów – 156 – zasilanych jest przez energię z drewna i innych rodzajów 
biomasy, jak również naturalną energią ruchu strumienia wody. Wśród energii 
odnawialnej wykorzystywanej w kraju, 14 obiektów działa na energię słoneczną,  
14 – to energetyczne wykorzystanie biogazu, 7 projektów – to elektrownie wiatrowe 
oraz 3 obiekty – energia geotermalna.

50
 

Na Białorusi występują pojedyncze przykłady wykorzystania energii 
odnawialnej dla potrzeb prywatnych, czego dowodzi w szczególności budowa 
ekodomów czy instalacji skrzydłowego silnika wiatrowego, dla zapewnienia energii 
dla biura. W ostatnim czasie rząd Białorusi sprzyja zagranicznym inwestorom, 
szczególnie w takich dziedzinach, jak odnawialne źródła energii. Rząd powinien 
jednak jeszcze wiele zrobić w tym kierunku, w tym zwiększyć środki  
o charakterze stymulującym dla inwestorów w branży odnawialnych źródeł energii, 
uprościć procedury przeznaczenia działek pod zabudowę, uzgadniania i ekspertyz 
projektów, podłączenia do sieci energetycznej i inne, udoskonalić normatywną 
bazę techniczną. Z uwagi na potencjał energetyki odnawialnej na Białorusi, jej 
rozwój może zwiększyć rzeczywistą niezależność tego państwa, pozytywnie 
wpływając na jego ekonomiczną i ekologiczną sytuację.

51
 

 
Zakończenie 
Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi od lat jest związane z dostawami 

węglowodorów z obszaru Federacji Rosyjskiej. Istniejąca zależność (mająca wciąż 
jeszcze charakter dwustronny), determinuje politykę zagraniczną Białorusi. Wpływ 
Rosji jest również bardzo znaczący w przypadku energii elektrycznej, wytwarzanej 
głównie z rosyjskiego gazu. Energia atomowa może stać się ważnym wsparciem 
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dla dążeń Białorusi do energetycznej niezależności, jednak Rosja z pewnością 
będzie starała się przeciwstawić tym tendencjom. Potencjał odnawialnych źródeł 
energii wykorzystywany jest nieznacznie, choć sytuacja ta ulega stopniowej 
poprawie. 

Należy stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa energetycznego Białorusi 
stanowi dla niej istotny problem. Państwo to jest silnie uzależnione od rosyjskiego 
importu, zaś dostawy z innych kierunków nie mają poważniejszego znaczenia. 
Liczne podejmowane próby zdywersyfikowania dostaw zakończyły się niepowo-
dzeniem. Białoruś toczy też z Rosją spory mające za przedmiot warunki dostaw 
surowców energetycznych, motywujące władze w Mińsku do poszukiwania 
alternatywnych źródeł energii. W świetle przedstawionych faktów trzeba stwierdzić, 
że na Białorusi następuje rozwój energetyki odnawialnej, jednak jej udział  
w bilansie energetycznym państwa jest wciąż niewielki. 

Należy dodać, ze stopnień uzależnienia Białorusi od importu surowców 
energetycznych z Rosji, a także posiadanie przez stronę rosyjską infrastruktury 
przesyłowej sprawia, że władze w Mińsku w przewidywalnej przyszłości nie mogą 
doprowadzić do realnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego.  
W dziedzinie energetyki, Białoruś nie jest w stanie w przewidywalnej przyszłości 
wyemancypować się spod wpływów Rosji. Wpływ ten ma kluczowe znaczenie  
i zaznacza się w szczególności poprzez kontrolowanie dostaw i dystrybucji gazu 
ziemnego oraz wpływ na cenę tego surowca. Bardzo istotne dla Rosji było 
przejęcie infrastruktury przesyłowej Białorusi (np. Biełtransgazu), co zwiększało 
możliwość nacisku na władze w Mińsku. 

Szansą dla Białorusi na uzyskanie w pewnej perspektywie niezależności 
energetycznej mogłoby być uruchomienie elektrowni atomowej, jednak kontrolę 
nad pozyskiwaniem z niej energii będzie posiadać Rosja. Pożądane byłoby 
skoncentrowanie się na rozwoju energii odnawialnej, jednak konieczne są  
w tym względzie poważne nakłady finansowe, mogące zapewnić rozwój  
i upowszechnienie alternatywnych źródeł energii. Równie istotne jest 
przezwyciężenie przeszkód natury biurokratycznej, hamujących rozwój energetyki 
odnawialnej. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki bezpieczeństwa 

energetycznego Białorusi w kontekście jego zależności od dostaw węglowodorów  
z Federacji Rosyjskiej. Konieczne jest zatem przedstawienie dostępnych Białorusi 
rodzajów źródeł energii oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa tego państwa. 
Należy przy tym postawić pytanie o poziom bezpieczeństwa energetycznego 
Białorusi. Z uwagi na tytułowe zagadnienie, istotne jest również to, czy Białoruś,  
w sferze bezpieczeństwa energetycznego, może wyemancypować się spod 
wpływu Rosji. Opracowanie przedstawia specyfikę relacji Białorusi z Rosją, 
ukazując znaczenie węglowodorów jako narzędzia politycznego nacisku.  
W artykule przedstawiono także znaczenie energii elektrycznej i atomowej oraz 
rolę odnawialnych źródeł energii. W przewidywalnej przyszłości nie można 
doprowadzić do realnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego na 
Białoruś. Szansą dla Białorusi, na uzyskanie w pewnej perspektywie niezależności 
energetycznej, mogłoby być uruchomienie elektrowni atomowej, jednak kontrolę 
nad pozyskiwaniem z niej energii będzie posiadać Rosja. Pożądane byłoby 
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skoncentrowanie się na rozwoju energii odnawialnej, jednak konieczne są w tym 
względzie poważne nakłady finansowe.  

Słowa klucze: bezpieczeństwo energetyczne, Białoruś, dywersyfikacja, 
uzależnienie 

 
Summary 
The aim of this paper is to show the energy security of Belarus and its 

dependence on hydrocarbon supplies from the Russian Federation. Therefore the 
author analyzes types of energy sources available in Belarus and their importance 
for the security of this country. Moreover he questions the level of the energy 
security in Belarus and considers if Belarus in relation to energy security  
can emancipate from the Russian influence. The paper describes characteristics  
of relations between Belarus and Russia showing hydrocarbons as a political tool 
used to put pressure.  The article presents the importance of the electrical and 
nuclear energy as well as the role of renewable energy sources. In the foreseeable 
future there can be no real diversification of crude oil and natural gas supply  
to Belarus. A chance for Belarus to gain certain level of energy independence  
in the future could be a nuclear power plant but Russia will most probably have 
control over it. Another desirable option is to focus on the renewable energy, 
however significant financial assets are necessary to develop this source  
of energy. 

Key words: energy security, Belarus, dependency, diversification 
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BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII DO POLSKI W WARUNKACH 
FUNKCJONOWANIA UNII ENERGETYCZNEJ 

 
 
Wprowadzenie 
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii (bezpieczeństwa energety-

cznego) jest jednym z zasadniczych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej 
(UE). Cel ten jest wielokryterialny, co wynika np. z Zielonej Księgi  
Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego,

1 
w której Komisja 

Europejska
 

(KE), wskazując na aspekt środowiskowy bezpieczeństwa 
energetycznego, zaleciła jednocześnie stosowanie zasady zrównoważonego 
rozwoju w procesie dostarczania energii odbiorcom. Osiągnięcie wspomnianego 
celu oznacza zatem spełnienie kryterium rynkowego, ekologicznego i społecznego. 
Przestrzeganie kryterium rynkowego jest gwarantem „racjonalnych” cen energii, 
umożliwiających zachowanie konkurencyjności zarówno wytwórcom, jak  
i przemysłowym jej odbiorcom, a także jej nabycie przez gospodarstwa domowe. 
Spełnienie kryterium ekologicznego oznacza, że stan bezpieczeństwa 
energetycznego został osiągnięty z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 
Stan ten jest jednocześnie gwarantem komfortu życia społeczeństw. 

Bezpieczeństwo energetyczne, zgodnie z art. 3, pkt. 16 ustawy Prawo 
energetyczne, definiowane jest jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie 
bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię  
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska.

2
 Definicja ta została uzupełniona o aspekty dotyczące 

efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych oraz dywersyfikacji źródeł 
oraz kierunków dostaw surowców energetycznych, w Polityce energetycznej do 
2030 r., przyjętej przez Radę Ministrów w 2009 r.

3
 

Bezpieczeństwo dostaw energii państwa jest determinowane przez wiele 
różnorodnych czynników, do których można zaliczyć głównie zależność od źródła  
i kierunku tych dostaw, zależność od infrastruktury logistycznej, obejmującej 
przede wszystkim szlaki przesyłowe i zdolności magazynowe surowców 
energetycznych, sytuację polityczną i relacje z państwami eksportującymi te 
surowce i państwami tranzytowymi oraz czynniki instytucjonalno-prawne. 

Ze względu na szczególny rodzaj dobra, jakim jest energia, zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego ma wymiar polityczny. Stabilne jej dostawy 
stanowią bowiem podstawę wzrostu gospodarczego państwa, a sprawnie 
funkcjonujący sektor energetyczny wpływa korzystnie na funkcjonowanie 
gospodarki.

4
 Dlatego też rośnie rola czynników instytucjonalno-prawnych, których 

                                                           
1
 Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply, COM 2000 (769) 

2
 Prawo energetyczne, Ustawa z 10.04.1997 r., Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 

3
 Polityka energetyczna do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady 
Ministrów z 10.11.2009 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10.11.2009 r.  

4
 M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne. Lublin 2008 
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duża część ma charakter wewnętrzny, tzn. jest pochodną polityki państwa 
związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Powoływanie 
odpowiednich instytucji publicznych, ogłaszanie regulacji prawnych, zawieranie 
międzypaństwowych umów handlowych, polityka w zakresie korporacji 
transnarodowych czy członkostwo w organizacjach międzynarodowych, stały się 
bowiem podstawowymi instrumentami tej polityki.

5
 Pewna część czynników 

instytucjonalno-prawnych, wpływających na bezpieczeństwo energetyczne 
państwa, ma charakter zewnętrzny. Sytuacja taka ma miejsce np. w przypadku 
członkostwa w organizacji międzynarodowej, co sprawia, że ograniczona jest 
możliwość kształtowania tych czynników przez państwo członkowskie.  

Dla Polski zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest istotnym 
wyzwaniem. W 2014 r. aż 41% zużytej i przetworzonej w naszym kraju energii 
pochodziło bowiem z importu. Uwzględniając sprzedaż energii za granicę, poziom 
uzależnienia Polski od importu wyniósł 25%. Połowę importowanej energii 
stanowiła ropa naftowa (ropa), zaś 21% gaz ziemny (gaz). Na zakup tej energii 
przeznaczono kwotę w wysokości 54 mld zł, która była wynikiem znacznego 
spadku cen tych węglowodorów, a także węgla kamiennego w ostatnich latach. 
Jeszcze w 2013 r. import energii kosztował bowiem nasz kraj 76 mld zł.

