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Energia elektryczna już obecnie traktowana jest jako „paliwo” przyszłości.1 Nic 

nie wskazuje, aby w bliżej znanym nam horyzoncie czasowym cokolwiek miało się 
zmienić. Rewolucja teleinformatyczna, automatyzacja czy też rozwój nowych 
technologii są przykładami tych okoliczności, które pozwalają rozpatrywać kwestię 
nie w kategorii prognozy, lecz realizującego się scenariusza.2 Ewentualne 
wątpliwości i pytania, jakie nasuwają się w związku z powyższym, dotyczą jedynie 
terminów. W dużym uproszczeniu sprowadzają się do tego, od kiedy będzie 
jedynym podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym na skalę masową, a w 
dalszej kolejności – z czego będzie ona wytwarzana i jaka będzie struktura jej 
dystrybucji.3 

Odpowiedzi na nadmienione kwestie mają fundamentalne znaczenie nie tylko 
dla dalszych losów gospodarki, przez którą nomem omen są determinowane, 
wpływając na jej kształt.4 Nie sposób przecenić znaczenia, jakie posiadają dla 
bezpieczeństwa energetycznego państwa i jego obronności.5 Problem jest 
niezwykle złożony i dotyka pozornie jedynie luźno powiązanych ze sobą zagadnień 

                                                 
1 Termin „paliwo” ma tu szersze zastosowanie. Jego zakres merytoryczny sprowadza się do „nośnika 

energii”. Niemniej obejmuje także i potoczną jego recepcję, która używana jest w odniesieniu do 
napędu środków transportu. W przypadku pojazdów samochodowych do złamania monopolu 
węglowodorowego doszło na przełomie XX i XXI wieku, kiedy to do masowej produkcji weszły modele 
wyposażone obok tradycyjnego spalinowego silnika także w elektryczny. Dekadę później największe 
koncerny samochodowe posiadały już w swojej ofercie auta posiadające tylko taki napęd.  
Za przełomowy uznaje się rok 2008, kiedy to jednocześnie na rynku pojawiły się modele: Mini  
E, Tesla Roadster, Think City. Szerzej: Produkcja samochodów elektrycznych w latach 2008-2012 na 
witrynie samochodyelektryczne.org, http://www.samochodyelektryczne.org/produkcja_samochodow_e 
lektrycznych_w_latach_2008-2012.html (pobrano 14.01.2016 r.). W omówieniach poruszane są także 
inne, poza energią elektryczną, paliwa. Dotyczą one jednak stanu obecnego bądź prognoz 
krótkoterminowych. Alternative Fuels Used in Transportation, patrz: witryna U.S. Department  
of Energy, http://energy.gov/sites/prod/files/2014/07/f17/transportation_alternativefuels.pdf (pobrano 
14.01.2016 r.) 

2 Bardzo jednoznaczną wskazówką dalszych kierunków rozwoju technologicznego są powstające  
i projektowane obecnie urządzenia, które w zdecydowanej większości zasilane są energia 
elektryczną. Analizując rozwiązania koncepcyjne oraz projekty, a nawet przeglądając prasę i portale 
poświęcone najnowszej myśli technologicznej, nie sposób znaleźć innego zasilania; np. portal 
AENews News and Information about Free Energy and Future Technologies, http://www.alternative-
energy-news.info/technology/future-energy/ (pobrano 14.01.2016 r.). 

3 S. Webel, The Future of Energy, witryna simens.com, http://www.siemens.com/innovation/en/home/ 
pictures-of-the-future/energy-and-efficiency/sustainable-power-generation-the-future-of-energy.html 
(pobrano 14.01.2016 r.) 

4 Report – The Future of Electricity- Attracting investment to build tomorrow’s electricity sector, witryna 
World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_FutureOfElectricity_Report2015.pdf 
(pobrano 14.01.2016 r.). 

5 Patrz: Department of the Defense Energy Programs, witryna National Renewable Energy Laboratory 
(NREL), http://www.nrel.gov/defense/projects.html (pobrano 14.01.2016 r.). 

  

http://www.samochodyelektryczne.org/produkcja_samochodow
http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_FutureOfElectricity
http://www.nrel.gov/
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obejmujących zakres dziedzin nauk społecznych, technicznych, ekonomicznych  
z wieloma przyporządkowanymi im dyscyplinami wiedzy.  

Próbując odnieść się do dalszych kierunków rozwoju elektroenergetyki, nie da 
się nie abstrahować od jej przeszłości; pominąć tych procesów, którym dotąd 
ulegała, i współtworzących ją po dzień dzisiejszy elementów. Wszystkiego tego, co 
ukształtowało i złożyło się na jej współczesny charakter. Retrospekcja staje się  
w tym przypadku metodą wyodrębnienia czynników nadal aktywnych oraz tych, 
których oddziaływanie już ustało. Dokonanie takiej selekcji ma tu fundamentalne 
znaczenie dla całego postępowania badawczego.6 Pozwala bowiem 
zidentyfikować elementy, które wpływają na stan istniejący, a zarazem oszacować 
ich trwałość, m.in. poprzez gruntowną analizę casusu determinantów 
nieposiadających już żadnej siły sprawczej.7 Zabieg ten umożliwia z kolei np. 
prognozowanie perspektyw i horyzontów czasowych dostępności oraz 
użyteczności poszczególnych surowców. Natomiast samo wspomniane 
rozpoznanie faktorów odpowiedzialnych utrzymywanie takiego, a nie innego status 
quo stanowi podstawę do tego, by uznać je za czynniki, które, przynajmniej  
w najbliższej przyszłości, będą wpływały na rozwój sytuacji. Jest to tryb 
postępowania, którego zastosowanie może uchodzić za conditio sine qua non 
rzetelności prognoz krótko-, a niekiedy i średnioterminowych. Pozwala ponadto 
eksponować ciągłość dokonujących się zmian i logiczną spójność stojących za 
nimi okoliczności. 

Dotykając tematu przeszłości branży elektroenergetycznej, warto podkreślić 
zupełną decentralizację, jaka panowała w początkowym jej okresie. Swą strukturą 
przywodziła na myśl najstarsze organizacje państwowe tworzone przez Sumerów, 
których granice wytyczała nie obecność sąsiada, lecz zdolność danej wspólnoty do 
zagospodarowania leżących w ich obrębie ziem. Taki właśnie charakter posiadała 
powołana przez T.A. Edisona do życia Pearl Street Station ze swoim systemem 
dystrybucji na Manhattanie i powstałe w dwóch ostatnich dekadach XIX wieku 
podobne jej podmioty.8 Nie dysponując zwykle odpowiednim kapitałem,  
by samodzielnie inwestować w infrastrukturę przesyłową, nierzadko łączyły swe 
siły. Powstawały syndykaty, stawiające sobie za cel dotarcie do możliwie 
największej liczby odbiorców oraz te, które służyły zwiększeniu produkcji energii 
elektrycznej. Pojawiły się też konsorcja, żeby realizować cele zbyt kapitałochłonne 
czy też pracochłonne, aby podołać mógł im pojedynczy podmiot. Coraz częściej 
realizowano wspólnie przedsięwzięcia związane tak z etapem wytwarzania, jak  
i dystrybucji. Ich udziałowcami były zarówno firmy, jak i osoby prywatne, a niekiedy 
i lokalne wspólnoty.  