6 
 

Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych zależności występujących 
między bezpieczeństwem energetycznym Polski, a jej członkostwem w UE. Z tytułu 
tego członkostwa, bezpieczeństwo to w znacznym stopniu kształtowane jest 
bowiem przez działania wynikające z regulacji, pozostających w gestii organów 
unijnych. W artykule przedmiotem analizy są konsekwencje dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, które mogą wyniknąć z powołania Unii Energetycznej 
państw członkowskich UE.  

 
1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w projecie Unii Energetycznej 

Donalda Tuska 
Konsekwencją członkostwa naszego kraju w UE jest coraz większy wpływ jej 

polityki na kierunki rozwoju polskiej energetyki, w tym na bezpieczeństwo 
energetyczne. Otoczenie regulacyjne, przyjmowane na poziomie UE, może  
w nieodległej przyszłości coraz silniej oddziaływać nie tylko na polską energetykę, 
ale też pośrednio na tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju.

7
 Z analizy tego 

otoczenia wynika, że proponowane rozwiązania regulacyjne preferują kierunki 
rozwoju energetyki naszego kraju, wymagające podjęcia działań, które utrudnią  
lub uniemożliwią realizację innej strategii.

8
 Strategia Polski zmierza także do 

osiągnięcia celów wynikających z polityki energetycznej UE, ale zakłada inny 
rozkład priorytetów, a przez to zastosowanie innych środków i podjęcie innych 
działań.  

                                                           
5
 K. Mucha, Konstytucyjne podstawy pojęcia bezpieczeństwa energetycznego, „Zeszyty Naukowe 
Instytutu Administracji AJD w Częstochowie”, 1(11)/2015 

6
 B. Derski, Pięć gospodarczych powodów do rozwoju OZE w Polsce, www.wysokienapiecie.pl (pobrano 
31.10.2016 r.)  

7
 P. Turowski, Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady, „Bezpie-
czeństwo Narodowe”, 4/2015 

8
 K. Bolesta, Unijne ramy polskiej energetyki, Centrum Strategii Energetycznych, www.cse.ibngr.pl 
(pobrano 8.05.2015 r.) 
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Polska promowała i popularyzowała koncepcję Unii Energetycznej, 
skoncentrowanej głównie na bezpieczeństwie dostaw gazu i wykorzystaniu 
istniejących zasobów surowców energetycznych. Koncepcja ta miała zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne przede wszystkim państwom członkowskim UE,  
w tym Polsce, będącym w dużym stopniu uzależnionym od dostaw gazu lub ropy  
z jednego źródła lub kierunku, co osłabia ich pozycję przetargową w przypadku 
negocjacji kontraktów na dostawy tych węglowodorów.

9
 Dlatego też głównym 

założeniem propozycji Polski, przygotowanej i przedstawionej w kwietniu 2014 
roku przez premiera RP D. Tuska, było zmniejszenie zależności UE od dostaw 
gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z polską propozycją, UE powinna 
utworzyć Unię Energetyczną, aby zabezpieczyć sobie dostawy gazu, ponieważ 
obecna zależność od rosyjskich dostaw surowców energetycznych powoduje 
słabość Europy.

10
 Projekt Unii Energetycznej autorstwa D. Tuska miał wprawdzie 

na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego UE, ale środki zaproponowane 
do jego osiągnięcia w maksymalnym stopniu uwzględniały sytuację Polski. 

Zasadniczym elementem tego projektu było powołanie unijnej instytucji, 
odpowiedzialnej za negocjowanie kontraktów na zakup gazu dla wszystkich  
28 państw członkowskich UE (Tabela nr 1). Wspólne zakupy gazu miały osłabić 
jeden z podstawowych elementów taktyki Federacji Rosyjskiej, polegającej na 
sprzedaży gazu różnym odbiorcom po różnych cenach. Zastosowanie tego 
rozwiązania zwiększyłoby siłę przetargową UE wobec zewnętrznych dostawców 
gazu. Dla Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Centralno-
Południowej, w dużym stopniu zależnych od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, 
pozwoliłoby ono na uniknięcie dyktowania warunków jego zakupu i w konsekwencji 
na uzyskanie niższych cen.  

 

Tabela nr 1: Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego UE, proponowane  

w poszczególnych etapach budowy Unii Energetycznej 
 

P
ła

s
z
c
z
y
z
n

a
 

p
o

ró
w

n
a

n
ia

 

Propozycja Unii 
Energetycznej 

D. Tuska 
(kwiecień 2014 r.) 

Pakiet KE 
dotyczący 

Unii Energetycznej 
(marzec 2015 r.) 

Pakiet KE 
dotyczący 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

(luty 2016 r.) 

Pakiet KE 
dotyczący nowego 

rynku energii 
elektrycznej UE 

(listopad 2016 r.) 

I. 

Zwiększenie siły 
przetargowej UE wobec 

dostawców 
zewnętrznych,  

poprzez wspólne 
zakupy gazu 

 
Rozwój jednolitych 

rynków gazu energii 
elektrycznej UE 

 

Zapewnienie  
KE wglądu do 

międzyrządowych 
umów dostaw 

gazu 

Nowe zasady 
funkcjonowania 

rynku energii 
elektrycznej UE,  

w tym aktywizacja  
i większe 

uprawnienia dla 
konsumentów 

                                                           
9
 A. Pach-Gurgul, Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej, „Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 3/2016 

10
 Prime Minister in Financial Times: EU should create an energy union, www.premier.gov.pl (pobrano 
22.04.2014 r.) 
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P
ła
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z
c
z
y
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n

a
 

p
o
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w
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a

n
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Propozycja Unii 
Energetycznej 

D. Tuska 
(kwiecień 2014 r.) 

Pakiet KE 
dotyczący 

Unii Energetycznej 
(marzec 2015 r.) 

Pakiet KE 
dotyczący 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

(luty 2016 r.) 

Pakiet KE 
dotyczący nowego 

rynku energii 
elektrycznej UE 

(listopad 2016 r.) 

II. 

Wprowadzenie 
mechanizmów 

solidarnościowych 
 

Współpraca państw 
w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa 
dostaw energii 

 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
dostaw gazu na 

poziomie regionów 

Rozwój 
mechanizmów 
stymulujących 
transgraniczny 
handel energią 

elektryczną 

Rozwój infrastruktury 
energetycznej 

Zapewnienie 
możliwości 
zwrotnego 
przesyłu 

gazu 

Wzmocnienie 
Wspólnoty 

Energetycznej 

III. 

Wykorzystanie 
rodzimych zasobów 

energii w UE 

Dekarbonizacja 
źródeł 

energii w UE 
 

Badania i rozwój, 
innowacyjne 
technologie 

energetyczne 
 

Strategia na rzecz 
wykorzystania 

gazu 
LNG w UE 

Rozwój 
odnawialnych  
źródeł energii 

Dywersyfikacja źródeł  
i kierunków dostaw 

energii do UE 

IV. 
Brak bezpośrednich 

odniesień 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

Strategia 
grzewcza 

i chłodnicza 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Drugi z elementów proponowanych przez D. Tuska obejmował wzmocnienie 
mechanizmu solidarności gazowej między państwami członkowskimi UE, 
wynikającego z rozporządzenia SoS,

11
 na wypadek wystąpienia sytuacji 

kryzysowej, np. wstrzymania dostaw gazu. Efektywność tego mechanizmu zależy 
wprost od możliwości przesyłu gazu między państwami członkowskimi UE, 
dysponującymi nadwyżką tego surowca, a dotkniętymi tą sytuacją. Dlatego też 
trzecim elementem polskiego projektu Unii Energetycznej była możliwość 
dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych z budżetu UE na maksymalnym 
dopuszczalnym poziomie. Realizacja tego postulatu pozwoliłaby na budowę 
gazowych połączeń transgranicznych i magazynów gazu, która byłaby 
finansowana w 75% z tego budżetu.

12
 Działania na rzecz wzmocnienia 

mechanizmu solidarności gazowej są szczególnie istotne dla 10 państw 
członkowskich UE, w tym Polski, które są w ponad połowie zależne od dostaw 
gazu przez spółkę Gazprom. 

Formułując kolejny element projektu Unii Energetycznej, D. Tusk dał wyraz 
znaczeniu Wspólnoty Energetycznej dla efektywnego funkcjonowania Unii 
Energetycznej. Stabilne i bezpieczne sąsiedztwo, w którym handel gazem i energią 
elektryczną odbywa się zgodnie z unijnymi regulacjami trzeciego pakietu 

                                                           
11

 Rozporządzenie 994/2010 „w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego” (Regulation on security of gas supply measures) 

12
 G. Psujek, Europa potrzebuje solidarności energetycznej, www.rp.pl (pobrano 23.04.2014 r.)  
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energetycznego, sprzyja bowiem bezpieczeństwu energetycznemu UE. 
Najistotniejsza jest rola Ukrainy, największego partnera UE w ramach Wspólnoty 
Energetycznej.

13
 Odgrywa ona kluczową rolę jako państwo tranzytowe dla 

rosyjskiego gazu, który jest eksportowany do UE. Do niezawodnego pełnienia tej 
roli ma się przyczynić poszerzenie dotychczasowego zakresu współpracy UE  
z Ukrainą, obejmującego bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo jądrowe, 
rozwój infrastruktury energetycznej i reformy rynku energii, o efektywność 
energetyczną i energetykę odnawialną.

14
 Współpraca ta ma także na celu 

stworzenie bardziej przewidywalnych warunków dla inwestowania w ukraińskim 
sektorze energetycznym dla inwestorów z UE. 

Pogłębianie współpracy z Ukrainą, w ramach Wspólnoty Energetycznej,  
ma szczególne znaczenie dla Polski, która z terytorium tego państwa otrzymuje  
ok. jedną trzecią importowanego z Federacji Rosyjskiej gazu. Stabilność polityczna 
Ukrainy jest także istotna, np. dla urzeczywistnienia planów budowy euroazja-
tyckiego korytarza transportu ropy, mającego przebiegać z Odessy, poprzez 
Brody, do Płocka. 

Wydaje się, że inspiracją dla określenia piątego elementu Unii Energetycznej 
były bezpośrednio uwarunkowania Polski. D. Tusk zaproponował bowiem budowę 
bezpieczeństwa energetycznego UE w oparciu o pełne wykorzystanie istniejących 
zasobów surowców kopalnych, głównie węgla kamiennego i gazu łupkowego. 
Wskazał on na potrzebę rehabilitacji węgla i uznania go za pełnoprawne źródło 
energii w UE, ponieważ został on „właściwie skreślony” przez „najbardziej 
zaangażowanych ekologów, orędowników tematu klimatycznego”. Uzasadniając tę 
potrzebę, premier rządu naszego kraju podkreślał, że „Polska od wielu lat 
pokazuje, że węgiel może stanowić nie tylko gwarancję jej bezpieczeństwa 
energetycznego, ale także stać się jednym z jego filarów w UE”

15
. Premier 

podkreślił, że niezbędnym warunkiem szerszego stosowania węgla jest obniżenie 
emisji CO2 w procesach wytwarzania energii, co wymaga inwestycji w nowoczesne 
technologie. 