Były to czasy dające się określić mianem pionierskich dla branży 
elektroenergetycznej. Szybki jej rozwój to nie tylko rozleglejsza i gęstniejąca sieć 
przesyłowa czy coraz większa moc jej zasilania, to także szybko przybywająca 
ilość działających w niej firm i przybierająca na sile konkurencja. Rosła ona wraz  
z wartością rynku, a jej charakter stawał się coraz bardziej zacięty. Uderzało to  
w słabsze podmioty. Powstały trusty, a także pierwsze koncerny, które 

                                                 
6 Pozostaje szczególnie istotne w podejściu charakteryzującym instytucjonalizm historyczny C. Hay, 

Political analysis: a critical introduction. New York 2002, s. 47 
7 B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych. Warszawa 1974, s. 202 
8 C. Sulzberger, Thomas Edison’s 1882 Pearl Street Generating Station, witryna ethw.or, http://ethw. 

org/images/a/ae/Edison_and_Pearl_Street,_Text,_031410.pdf (pobrano 14.01.2016 r.). 

https://www.google.com/books?hl=pl&lr=&id=P2cHCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=C.+Hay,+Political+Analysis.+A+Critical+Introduction&ots=ANhrS5-PS2&sig=60mKMaZPFvVxYM6J7-qrTVWSOkQ
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koncentrowały niemal całą swą aktywność wokół spraw związanych  
z businessowym podejściem do energii elektrycznej, od produkcji począwszy, a na 
konsumpcji skończywszy. 

Procesy te przebiegały w całym świecie bardzo podobnie. Elementy jednego  
i tego samego schematu dostrzec można było w Cesarstwie Chińskim, Imperium 
Rosyjskim, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. W dużym uproszczeniu 
różnice można byłby tu sprowadzić do dynamiki zachodzących zmian. Dotyczyło to 
także i ziem polskich znajdujących się wówczas pod zaborami. Pierwsze 
elektrownie powstały w ostatniej dekadzie XIX wieku. Były własnością prywatną 
i wykorzystywano je do zasilania małych rodzinnych fabryk i zakładów.9 Te  
o większej mocy produkujące energię elektryczną przeznaczoną do sprzedaży 
powstały niewiele później. W przeważającej większości w formie spółek,  
z ograniczoną najwyżej do kilku osób liczbą właścicieli. Najważniejszymi 
odbiorcami energii elektrycznej były jednakże instytucji publiczne. Stąd też coraz 
częściej współudziałowcami stawały się miasta reprezentowane w organach 
kontrolnych przez przedstawicieli magistratu,10 rzadziej państwo. W takich 
przypadkach nadzór właścicielski sprawowany był przez urzędników z powołanych 
specjalnie do tego celu instytucji.  

Sytuacja z wolna zaczęła zmieniać się po I wojnie światowej. Coraz częściej 
państwa aktywnie włączały się w proces elektryfikacji, uznając służące mu 
inwestycje za coś więcej niż zwykły business. W przypadku tych, które doznały 
największych zniszczeń w wyniku prowadzonych działań zbrojnych, 
zaangażowanie to zdawało się wręcz nieodzowne. Pauperyzacja mas była 
zjawiskiem powszechnym. Zubożenie nie ominęło także elit finansowych. 
Uczestnictwo w powojennej odbudowie gospodarek tych krajów absorbowało zbyt 
wiele sił i kapitału, aby prywatni przedsiębiorcy mogli wziąć na siebie ten ciężar. Za 
przykład posłużyć mogą tu Włochy, gdzie uprzemysłowiona północ najbardziej 
ucierpiała w wyniku walk, a tamtejsi przemysłowcy radzili sobie z restauracjom 
swych zakładów i zmianami profilu działalności z przeznaczonego dla potrzeb 
militarnych na zaopatrzenie cywilne. Wyjąwszy Rosyjską Federacyjną 
Socjalistyczną Republikę Radziecką (od 1922 r. Związek Radziecki), gdzie  
z oczywistych powodów państwo przejęło na siebie wszystkie wysiłki związane  
z elektryfikacją w ramach planu GOELRO,11 było to zwykle wsparcie pośrednie. 
Jedną z jego popularniejszych form pozostawało udzielanie ulg podatkowych 
przedsiębiorcom, tak jak to miało miejsce w Polsce. Z rzadka wspierało ich 
dodatkowymi zamówieniami czy też przejmowało rolę współudziałowca w realizacji 
projektu. Podejście takie właściwe było dla włoskiego korporacjonizmu czasów 