Potencjalnym filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski miało się stać 
wykorzystanie gazu łupkowego, którego zasoby w naszym kraju należą do 
największych w Europie.

16
 Ze względu na szerokie uczestnictwo, dysponujących 

                                                           

13
 Wspólnota Energetyczna jest forum współpracy pomiędzy UE i państwami trzecimi, mającym na celu 
rozszerzenie unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary. 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną został podpisany w Atenach, 25.10.2005 r. i wszedł  
w życie 1.07.2006 r. Strony umowy zobowiązały się do wprowadzenia unijnych standardów funkcjono-
wania rynków energii i przedsiębiorstw energetycznych. Członkami Wspólnoty Energetycznej są: UE, 
Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Serbia i Kosowo, Mołdawia i Ukraina. 

14
 Zakres współpracy został poszerzony na mocy nowego 10-letniego protokołu ustaleń w sprawie 
strategicznego partnerstwa energetycznego między UE a Ukrainą, podpisanego w listopadzie 2016 r. 
Realizacja tych ustaleń ma się odbywać w ramach rocznych planów pracy, za: Ukraina będzie ściślej 
współpracować z UE, www.cire.pl (pobrano 25.11.2016 r.) 

15
 Tusk o Unii Energetycznej: solidarność gazowa, rehabilitacja węgla, www.cire.pl (pobrano 29.03. 
2016 r.) 

16
 Według szacunków Rystad Energy z 2009 r., zasoby wydobywalne gazu łupkowego w Polsce 
wynoszą 1 bln m

3
 surowca. Advanced Resources International ocenia te zasoby na 3 bln m

3
, nato-

miast wyliczenia amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej z 2011 r. wskazują, że zasoby gazu 
łupkowego w Polsce wynoszą 5,3 bln m

3
. W marcu 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%82dawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
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odpowiednią technologią, koncernów zagranicznych, Polska stała się najbardziej 
zaawansowanym, w zakresie prac poszukiwawczo-wydobywczych gazu łupko-
wego, państwem członkowskim UE. Wskazanie gazu łupkowego jako jednego  
z potencjalnych istotnych źródeł energii w UE miało na celu uchronienie procesu 
poszukiwania i wydobywania tego surowca niekonwencjonalnego od nadmiernych 
regulacji i obciążeń, mogących zmniejszyć jego opłacalność. Należy je postrzegać 
jako argument za wsparciem tego procesu, co wynika z traktatowego 
zobowiązania UE do wspierania nowych źródeł energii.

17
 Motywem tego 

wskazania było także wzbudzenie zainteresowania gazem łupkowym państw 
członkowskich UE. 

Postulat pełnego wykorzystania istniejących surowców kopalnych UE był 
szczególnie ważny dla Polski, która dysponuje własnymi zasobami węgla 
kamiennego i brunatnego, pozwalającymi w perspektywie długoterminowej 
zabezpieczyć dostawy surowców na potrzeby rodzimej elektroenergetyki. Z kolei  
w przypadku gazu łupkowego istniało duże prawdopodobieństwo, że w ciągu 
najbliższych lat jego przemysłowa produkcja może sięgnąć 30-40 mld m

3
 rocznie. 

Oznaczałoby to, że Polska nie tylko uniezależni się od importu gazu z Federacji 
Rosyjskiej, ale awansuje do grona jednego z większych jego dostawców w UE.

18
 

Wykorzystanie węgla i gazu łupkowego mogłoby zatem zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo energetyczne. 

Szóstym elementem Unii Energetycznej, autorstwa D. Tuska, była radykalna 
dywersyfikacja źródeł dostaw energii, w tym w szczególności gazu i ropy. 
Możliwość dokonania takiej dywersyfikacji upatrywał on w rozwoju globalnego 
rynku LNG. Czynniki, które mogły przyczynić się do rozwoju tego rynku, 
obejmowały znaczne zwiększenie eksportu tych węglowodorów przez USA  
w konsekwencji zniesienia jego zakazu,

19
 rozbudowę potencjału eksportowego 

gazu LNG przez USA i Australię oraz perspektywy zawarcia porozumienia o strefie 
wolnego handlu między UE i USA,

20
 obejmującego nowe płaszczyzny współpracy, 

w tym liberalizację rynków surowców, zwłaszcza energetycznych. Zawarcie tego 
porozumienia ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE, 
zwłaszcza w kontekście sytuacji na Ukrainie. Umowa TTIP znacznie uprości,  
a w konsekwencji skróci z ok. 750-800 dni do ok. 70-80 dni procedurę uzyskiwania 
pozwoleń na eksport gazu LNG do UE.

21
 Import gazu LNG do UE, zwłaszcza  

z amerykańskich basenów łupkowych, może pozwolić na przełamanie dominacji 
gazowej Federacji Rosyjskiej i zapewnić bardzo pożądaną dywersyfikację źródeł  
i kierunków dostaw gazu na rynki państw członkowskich UE.

22
 

                                                                                                                                                    
przedstawił raport, z którego wynika, że zasoby te mieszczą się w przedziale od 0,34 bln m

3
 do  

0,76 bln m
3
.  

17
 P. Turowski, Wpływ unii energetycznej…, op. cit. 

18
 P. Turowski, Gaz łupkowy w Polsce – szanse, wyzwania, zagrożenia, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 
21/2012 

19
 Zakaz ten wprowadzono w połowie lat 70. XX wieku, w następstwie kryzysu energetycznego. Został 
zniesiony w grudniu 2015 r. 

20
 Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP) jest negocjowane od 2013 r. Jego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego 
handlu pomiędzy USA i UE. 

21
 T. Olkuski, A, Sikora, M.T. Sikora, A. Szurlej, B. Tora, Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy 
TTIP, „Rynek Energii”, 10/2016 

22
 Amerykańskim firmom zależy na zwiększeniu eksportu LNG, www.biznesalert.pl (pobrano 2.12. 
2016 r.) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_wolnego_handlu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_wolnego_handlu
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Można sądzić, że jednym z istotnych czynników determinujących wskazanie 
przez D. Tuska postulatu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jako elementu Unii 
Energetycznej, było bliskie uruchomienie terminala LNG w Świnoujściu. Jego 
zdolność regazyfikacyjna na poziomie 5 mld m

3
 gazu może bowiem zaspokoić  

ok. 30% zapotrzebowania naszego kraju na ten surowiec. W tych uwarunkowa-
niach, finalizacja umowy TTIP oznaczałaby wyeliminowanie ograniczeń  
w eksporcie gazu z USA i potencjalny dostęp do nowego źródła dostaw gazu,  
co byłoby korzystne dla UE, w tym dla Polski, zarówno ze względów 
ekonomicznych, jak i politycznych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego.

23
 

 
2. Bezpieczeństwo dostaw energii do Polski w rozwiązaniach 

proponowanych przez KE 
Szeroko promowane przez polski rząd priorytety Unii Energetycznej tylko 

częściowo znalazły odzwierciedlenie w pakiecie regulacyjnym, zaproponowanym 
przez KE w lutym 2016 r. i ostatecznie przyjętym przez państwa członkowskie  
UE w marcu 2015 r. (pakiet 3/2015). Wynika z niego, że UE zamierza dążyć do 
budowy tej Unii poprzez rozwój wewnętrznego rynku energii, współpracę swoich 
członków, mającą na celu zapewnienie dostaw energii, dekarbonizację źródeł 
energii, badania i rozwój oraz poprawę efektywności energetycznej (Tabela  
nr 1). Głównym dokumentem pakietu 3/2016 jest Strategia ramowa na rzecz 
stabilnej Unii Energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie 
klimatu,

24
 wraz z załącznikami.

25
 

Także rozwiązania wynikające z kolejnych regulacji KE, mających się 
docelowo przyczynić do budowy Unii Energetycznej, nie odpowiadają polskim 
oczekiwaniom co do jej filarów i zasad działania. W lutym 2016 r. KE opublikowała 
bowiem pakiet regulacyjny, dotyczący bezpieczeństwa energetycznego (pakiet 
2/2016), zaś pakiet opublikowany w listopadzie 2016 r. dotyczył zasad 
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE (pakiet 11/2016). 

Propozycje KE, wynikające z pakietu 2/2016, zmierzają do budowy Unii 
Energetycznej poprzez działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
gazu, realizację strategii na rzecz wykorzystania gazu LNG oraz strategii 
dotyczącej chłodnictwa i ciepłownictwa (Tabela nr 1). Fundamentem zmian mają 
być, zgodnie z pakietem 2/2016, dwa akty prawne, tj. Rozporządzenie dotyczące 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające 
rozporządzenie 994/2010 (rozporządzenie SoS)

26
 oraz Decyzja w sprawie 

ustanowienie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów 

                                                           
23

 M. Markiewicz, Ewolucja koncepcji Europejskiej Unii Energetycznej państw członkowskich UE  
(w:) G. Wojtkowska-Łodej (red.), Europejska Unia Energetyczna. Warszawa 2016 

24
 A framework strategy for a resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy, COM 
(2015) 80 final 

25
 Załączniki stanowią: Protokół paryski – plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r. 
(The Paris protokol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020, COM (2015) 81 
final) i Osiągnięcie docelowego poziomu 10% w zakresie elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych. Przygotowanie europejskiej sieci elektroenergetycznej na 2020 r. (Achieving the 
10% electricity interconnection target. Making Europe’s electricity grid fit for 2020, COM (2015) 82 
final) 

26
 Regulation concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing regulation 
994/2010, COM (2016) 52 final 
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międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi  
a państwami trzecimi i uchylająca decyzję 994/2012/UE (decyzja IGA).

27
 W skład 

tego pakietu wchodzą także dwa komunikaty, tj. Komunikat dotyczący strategii  
UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia

28
 oraz Komunikat w sprawie strategii UE 

dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu.
29

  
Z kolei w skład pakietu 11/2016 wchodzą projekty dyrektyw dotyczących 

nowych zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Projekt przepisów bazuje  
na trzech głównych filarach, tj. na aktywizacji i rozszerzeniu uprawnień dla 
odbiorców energii elektrycznej, odejściu od scentralizowanego w dużych blokach 
wytwarzania tej energii i oparciu się na rozproszonych odnawialnych źródłach 
energii i na poprawie efektywności energetycznej (Tabela nr 1). Zaproponowana  
w ramach tego pakietu nowa architektura rynku energii elektrycznej ma być 
docelowo elementem Unii Energetycznej. 

Propozycje KE, dotyczące elementów i zasad funkcjonowania Unii 
Energetycznej, wyrażone pakietami 3/2015, 2/2016 i 11/2016, oddalają 
perspektywę oparcia jej mechanizmu na postulatach zgłoszonych przez D. Tuska. 
Mechanizm ten jest bowiem tworzony głównie po to, by dzięki sygnałom rynkowym, 
większej elastyczności rynku energii, dekarbonizacji i innowacjom, lepiej 
realizować cele klimatyczne UE, określone na 2030 r.

30
 W propozycjach KE nie 

można odnaleźć żadnego elementu, który w sposób jednoznaczny i w pełnym 
wymiarze zostałby do nich przeniesiony. W tych uwarunkowaniach nie można 
zatem stanowczo przesądzić, że funkcjonowanie Unii Energetycznej, w kształcie, 
do którego dąży KE, korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

W opinii KE, do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, znacznie 
efektywniej przyczynią się działania na rzecz rozwoju jednolitego unijnego rynku 
gazu, co wynika z pakietu 2/2016 niż postulowane przez D. Tuska zwiększenie siły 
przetargowej UE wobec dostawców zewnętrznych poprzez wspólne zakupy gazu 
(Tabela nr 1, płaszczyzna porównania I). Spółka Gazprom nalicza bowiem niższe 
ceny w dostawach gazu na rynki tych państw członkowskich UE, na których panuje 
konkurencja.

31
 Z analiz KE wynika, że ceny gazu w krajach bałtyckich i państwach 

Europy Środkowo-Wschodniej są o ok. 23% wyższe niż w państwach 
członkowskich UE Europy Zachodniej, a ich obniżka mogłaby przynieść  
1,3-1,7 mld euro oszczędności rocznie.

32
 To indywidualne podejście w stosunku  

do poszczególnych krajowych rynków gazu straciłoby sens w warunkach 
funkcjonowania wewnętrznego konkurencyjnego rynku gazu UE, a konieczna  
do zapewnienia funkcjonowania tego rynku rozbudowa interkonektorów gazowych 
wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne tych państw. 

                                                           
27

 Decision on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental 
agreements and non-binding instruments between Member States and thrid countries in the field  
of Energy and repealing decision 994/2012/EU, COM (2016) 53 final 

28
 An EU strategy on heating and cooling, COM (2016) 51 final 

29
 Communication on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage, COM (2016) 49 final 

30
 J. Piszczatowska, Nowy rynek energii UE. Prąd ma być wolny, a zadbają o to operatorzy sieci, 
www.wysokienapiecie.pl (pobrano 1.12.2016 r.) 

31
 L. Parmigini, The European gas market – A reality chek, The Institut Francais des Relations 
Internationales. Paris 2013 

32
 KE przedstawi propozycje zwiększające bezpieczeństwo gazowe, www.cire.pl (pobrano 15.02. 
2016 r.) 
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W ramach pakietu 2/2016 znalazł się, odpowiadający polskim oczekiwaniom  
i neutralizujący w pewnym stopniu pominięcie postulatu wspólnych zakupów gazu, 
wymóg zapewnienia KE wglądu do międzyrządowych umów dostaw gazu przed 
ich zawarciem. Wymóg ten obejmuje możliwość podpisania takich umów dopiero 
po potwierdzeniu ich zgodności z prawem obowiązującym w UE oraz nakłada na 
KE obowiązek udostępnienia wszystkich otrzymanych dokumentów innym 
państwom członkowskim UE. Znacznie bardziej ograniczony ma być zakres 
kontrolowania umów na dostawy gazu, jakie między sobą zawierają spółki gazowe. 
KE proponuje, by najbardziej znaczące z tych umów dla bezpieczeństwa 
energetycznego UE były jej przedstawiane bezpośrednio po ich zawarciu.

33
  

Mimo wielu zapisów poświęconych sektorowi gazowemu i zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu UE w ramach pakietu 2/2016, co było osią polskiej 
propozycji Unii Energetycznej, z pakietów 3/2015 i 11/2016 wynika, że KE 
największe znaczenie w tej Unii przypisuje sektorowi elektroenergetycznemu,  
a zwłaszcza tej jego części, jaką są odnawialne źródła energii (OZE). 
Wykorzystanie OZE przyczynia się wprawdzie do ograniczenia importu surowców 
energetycznych, a przez to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego UE,  
ale ich preferowanie w Unii Energetycznej sprawia, że zmierza ona w kierunku 
instrumentu wsparcia OZE. Tym samym bardziej wiąże się z celami polityki 
klimatyczno-energetycznej UE niż z narzędziem do wzmacniania solidarności 
energetycznej między państwami członkowskimi UE oraz ograniczania zależności 
od dostawców wykorzystujących handel surowcami energetycznymi i energią  
do realizacji własnych interesów politycznych.

34
 

Podniesiony w ramach pakietu 3/2015 postulat rozwoju jednolitego rynku 
energii elektrycznej UE, jako środek służący poprawie bezpieczeństwa dostaw tej 
energii, został istotnie wzmocniony propozycjami, wchodzącymi w skład pakietu 
11/2016. KE wskazuje, że istotnym elementem, mogącym w decydujący sposób 
przyczynić się do tej poprawy, jest wspieranie aktywnego uczestnictwa odbiorców  
w tym rynku. Oczekiwanym wyrazem tego uczestnictwa jest zwłaszcza ich 
gotowość do ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w okresach 
szczytowego obciążenia. Ze względu na możliwość szybkiego uruchomienia 
znacznych zasobów mocy, reakcja strony popytowej (Demand Side Response, 
DSR) stanowić ma ważny i elastyczny instrument zachowania stabilności 
systemów elektroenergetycznych, a przez to zapewnienia ciągłości dostaw energii 
elektrycznej. Oprócz wzmocnienia roli konsumentów i tworzenia warunków do 
elastycznego zarządzania popytem dla zachowania tej stabilności, nie mniej ważne 
jest podejmowanie działań na rzecz elastycznego zarządzania podażą energii 
elektrycznej.

35
 

W opinii KE, efekty, które w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego UE można osiągnąć w wyniku wprowadzenia mechanizmów 
solidarnościowych, rozwoju infrastruktury energetycznej oraz wzmocnienia 
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 Wymóg ten ma dotyczyć kontraktów z dostawcami, którzy zapewniają ponad 40% rocznego 
zapotrzebowania na gaz w danym państwie członkowskim UE. KE zastrzegła jednak sobie możliwość 
żądania przedstawienia informacji dotyczących cen gazu także od dostawców, którzy nie spełniają 
tego wymogu. 
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 P. Turowski, Wpływ unii energetycznej…, op. cit. 
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 E. Michalak, Unia Energetyczna – kierunki zmian polityki Unii Europejskiej w sektorze energii 
elektrycznej, „Energetyka”, 7/2015 
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Wspólnoty Energetycznej, tj. postulowanych przez Polskę trzech elementów Unii 
Energetycznej, można także uzyskać w rezultacie, opartej na solidarności  
i zaufaniu, współpracy państw członkowskich UE (Tabela nr 1, płaszczyzna 
porównania II). Zgodnie z intencją pakietu 3/2015, ma ona bowiem zapewnić  
to bezpieczeństwo poprzez uodpornienie UE na zewnętrzne kryzysy energetyczne 
oraz zmniejszenie jej zależności od konkretnych surowców energetycznych i paliw, 
a także od dostawców i tras dostaw. Za najważniejszy środek prowadzący do tego 
celu KE uważa rozbudowę połączeń między państwami członkowskimi UE, 
umożliwiających przesył większych ilości gazu i energii elektrycznej. Przyjęto, że 
do 2020 r. zdolności przesyłowe linii transgranicznych mają pozwolić na wymianę 
energii elektrycznej, której wolumen odpowiada 10% zapotrzebowania danego 
państwa. Nie było jednak podobnego założenia w przypadku połączeń gazowych.

36
 

Jednak postawa KE spowodowała, że efekty tej współpracy nie są 
satysfakcjonujące. Nie zapobiegła ona bowiem budowie gazociągu Nord  
Stream I i zarezerwowaniu pełnej jego przepustowości, wbrew obowiązującym  
w UE zasadom III pakietu energetycznego, rosyjskiej spółce Gazprom. KE 
zezwoliła także tej spółce, naruszając te same zasady, na zwiększenie dostaw 
gazu gazociągiem OPAL. Nie zajęła ona także jednoznacznie negatywnego 
stanowiska wobec planów budowy gazociągu Nord Stream II. Możliwość zwięk-
szenia dostaw gazu przez spółkę Gazprom gazociągiem Nord Stream I i ewen-
tualne ich uruchomienie z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream II, powodują 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-
Wschodniej, także w Polsce. Zagrożenie to budzi obawy w kontekście budowy Unii 
Energetycznej i wyzwań w zakresie dywersyfikacji źródeł energii w UE.

37
 Ponadto 

ustępstwa KE na rzecz Rosjan podkopują współpracę energetyczną z Ukrainą,  
tj. z członkiem Wspólnoty Energetycznej, a tym samym starania UE o ustabili-
zowanie przesyłu gazu przez jej terytorium.

38
 

Z pakietu 2/2016 wynikają zapisy odnoszące się do polskiej propozycji, 
dotyczącej wprowadzenia mechanizmów solidarnościowych w przypadku 
zakłócenia dostaw gazu. KE zamierza bowiem zastąpić narodowe podejście  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego podejściem 
regionalnym.

39
 Ma ono umożliwić lepszą koordynację działań między państwami 

członkowskimi UE, a także dokładniejszą ocenę wspólnych czynników ryzyka 
związanych z tym zakłóceniem. Odpowiedzią na kryzys gazowy mają być 
regionalne plany działań, a nie, jak dotychczas, reakcje na poziomie państw 
członkowskich UE. Zgodnie z propozycją KE, Polska ma przygotowywać taki plan 
wspólnie z Niemcami, Czechami i Słowacją, co urealnia możliwość awaryjnych 
dostaw gazu. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw gazu w regionie ważna jest 
propozycja wprowadzenia tzw. klauzuli solidarnościowej. Zgodnie z nią, wielcy 
odbiorcy z jednego państwa członkowskiego UE nie będą otrzymywać gazu, jeśli  
w sąsiednim państwie unijnym problemy z zaopatrzeniem mieliby odbiorcy 
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 Konkluzje Rady Europejskiej z 19-20 marca 2015 r., EUCO 11/15, www.consilium.europa.eu 
(pobrano 20.03.2015 r.) 
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 Szwecja podzielona w sprawie Nord Stream 2, www.biznesalert.pl (pobrano 6.12.2016 r.) 
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 Rosja korzysta z braku przejrzystości w relacjach wewnątrz UE, www.biznesalert.pl (pobrano 
6.12.2016 r.) 
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wrażliwi, np. gospodarstwa domowe, szpitale i szkoły. Oznaczać to będzie,  
że państwo członkowskie UE będzie musiało zagwarantować dostawy gazu np. 
gospodarstwom domowym, szpitalom i szkołom w państwie sąsiednim, nawet 
kosztem swojego przemysłu. Dla zapewnienia skuteczności regionalnych 
mechanizmów solidarnościowych KE zaproponowała, w ramach pakietu  
2/2016, wymóg posiadania przez wszystkie interkonektory w regionie możliwości 
zwrotnego przesyłu gazu.

40
 

W zakresie rynku energii elektrycznej, dla pobudzenia międzynarodowej 
wymiany, KE, w ramach pakietu 11/2016, zamierza ustanowić mechanizmy 
kompensacyjne dla transgranicznych przepływów tej energii i ustalić jednolite 
zasady kształtowania transgranicznych opłat przesyłowych i alokacji dostępnych 
zdolności przesyłowych linii transgranicznych. Efekty tych działań powinny się 
znacząco przyczynić do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Tylko częściowo w rozwiązaniach proponowanych przez KE uwzględnione 
zostały postulaty Polski, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
UE w wyniku wykorzystania rodzimych zasobów energii oraz dywersyfikacji jej 
źródeł i kierunków dostaw (Tabela nr 1, płaszczyzna porównania III). Dla Polski, 
szczególnie istotnym elementem Unii Energetycznej była rehabilitacja węgla, 
podczas gdy KE, w ramach pakietu 3/2015, zaproponowała dekarbonizację źródeł 
energii, wskazując na niskoemisyjne technologie jej pozyskiwania. W pakiecie tym 
brak bezpośredniego odniesienia do, postulowanego przez Polskę, wykorzystania 
gazu łupkowego. Podkreślając znaczenie badań i innowacji w przyszłej  
Unii Energetycznej, KE nie wyklucza rozwoju technologii jego wydobycia.  
Za innowacyjne i zarazem niskoemisyjne technologie pozyskiwania energii KE 
uważa także OZE i energetykę jądrową. 

W ramach pakietu 2/2016, odpowiednikiem polskiej propozycji dotyczącej 
dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw energii jest strategia na rzecz 
wykorzystania w UE gazu LNG. W strategii tej KE za priorytet uznaje bowiem 
stworzenie w UE atrakcyjnego rynku tego nośnika energii.

41
 Ocenia, że 

importowany gaz LNG może być konkurencyjny w stosunku do tradycyjnych źródeł 
energii. Jego zaletą jest także możliwość przeładunku do cystern samochodowych 
lub kolejowych i transportu do mniejszych terminali, zlokalizowanych często na 
obszarach, gdzie nie ma gazowej sieci przesyłowej.

42
 KE przyznaje jednocześnie, 

że potencjał, jaki się wiąże z gwałtownym wzrostem światowego rynku gazu 
LNG,

43
 nie jest przez UE w pełni wykorzystywany. Łączne zdolności importowe 

unijnych terminali LNG mogą wprawdzie zapewnić sprowadzenie gazu w ilości 
odpowiadającej 43% zapotrzebowania UE, ale ich geograficzne rozmieszczenie 
nie jest równomierne.

44
 W efekcie, niektóre państwa członkowskie UE nie mają 

dostępu do tego źródła energii, co ogranicza ich możliwości wyboru dostawcy 
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gazu. Według KE, dla stworzenia w UE atrakcyjnego rynku gazu LNG, konieczne 
jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej każdemu państwu 
członkowskiemu UE na bezpośredni lub pośredni, tj. za pośrednictwem innego 
państwa, dostęp do tego gazu. Jej zdaniem, osiągnięcie tego celu jest 
uwarunkowane także dokończeniem budowy wewnętrznego rynku gazu, 
wysyłającego odpowiednie sygnały cenowe dla budowy infrastruktury gazowej oraz 
usuwaniem barier w handlu gazem LNG. Istotne jest również sprzyjanie tworzeniu 
wolnego i transparentnego globalnego rynku LNG. 

Strategia na rzecz stosowania w UE gazu LNG dotyczy także zdolności 
magazynowania gazu, które nie są w pełni wykorzystywane ze względu na  
ich nierównomierne rozmieszczenie oraz ograniczenia w przepływach 
transgranicznych. KE wskazuje na możliwość przyłączenia do sieci UE 
magazynów gazu na Ukrainie. Ich dostępność pozwoliłaby bowiem państwom 
członkowskim UE na optymalizacje zapasów gazu we własnych magazynach.

45
 

W ramach pakietu 11/2016, KE ponownie wskazuje na rozwój OZE, traktując 
go jako jeden z filarów Unii Energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego  
UE. Dzięki zapisom, wchodzącej w skład tego pakietu, proponowanej nowej 
dyrektywy OZE, mocniejszą pozycję mają zyskać prosumenci i lokalne wspólnoty 
wytwarzające energię z OZE.

46
 Pozycja ta ma wynikać nie tylko  

z zagwarantowanego prawa do wytwarzania energii z OZE, ale także zużywania jej 
na własne potrzeby, magazynowania lub sprzedaży do sieci. Bardzo mocno 
akcentowane jest wsparcie dla rozwoju OZE. Chociaż nie zdefiniowano celów dla 
poszczególnych państw członkowskich UE, to jeszcze raz wyraźnie podkreślono 
obligatoryjny dla UE cel uzyskania 27% udziału OZE w pokryciu zapotrzebowania 
na energię w 2030 r. Zaproponowane zmiany funkcjonowania rynku energii 
elektrycznej UE zmierzają w kierunku jego uelastycznienia, tak, by konsumenci, 
dzięki sygnałom cenowym, w większym stopniu korzystali z energii odnawialnej.

47
 

Dopasowaniu tego rynku do potencjału dojrzałego już sektora OZE służyć ma 
propozycja powołania ponadnarodowych koordynatorów sieci, decydujących  
o regionalnych bilansach energetycznych i o przepływach energii elektrycznej 
między państwami członkowskimi UE. KE wskazuje na potrzebę zwiększenia 
zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych oraz stworzenia 
ponadnarodowego rynku bilansującego.

48
 Wspomniane zmiany mają też na celu 

niedopuszczenie do osłabienia pozycji rynkowej OZE w wyniku, postulowanej  
w ramach wspomnianego pakietu, eliminacji preferencji dla OZE w dostępie  
do sieci.  

Postulat rozwoju OZE oraz propozycje nowych zasad funkcjonowania rynku 
energii elektrycznej UE oznaczają wzmocnienie strategii KE, zmierzającej do 
dekarbonizacji źródeł energii. Strategia ta, wynikająca z pakietu 3/2015, stwarza 
szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Skazuje ona 
bowiem nasz kraj na ograniczenie wykorzystania węgla do wytwarzania energii 
elektrycznej i zastępowanie jej ewentualnych niedoborów importem energii 
odnawialnej. Jedną ze zmian, zaproponowaną przez KE w ramach pakietu 
11/2016, jest wprowadzenie limitu emisji CO2 dla nowych jednostek wytwórczych, 
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46

 Prosumenci i kooperatywy energetyczne w nowej dyrektywie OZE, www.cire.pl (pobrano 5.12.2016 r.) 
47

 Ekolodzy krytykują propozycje energetyczne KE, www.cire.pl (pobrano 30.11.2016 r.) 
48

 K. Świrski, Nowe propozycje europejskiego rynku energii, www.cire.pl (pobrano 2.12.2016 r.) 



635 
______________________________________________________________________________________________ 

które miałyby korzystać ze wsparcia publicznego w zamian za gotowość do 
dostarczania mocy. Wnioskowana wysokość tego limitu na wytworzenie 1 MWh 
energii elektrycznej wynosi 550 kg CO2, co na obecnym poziomie rozwoju 
technologicznego pozbawia tego wsparcia elektrownie węglowe i uniemożliwia 
objęcie ich planowanym rynkiem mocy. 

Niechętne podejście KE do wprowadzenia rynku mocy, a w szczególności  
do objęcia nim elektrowni węglowych, wynika z jej przeświadczenia, że ewentualne 
niedobory energii elektrycznej powinny być w pierwszej kolejności zapewnione  
jej importem. Propozycje KE zmierzają zatem do usunięcia barier  
w międzynarodowym handlu energią elektryczną i rozwoju połączeń 
transgranicznych. Dla Polski propozycje te oznaczają ryzyko napływu dotowanej  
i w efekcie konkurencyjnej cenowo energii odnawialnej z Niemiec.

49
 Z kolei  

z punktu widzenia naszego kraju ważne jest inwestowanie w rodzime, niezawodne  
i konkurencyjne wytwarzanie energii elektrycznej, z wykorzystaniem własnych 
zasobów energii. Istotę tego wytwarzania dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju dobitnie podkreślił Minister Energetyki Litwy, Rokas Masiulis.

50
 Według niego, 

„strategia tańszego importu energii elektrycznej w dłuższej perspektywie jest 
trudna do utrzymania, dlatego należy mieć własne źródła jej produkcji”.

51
 Minister 

Masiulis konkluduje, że „bezpieczeństwo energetyczne nie jest możliwe bez 
posiadania własnych źródeł produkcji”.

52
 Podobny jest pogląd prezesa urzędu 

Regulacji Energetyki Macieja Bando, który przestrzegał przed kolonializmem 
energetycznym, tj. uzależnieniem od importu energii, która w innych krajach może 
być wytworzona zgodnie z unijnymi regulacjami.

53
 

Propozycje KE uznają poprawę efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza 
w zakresie grzejnictwa i chłodnictwa, za istotne elementy Unii Energetycznej,  
co nie było bezpośrednio postulowane przez D. Tuska (Tabela nr 1, płaszczyzna 
porównania IV). W ramach pakietu 3/2015 KE wskazuje, że poprzez modernizację 
budynków staną się one bardziej energooszczędne, co zmniejszy zależności UE 
od dostaw energii. W opinii KE, do poprawy efektywności energetycznej przyczynić 
się powinno, postulowane w ramach pakietu 11/2016, zwiększenie obligatoryjnego 
poziomu tej poprawy z 27% do 30%. Jednak poziom ten pozostaje nadal wiążący 
na poziomie unijnym, nie wiążąc jednocześnie poszczególnych państw 
członkowskich UE. KE podkreśla, że w UE istnieje duży potencjał poprawy 
efektywności energetycznej. Potencjał ten jest większy w Polsce, dlatego też 
działania podejmowane na rzecz tej poprawy będą korzystnie wpływać na jej 
bezpieczeństwo energetyczne. Działania te będą także sprzyjać osiągnięciu celów 
redukcji emisji CO2.

54
 

Głównym celem strategii grzewczej i chłodniczej jest poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez optymalizację wykorzystania energii zużywanej do 
ogrzewania i chłodzenia. Głównym środkiem służącym osiągnięciu tego celu jest 
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rozwój kogeneracji, zwłaszcza wysokosprawnej. Kierunek ten jest korzystny  
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski nie tylko ze względu na, immanentną 
dla tej technologii wytwarzania energii, wysoką efektywność i duży potencjał  
w Polsce, ale także na możliwość wykorzystania polskiego węgla. We 
wspomnianej strategii, ogłoszonej w ramach pakietu 2/2016, KE nie wspomina 
bowiem o potrzebie wyeliminowania paliw kopalnych. Jednocześnie KE podkreśla 
konieczność ograniczenia zużycia energii w ciepłownictwie, co można osiągnąć 
np. w wyniku wymiany lub modernizacji kotłów grzewczych i zwiększenia stopnia 
wykorzystania ciepła wytwarzanego w procesach przemysłowych.

55
 

 
Podsumowanie 
Wobec coraz częstszych kryzysów politycznych i surowcowych, propozycja 

budowy Unii Energetycznej to dobry kierunek we współczesnej polityce 
energetycznej UE. Jednak może ona przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego państw członkowskich UE, jedynie pod warunkiem zerwania przez 
nie z myśleniem w kategoriach partykularnych interesów na rzecz wypracowania 
wspólnej strategii energetycznej. Na podstawie analiz zgłoszonych przez KE,  
w ramach pakietów regulacyjnych, propozycji elementów i zasad funkcjonowania 
Unii Energetycznej można sądzić, iż warunek ten nie został spełniony. W tych 
okolicznościach jej utworzenie budzi w Polsce coraz więcej kontrowersji. 
Propozycje KE w coraz większym stopniu odbiegają bowiem od postulatów 
zgłoszonych przez D. Tuska. 

Z punktu widzenia naszego kraju, wątpliwości związane są przede wszystkim  
z przypisaniem kluczowej roli, w dużej mierze nieciągłym, odnawialnym źródłom 
energii i ograniczeniem roli elektrowni węglowych w budowie bezpieczeństwa 
energetycznego UE. Utworzenie rynku mocy tylko dla elektrowni gazowych 
zwiększyłoby bowiem zależność energetyczną nie tylko Polski, ale całej UE. 
Propozycja dotycząca reguł funkcjonowania tego rynku oraz decyzja odnośnie 
udostępnienia spółce Gazprom 80% przepustowości gazociągu OPAL, nie idą  
w parze z deklarowanymi przez KE podstawowymi zasadami polityki energetycznej 
UE, którymi dotychczas były: bezpieczeństwo energetyczne i konsekwentna 
budowa wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu. 

Wydaje się, że dla Polski korzystne mogą się okazać propozycje dotyczące 
bezpieczeństwa dostaw gazu. Dużą wartością, dla przejrzystości relacji 
ekonomicznych i zapobiegania dyskryminacji niektórych odbiorców, jest postulat 
wglądu KE do projektów międzyrządowych umów dostaw gazu przed ich 
podpisaniem. Jego realizacja przyczyni się bowiem do eliminowania z tych umów 
nierynkowych klauzul. Ważne jest także wsparcie budowy dobrowolnych grup do 
wspólnych zakupów gazu, chociaż to tylko niewielka część, zarysowanej przez 
Polskę, koncepcji w tym zakresie. 

 
Streszczenie 
W artykule zaprezentowano zasadnicze zależności zachodzące między 

bezpieczeństwem energetycznym Polski, a jej członkostwem w UE. W warunkach 
tego członkostwa bezpieczeństwo to w znacznym stopniu kształtowane jest 
bowiem przez regulacje, pozostające w gestii organów unijnych. Przedmiotem 
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 KE chce ograniczenia zużycia paliw do chłodzenia i ogrzewania, www.cire.pl (pobrano 17.02.2016 r.)  
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analizy są konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, które mogą 
wyniknąć z powołania Unii Energetycznej. Wnioski wynikające z tej analizy 
uzyskano poprzez porównanie polskiej propozycji głównych elementów i zasad 
funkcjonowania tej Unii z analogicznymi elementami i zasadami, wskazanymi przez 
Komisję Europejska. 

Słowa klucze: bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, polityka 
energetyczna UE, Unia Energetyczna 

 
Summary 
The article presents the essential relationships between Polish energy security 

and its membership in the EU. In terms of membership this security is largely 
shaped by the regulations, which are set by EU bodies. The aim of this analysis 
are the consequences for energy security of Poland, which may arise from the 
appointment of the Energy Union. Ten conclusions arising from this analysis were 
obtained by comparing the Polish proposal for major elements and principles of 
functioning of the Energy Union with the corresponding elements and principles 
identified by the European Commission.  

Key words: EU and Polish energy security, energy policy of EU, Energy 
Union 
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POŁOŻENIE GEOPOLITYCZNE POLSKI JAKO WYZNACZNIK POZIOMU  

JEJ BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 
 
 
Wstęp 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia w surowce, bez 

wątpienia jest jednym z największych wyzwań dla każdego z państw. Niektóre  
z nich są w stanie dokonać tego samodzielnie, ze względu na posiadanie złóż na 
własnym terytorium. Większość jest jednak zmuszona do prowadzenia polityki 
energetycznej, poprzez dywersyfikację źródeł oraz import. W tej kwestii ważne jest 
budowanie odpowiednich relacji z potencjalnymi eksporterami, aby osiągnąć 
maksymalne korzyści przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Surowce 
energetyczne stanowią również swoistą kartę przetargową w budowaniu wpływów 
politycznych, co może prowadzić także do konfliktów. Negatywnym dla każdego 
podmiotu politycznego jest zatem uzależnianie się od jednego dostawcy energii, 
który może tę zależność wykorzystywać do osiągania własnych celów politycznych. 
Aby uniknąć takich sytuacji, słabsze ekonomicznie państwa starają się budować 
sojusze energetyczne, pozwalające na zapewnienie sobie jak największej 
samodzielności w tym zakresie. 

 
1. Bezpieczeństwo energetyczne a geopolityka 
Pojęcie energii samo w sobie jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. 

Fizycy definiują ją jako wielkość fizyczną, wyrażającą zdolność do wykonania 
pracy. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z rodzajów bezpieczeństwa, 
według kryterium przedmiotowego. Komisja Trójstronna, powstała w 1973 r. w celu 
wzajemnej współpracy, pozarządowa organizacja międzynarodowa, składająca się 
z przedstawicieli Japonii, a także państw europejskich oraz północno-
amerykańskich, zdefiniowała je jako stałą dostępność, korzystnej z punktu 
widzenia konsumenta cenowo energii, która pochodzi z różnych źródeł i spełnia 
cztery nieodzowne wymiary: 

- ekonomiczny, 
- ekologiczny, 
- instytucjonalny, 
- geostrategiczny.

1
 

Na ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego składa się kilka 
elementów. Pierwszym z nich jest struktura światowego bilansu energetycznego, 
pozwalająca na określenie ważności dla gospodarki poszczególnych nośników 
energii. Bezpośrednio powiązane z nią są światowe trendy zapotrzebowania 
energetycznego, obejmującego główne regiony konsumpcji, a także produkcji 
surowców. Kolejnym elementem jest utrzymujący się w dłuższej perspektywie 
czasowej poziom cen energii, który pozwala dostawcom energii regulować ceny  
w taki sposób, aby osiągnąć jak największe zyski przy jednoczesnym jak 

                                                           
1
 Komisja Trójstronna zdefiniowała je w pierwszym roku swojego istnienia. 
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najmniejszym nakładzie. Ostatnim z elementów ekonomicznego wymiaru 
bezpieczeństwa energetycznego jest zależność pomiędzy poziomem konsumpcji 
energii a wzrostem lub regresem gospodarczym, co skutkuje zyskami lub stratami 
ekonomicznymi wśród dostawców energii. 

Drugi z wymiarów bezpieczeństwa energetycznego obejmuje kwestie 
związane z szeroko pojętą ekologią. W obecnych czasach, podnoszenie 
światowego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego jest jednym z największych 
wyzwań społeczności międzynarodowej. Spowodowane jest to m.in. rażącymi 
przypadkami zatruwania środowiska naturalnego (lasów, rzek, globalne ocieplenie 
na skutek wysokiej emisji freonu i tworzenia przez to dziury ozonowej), 
działalnością ludzką. Dlatego też zapewnianie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego (poprzez wydobycie, transport oraz składowanie 
surowców energetycznych) musi odbywać się równolegle, w sposób jak najmniej 
szkodzący środowisku naturalnemu. W tym aspekcie coraz ważniejszą rolę 
odgrywają tzw. odnawialne źródła energii (OZE). Są to w pełni naturalne źródła 
energii, których zużycie nie powoduje ich jednoczesnego deficytu ze względu na 
ich szybkie, naturalne odnowienie. Należą do nich fale wodne oraz energia cieplna. 
Z wykorzystaniem naturalnego potencjału tworzone są m.in. elektrownie, 
dostarczające energię swoim odbiorcom.

2
 Dbałość o środowisko jest zatem 

obszarem łączącym interesy zarówno producentów energii jak i jej odbiorców,  
co stanowi o istotności tego aspektu w ich wzajemnych stosunkach. 

Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego związany jest ze 
zjawiskiem globalizacji, którego jednym z aspektów jest instytucjonalizacja 
bezpieczeństwa (w tym energetycznego). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa  
jest związana z liberalnym podejściem politycznym, które zakłada ścisłą 
międzynarodową współpracę, w celu osiągania wspólnie lepszych efektów  
w danym zakresie (również zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego) aniżeli 
osobno. Instytucjonalizacja wiąże się z tworzeniem organizacji międzynarodowych 
o charakterze globalnym lub regionalnym (w myśl liberalnej zasady, że razem 
można zdziałać więcej niż osobno, a współpraca daje lepsze efekty niż 
rywalizacja), które wypracowują wśród swoich członków wspólne stanowiska,  
a następnie w ramach wspólnoty reprezentują je na arenie międzynarodowej.  
W zakresie zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa energetycznego (np.  
w zakresie wspólnej dywersyfikacji źródeł) państwa zrzeszają się w ramach 
organizacji takich jak m. in. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 
(OPEC) czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Wymiar instytucjonalny 
polega również na tworzeniu prawa międzynarodowego, co w przypadku 
bezpieczeństwa energetycznego polega m.in. na wdrażaniu określonych 
przepisów do praw krajowych państw członkowskich danej organizacji (np. Unii 
Europejskiej) oraz zawieraniu pakietów klimatyczno-energetycznych (np. Protokół  
z Kioto czy Protokół Paryski). Polska, oprócz bycia stroną obydwu protokołów, 
realizuje również unijną politykę energetyczną, której założeniem jest osiągnięcie 
do 2020 r. następujących nadrzędnych celów: 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%, 

                                                           
2
 Wprowadzanie OZE jest koniecznością w wielu państwach na świecie, na podstawie uregulowań 
prawnych. Polsce, jako członkowi Unii Europejskiej, nakazują to dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego. 
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- zwiększenie do 20% zużycia odnawialnych źródeł energii w stosunku do 
całkowitego zużycia energii, 

- wzrost efektywności energetycznej o 20%.
3
 

Ostatni element, najważniejszy z punktu widzenia wpływu czynnika 
geopolitycznego na poziom bezpieczeństwa energetycznego, stanowi wymiar 
geostrategiczny. Składa się on z dwóch elementów związanych ze stroną 
dostawcy i odbiorcy usług energetycznych: bezpieczeństwa dostaw oraz 
bezpieczeństwa popytu.

4
 Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw 

gazu ziemnego czy ropy naftowej wiąże się z zapewnieniem jej stałej dostępności, 
zarówno w warunkach swobodnego funkcjonowania, jak i podczas występowania 
kryzysów energetycznych. Kryzysy te mogą być spowodowane czynnikami 
naturalnymi (wyczerpywanie się dotychczasowych źródeł) oraz politycznymi, 
skutkującymi wzrostem dotychczasowych cen (pogorszenie stosunków z dostaw-
cami energii, nakładanie embarg gospodarczych itp.). W tym celu, na poziomie 
państw, niezbędne jest prowadzenie racjonalnej i możliwie niezależnej polityki 
energetycznej, polegającej na stałej dywersyfikacji źródeł, celem nieuzależniania 
swojego zapotrzebowania na energię wyłącznie od jednego dostawcy, 
utrzymywanie odpowiedniego poziomu infrastruktury przesyłowej oraz utrzymy-
wanie rezerw surowców energetycznych (głównie gazu i ropy naftowej).

5
 Powyższe 

zagadnienie dotyczy konsumentów (odbiorców) energii. Natomiast z punktu 
widzenia producentów owych dóbr, ważne jest utrzymywanie w swoim interesie 
bezpieczeństwa popytu. Oznacza to, podobnie jak w przypadku konsumentów, 
prowadzenie racjonalnej polityki energetycznej, z tą różnicą, że polega ona na 
tworzeniu sieci klienckiej, budowaniu wzajemnych relacji i oferowanie jak 
najlepszej jakości dostaw energetycznych za możliwie najniższą cenę. Związane 
jest to również z kwestią budowania własnej wiarygodności, która w świecie 
biznesu pozwala na osiąganie większych zysków. 

Jak wskazano, poziom bezpieczeństwa energetycznego jest bezpośrednio 
związany zarówno z czynnikiem naturalnym (występowanie surowców 
energetycznych w danych regionach świata) jak i politycznym (położenie państw 
względem naturalnych zasobów, prowadzenie polityki energetycznej). Oba te 
zagadnienia powiązane są z dziedziną naukową, jaką jest geopolityka. 

Zgodnie ze Słownikiem terminów z zakresu bezpieczeństwa 
międzynarodowego, geopolityka jest dziedziną naukową, zajmującą się badaniem 
relacji pomiędzy państwami pod kątem analizy czynników geograficznych 
(położenia), pozwalających na wypracowanie na podstawie tego określonych 
koncepcji geopolitycznych.

6
 W praktyce oznacza to zależności pomiędzy własnym 

potencjałem a położeniem geograficznym oraz politycznym. Znaczenie czynnika 
siły wskazywali w XIX w. pierwsi w historii badacze zajmujący się geopolityką, 
jakimi byli Brytyjczyk John Makinder oraz amerykański admirał Alfred Thayer 

                                                           
3
 Strona Parlamentu Europejskiego http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId 
=FTU_5.7.1.html (pobrano 3.11.2016 r.) 

4
 K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: Bezpieczeństwo energetyczne  
i ekologiczne (w:) R. Kuźniar i in., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa 2012, s. 307 

5
 Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, dywersyfikacją określa się różnicowanie oraz podział 
jednego elementu na kilka mniejszych w celu minimalizacji ponoszonego ryzyka. 

6
 B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 
2008, s. 43 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId
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Mahan. Makinder jako pierwszy zwrócił uwagę na kryterium siły (w kontekście 
demograficznym), które później stało się w polityce podstawą nurtu 
konserwatywnego. Za najsilniejsze uważał państwa, które posiadają największy 
potencjał demograficzny, co miało przekładać się na ich przewagę nad innymi, 
mniej licznymi podmiotami. Podobną, opartą na kryterium siły, koncepcję wygłaszał 
również admirał amerykańskiej Marynarki Wojennej (US Navy), Alfred Thayer 
Mahan. Uważał on, że do grona najsilniejszych należą państwa, które posiadają 
najbardziej rozwiniętą marynarkę wojenną i są dzięki temu w stanie kontrolować 
najwięcej światowych obszarów morskich i rozstrzygać na swoją korzyść bitwy 
morskie, które uważał za najważniejsze ze wszystkich form konfliktów zbrojnych. 
Koncepcja ta została nazwana nawalizmem.

7
 

Choć we współczesnym świecie kryterium tradycyjnie nazywanej siły 
(militarnej) nadal odgrywa ważną rolę w kontekście geopolitycznym, to zwłaszcza 
po zakończeniu tzw. zimnej wojny i upadku dwubiegunowego układu świata, 
widoczne jest przesunięcie się pojęcia siły bardziej w kierunku potencjału 
ekonomicznego. Nierzadko potencjał ekonomiczny danego państwa jest 
bezpośrednio determinowany zasobami naturalnymi znajdującymi się na jego 
terytorium. Przykładami takich państw, nazywanych potocznie „potęgami 
naftowymi”, są m.in. leżące na Bliskim Wschodzie Katar i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. W przypadku takich państw, ich głównym źródłem bogactwa jest 
umiejętne gospodarowanie zasobami naturalnymi, polegającymi na ich eksporcie. 
Stan ten ilustruje poniższy rysunek. 

 

Rysunek nr 1: Światowe zasoby ropy naftowej 
 

 
Źródło: Strona Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego http://ppg.ibngr.pl/pomorski-pr 

zeglad-gospodarczy/zasoby-i-konsumpcja-ropy-naftowej-na-swiecie (pobrano 6.11.2016 r.) 

                                                           
7
 P. Eberhardt, Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana, „Przegląd Geograficzny”, 2013, nr 4,  
s. 629 
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Państwa, które same nie dysponują dostępem do wystarczającej ilości złóż 
naturalnych i co za tym idzie, nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnej 
polityki energetycznej, muszą poprzez dywersyfikację źródeł racjonalnie owe 
surowce pozyskiwać z zewnątrz. Jednym z takich państw jest również Polska. 

 
2. Położenie geopolityczne Polski i jej potencjał energetyczny  
Polska geopolitycznie położona jest w środku Europy, gdzie nie występują 

zbyt duże ilości kluczowych obecnie dla światowego rynku surowców naturalnych, 
jakimi są: gaz ziemny oraz ropa naftowa. Wyjątek stanowi wydobycie węgla 
brunatnego, w którym Polska jest jednym ze światowych liderów.

8
 Jednak  

w XXI w., w dobie globalnego trendu proekologicznego, przemysł węglowy jest 
stopniowo ograniczany, właśnie ze względu na zbyt duże zanieczyszczanie 
środowiska naturalnego. W kwestii ograniczania dalszej degradacji Ziemi, 
ratyfikowano już umowy międzynarodowe o charakterze globalnym, jak 
wspominane już Protokół z Kioto i Protokół Paryski. 

Polska nie dysponuje jednak wystarczającymi zasobami dwóch strategicznych 
surowców energetycznych – gazu ziemnego i ropy naftowej w ilości wystarczającej 
do zapewnienia potrzeb energetycznych we własnym zakresie. Relatywnie 
skromne, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię kraju, polskie złoża ropy 
naftowej znajdują się niemal wyłącznie w zachodniej oraz południowo-wschodniej 
części kraju. W związku z tym, Polska jest niejako uzależniona od importu tych 
dóbr. 

Najważniejszą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski umową o dostawie 
gazu, z którego korzysta całe społeczeństwo, jest tzw. kontrakt jamalski, zawarty  
z Rosją 25 września 1996 roku. Praktyczną realizacją tej umowy, dotyczącą 
technicznych kwestii dostaw zarówno ze strony polskiej (jako importer) jak  
i rosyjskiej (jako dostawca), zajmują się największe państwowe spółki zajmujące 
się problematyką rynku gazowego. Ze strony polskiej jest to Państwowe Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG), natomiast podstawowym dostawcą gazu 
ziemnego do Polski (jak i wielu innych krajów w Europie) jest światowy potentat  
i jednocześnie największy dostawca gazu ziemnego, jakim jest spółka Gazprom.

9
 

Obecna umowa polsko-rosyjska, w analizowanym zakresie, wygasa wraz  
z końcem 2022 r.

10
 Na mocy tego kontraktu, przez 665 km terytorium Polski 

przebiega nitka gazociągu Jamal-Europa (tzw. gazociąg jamalski), transportująca 
gaz ziemny z rosyjskiego półwyspu Jamal do krajów Europy Zachodniej. Do 2009 
r. spółką pośredniczącą w polsko-rosyjskim handlu gazowym była, mająca siedzibę 
na Ukrainie, firma RosUkrEnergo, która jednak została tego pośrednictwa przez 
stronę rosyjską pozbawiona, na skutek napięć pomiędzy oboma państwami 
(obejmujących również tzw. konflikt gazowy). 

                                                           
8
 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. w Polsce wydobyto 63 060 tys. ton 
węgla brunatnego, co stanowiło wynik w pierwszej dziesiątce na świecie. Strona Głównego Urzędu 
Statystycznego http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-
krajach-wedlug-tematow/przemysl-i-budownictwo/ (pobrano 3.11.2016 r.) 

9
 W momencie zawierania kontraktu jamalskiego spółka nosiła nazwę Gazexport. Notowania tej firmy 
znacznie jednak spadły na skutek wycofywania się niektórych biznesowych partnerów w wyniku 
prowadzonej obecnie w Federacji Rosyjskiej polityki zagranicznej. 

10
 A. Toś, Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań. Strona 
Portalu Spraw Zagranicznych http://www.psz.pl/118-gospodarka/polityka-polski-w-zakresie-dywersyfi 
kacji-dostaw-gazu-ziemnego-ocena-rozwiazan (pobrano 4.11.2016 r.) 

http://www.psz.pl/118-gospodarka/polityka-polski-w-zakresie-dywersyfi
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3. Zagrożenia i wyzwania polskiego bezpieczeństwa energetycznego  
Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, na potrzeby niniejszej publikacji, 

podzielono na trzy kategorie: geologiczne, ekologiczno-techniczne oraz polityczne. 
Podział ten przedstawia poniższy rysunek.  

 

Rysunek nr 2: Kategorie zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Do kategorii geologicznej zaliczyć należy sytuację, w których następuje 
ograniczenie lub całkowity zanik, z przyczyn geologicznych, dotychczasowych złóż 
surowców energetycznych na danym terenie. Taki przypadek można 
zaobserwować zwłaszcza w państwach Bliskiego Wschodu, gdzie wedle 
szacunków, do około 2050 r. złoża ropy naftowej ulegną całkowitemu 
wyczerpaniu.

11
 Państwa te, dla których wydobycie i eksport ropy naftowej stanowi 

główne źródło dochodów, muszą zatem: 
- zgromadzić własne rezerwy ropy naftowej, 
- dywersyfikować jej zewnętrzne źródła, 
- w szerszej perspektywie funkcjonowania całego państwa przygotować się 

na zmianę roli: z eksportera na importera oraz szukać nowych źródeł 
dochodów. 

Ekologiczno-techniczne zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego 
obejmują kwestie związane z wydobywaniem, transportowaniem i przechowywa-
niem surowców energetycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu dbałości  
o środowisko naturalne. Dotyczy to m.in. ograniczania emisji dwutlenku węgla 
(CO2) przy wydobywaniu węgla oraz zapobiegania wyciekom ropy naftowej do gleb 
oraz wód morskich. Jak tragiczne skutki dla środowiska może mieć awaria 
techniczna pokazał wypadek, który zdarzył się 22 kwietnia 2010 r. w Zatoce 
Meksykańskiej, a skutek wycieku ropy naftowej z platformy wiertniczej Deepwater 
Horizon, który następnie spowodował pożar i jej eksplozję. W wyniku tego śmierć 
poniosło 11 osób, a do Zatoki Meksykańskiej dostało się setki tysięcy ton ropy 
naftowej, bezpowrotnie skażając wodę i powodując gigantyczne straty wśród 

                                                           
11

 Niektóre źródła podają, że może to nastąpić już nawet około 2030 r. 

Kategorie zagrożeń 
bezpieczeństwa 
energetycznego 

Geologiczne Ekologiczno-techniczne Polityczne 
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zwierząt morskich, a także transportu wodnego.
12

 Kwestie techniczne obejmują 
natomiast dbałość (stałą konserwację oraz naprawę ewentualnych usterek)  
o infrastrukturę energetyczną (np. rurociągów z gazem), zarówno po to, aby nie 
notować strat ekonomicznych spowodowanych jej zbyt mało efektywnym 
funkcjonowaniem, ale także aby nie doprowadzić do znacznych strat w przypadku 
ewentualnego wypadku związanego z awarią. 

Z punktu widzenia Polski, poprzez jej położenie geopolityczne, 
najpoważniejsze zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego stanowią elementy 
polityczne. 

Jak już wspomniano, głównym dostarczycielem kluczowych surowców 
energetycznych do Polski jest Federacja Rosyjska. Jak pokazują ostatnie lata, 
państwo to prowadzi, pod wodzą prezydenta Władimira Putina, konsekwentną 
politykę imperialną, mającą na celu w szerokiej perspektywie przywrócenie Rosji 
potencjału z czasów istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Elementem tejże polityki jest budowanie swojej strefy wpływów w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, poprzez uzależnianie innych państw od siebie w zakresie 
zapotrzebowania na surowce naturalne. Państwo to jest bowiem światowym 
potentatem w zakresie wydobycia oraz eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej. 
Najbardziej widoczne było to przy okazji konfliktu gazowego z Ukrainą, w którym 
można dopatrywać się zainicjowania procesu, który zakończył się aneksją 
Półwyspu Krymskiego i trwającym konfliktem zbrojnym we wschodniej części tego 
kraju. Kryzys energetyczny na linii Rosja-Ukraina toczy się od momentu tzw. 
ukraińskiej pomarańczowej rewolucji i chęci zbliżenia tego kraju z zachodnimi 
przedstawicielami politycznymi, skupionymi wokół Unii Europejskiej (gospodarczo) 
oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego – NATO (militarnie). Federacja Rosyjska,  
w obawie przed możliwością znalezienia się w bezpośredniej granicy ze strefą 
Sojuszu, rozpoczęła wzmożone starania o ponowne znalezienie się Ukrainy  
w swojej strefie wpływów. Wraz z początkiem 2009 r., na skutek zadłużenia 
względem rosyjskiego importera gazowego – Gazpromu, dopływ gazu na Ukrainę 
został całkowicie odcięty. Skutki tego odczuły również kraje Unii Europejskiej, do 
których gaz ten (przez terytorium ukraińskie) również docierał. Ostatecznie konflikt 
ten oraz wznowienie dostaw gazu udało się zapewnić dopiero po kilkunastu 
dniach, dzięki mediacjom przedstawicieli Komisji Europejskiej. 

Z zagrożeniami bezpieczeństwa wiążą się również wyzwania. Zatem 
najważniejsze dla Polski wyzwanie w zakresie energetycznym wiąże się  
z najpoważniejszym zagrożeniem; jest nim dywersyfikacja źródeł energii, przede 
wszystkim gazu ziemnego. Polska musi dążyć do stopniowego uniezależniania się 
od gazu rosyjskiego, zwłaszcza w kontekście trwających pomiędzy oboma krajami 
bilateralnych napięć politycznych. Polska również, śladem większości krajów Unii 
Europejskiej, otwarcie sprzeciwia się rosyjskiej polityce imperialnej i jednocześnie 
popiera dążenia Ukrainy do przyłączenia się zachodniej wspólnoty. Jest to ważne 
zwłaszcza w kontekście zbudowania Gazociągu Północnego, dostarczającego gaz 
ziemny z Rosji do Niemiec, jednak z ominięciem Polski. Polska na bieżąco 
podejmuje jednak działania dywersyfikacyjne. Przykładem tego jest stworzenie 

                                                           
12

 Pełen raport o prowadzonych działaniach amerykańskiej administracji publicznej w zakresie 
opanowania sytuacji kryzysowej http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/fosc_dwh_report.pdf (pobrano 
4.11.2016 r.) 
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koncepcji tzw. Korytarza Północnego. Jest to plan zakładający uniezależnienie się 
do 2022 r. od gazu pochodzenia rosyjskiego, kiedy to wygasa obowiązujący 
obecnie kontrakt jamalski pomiędzy PGNiG a Gazpromem. Strategicznym 
obiektem tego planu ma być długo oczekiwany i ostatecznie otwarty w 2015 r. port 
gazowy w Świnoujściu. Jego przeznaczeniem jest odbiór skroplonego gazu 
ziemnego, dostarczanego transportem morskim. Polska podjęła w tej sprawie 
negocjacje m.in. z Katarem; planowane jest także zbudowanie infrastruktury 
pozwalającej na bezpośrednie dostawy gazu z Norwegii przez Danię, a w dalszej 
perspektywie także z Czech, Słowacji, Ukrainy czy Chorwacji.

13
 W skali 

regionalnej, w ramach współpracy z krajami bałtyckimi, planowane jest również 
wybudowanie gazociągu łączącego Polskę z Litwą, z której gaz miałby trafiać 
również na Łotwę oraz do Estonii. Należy także kontynuować badania dotyczące 
obecności i wydobycia w Polsce tzw. gazu łupkowego, który mógłby stanowić 
alternatywę zarówno w zakresie zapotrzebowania własnych potrzeb jak również 
dawałby szansę na zwiększenie dochodu narodowego z jego eksportu. Po 
początkowych, optymistycznych założeniach z 2011 r., nie udało się w pełni 
wykorzystać naturalnego potencjału. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli 
z 2013 r., głównymi tego powodami są zbyt wysokie ceny wydobycia, brak 
odpowiednich regulacji prawnych oraz zbyt długi proces przyznawania koncesji na 
wydobycie gazu. Wszystkie te czynniki prowadzą ostatecznie do zniechęcania 
potencjalnych inwestorów.

14
 Ze strony technicznej ważne jest z kolei stałe 

utrzymywanie sprawności infrastruktury przesyłowej, a także infrastruktury 
składowania rezerw. 

 
Podsumowanie 
Poziom bezpieczeństwa energetycznego danego państwa bez wątpienia jest 

nieodłącznie związany z jego położeniem geopolitycznym. Mają na to wpływ 
zarówno czynniki geologiczne, związane z ilością posiadanych złóż surowców 
energetycznych, jak i polityczne, związane z kierunkiem ich dywersyfikacji, 
uzależnionym od poziomu wzajemnych relacji. Dla Polski najważniejszym 
wyzwaniem jest dążenie do uniezależnienia się od gazu pochodzącego z Rosji, 
poprzez dywersyfikację innych źródeł. Polska podejmuje również próby zostania 
liderem na rynku energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, czego 
przykładem jest budowa gazoportu w Świnoujściu i zaopatrywanie się w gaz 
ziemny zarówno na własne potrzeby, jak również dla krajów ościennych. Trwają 
również prace nad efektywnym wykorzystaniem krajowych złóż gazu łupkowego, 
który potencjalnie stanowi źródło własnego zaopatrzenia w ten surowiec, a także 
źródła krajowego zarobku, poprzez jego eksport. Polska optuje również za 
stworzeniem jednolitego rynku gazowego w ramach Unii Europejskiej, na próbę 
uniezależnienia się od dostaw z Federacji Rosyjskiej także całej wspólnoty. 
Podobnie jak w przypadku wielu innych kwestii, będzie jednak trudno wypracować 
w tej sprawie wspólne stanowisko, ze względu na rozbieżne energetyczne interesy 
narodowe poszczególnych członków Wspólnoty. Przykładem tego są chociażby 
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 Strona poświęcona problematyce bezpieczeństwa energetycznego http://www.energetyka24.com/372 
044,polska-gazowym-hubem-europy-srodkowej-irytacja-zwolennikow-nord-stream-2 (pobrano 
5.11.2016 r.) 

14
 Pełen raport dostępny na stronie Najwyższej Izby Kontroli https://www.nik.gov.pl/plik/id,5757,vp, 
7453.pdf (pobrano 3.11.2016 r.) 
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Niemcy, które ściśle współpracują z Rosją na rynku energetycznym, czego efektem 
jest niekorzystny z punktu widzenia Polski zbudowany Gazociąg Północny. 

Jak pokazują prognozy regularnie opracowywane przez Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polska w niewystarczającym stopniu 
realizuje także założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej, zakładającej 
zwiększenie o 20% zużycie OZE w stosunku do całkowitego zużycia energii. 
Konieczne jest w tym celu przede wszystkim zwiększenie efektywności zużycia 
energii wiatrowej. W 2016 roku udział OZE w ogólnym zużyciu energii ma wynieść 
13%, z założonych 13,85% oraz 20% w roku 2020.

15
 

Żadne z państw nie ma wpływu na swoje położenie geopolityczne, ma 
natomiast duże możliwości w zakresie kreowania korzystnej, z własnego punktu 
widzenia, polityki i realizacji własnych interesów narodowych, w tym również  
w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, 
który w bezpośredni sposób odczuwa nie tylko sektor gospodarczy, ale odczuwają 
go również sami obywatele. Każdy z nich korzysta bowiem na co dzień z gazu 
ziemnego, paliw, czy węgla. Polska, z całą pewnością posiada obecnie własną 
strategię energetyczną, której efekty realizacji będzie jednak można ocenić dopiero 
za kilka lat, kiedy w 2022 r. zakończy się obecny kontrakt jamalski. Okaże się 
wtedy, czy uda się zrealizować koncepcję Korytarza Północnego. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono zależność poziomu bezpieczeństwa energety-

cznego państw od ich położenia geopolitycznego. Dokonano także podziału 
zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiono zagrożenia i wyzwania 
dla Polski w tym zakresie, a także oceniono dotychczasowe działania  
i przyszłościowe założenia w zakresie krajowej polityki energetycznej. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, energia, surowce naturalne, 
dywersyfikacja źródeł, Polska 

 
Summary 
The article shows the relationship between the level of energy security in their 

geopolitical position. There have also been threats to energy security division, also 
presented risks and challenges for Poland in this area, as well as the rated current 
activities and future-proof foundation for national energy policy. 

Key words: energetic security, energy, natural resources, diversification  
of sources, Poland 
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