                                                 
9 Za przykład służyć może elektrownia „Struga” w Soszycy (Pomorskie) na rzece Słupi, którą można 

uznać za jeden z najstarszych czynnych jeszcze w Europie obiektów tego typu. Zbudowana w 1896 r. 
zasilała początkowo należącą do właściciela fabrykę papy i tektury. P. Ostrowski, Najstarsza 
elektrownia w Europie, http://www.abcwypoczynku.pl/artykuly/tresc/nr/pokaz/siodmy-8/ 

10 W 1900 roku rozpoczęła swą działalność pierwsza na terenie Królestwa Polskiego elektrownia 
miejska w Radomiu. W największych miastach Imperium Rosyjskiego funkcjonowały one już od 
kilkunastu lat, niemniej i wspomniana data mogła być powodem do dumy. Nawet na ziemiach polskich 
znajdujących się pod administracją niemiecką bardzo niewiele miast mogło poszczycić się tego typu 
obiektem. 

11 Oryg. Государственный план Электрификации России; obszerne omówienie początków Elektry-
fikacji w RFSRR, a następnie ZSRR – Энергетика России. 1920-2020 План ГОЭЛРO, t. 1., Mocква 
2006, s. 1072 
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Mussoliniego, po 1933 roku dominować zaczęło także w III Rzeszy.12  
W międzywojennej Polsce preferowaną formą pomocy państwowej były 
nadmienione obniżenia taryf w rozliczeniach skarbowych dla osób fizycznych  
i podmiotów prawnych inwestujących w elektrownie czy też sieć 
elektroenergetyczną.13 

Zmiany polityczne, jakie nastąpiły w Polsce po drugiej wojnie światowej, 
położyły kres wszelkim prywatnym inicjatywom związanym z produkcją  
i dystrybucją energii elektrycznej.14 Były one sprzeczne z wykładnią władz na temat 
tego, czym jest gospodarka centralnie planowana i jak powinien wyglądać rynek  
w socjalistycznej ojczyźnie. Zbliżona sytuacja panowała we wszystkich państwach 
bloku wschodniego. Niewielkie odstępstwa od tej reguły miały miejsce jedynie  
w Jugosławii, która pod kierownictwem J.B. Tity realizowała idee „społecznej 
sprawiedliwości” w oparciu o inny scenariusz niż ten nakreślony w Moskwie. 
Przejawiał się on m.in. we wprowadzaniu koncepcji rozbudowanej spółdzielczości, 
mogącej uchodzić za naturalnego sprzymierzeńca energetyki rozproszonej. 
Niemniej i tu górę wzięła wizja przyszłości sektora jako scentralizowanej struktury  
o hierarchicznej kompozycji.15 

Tryumfowała ona również na Zachodzie. Wprowadzana była tam wprawdzie 
przy pomocy prywatnych firm zrzeszonych pod względem organizacyjnym czy też 
luźniej powiązanych porozumieniami, w nadmienianych już formułach. Działały one 
pod auspicjami państwa i realizowały służące mu przedsięwzięcia. W ówczesnych 
realiach społeczno-gospodarczych oraz środkach i stanie wiedzy technicznej 
pozycja, jaka mu przypadała, zdawała się nie do zastąpienia. To władze były 
inwestorem, a niekiedy „jedynie” głównym koordynatorem takich projektów. 
Zważywszy na np. zakres prac nad elektryfikacją i konieczne nakłady oraz 
współprace wielu podmiotów, nie wspominając o wysiłkach administracyjnych, 
aktywne wsparcie ze strony rządu było warunkiem ukończenia z powodzeniem 
podjętego wyzwania.16 

Rezultaty były imponujące. Ilość wytwarzanej i konsumowanej energii 
elektrycznej w dekadach powojennych rosła o kilka procent rocznie w skali 
globalnej. Sukcesywnie podnosiła się też liczba odbiorców. Prym wiodły tzw. 
państwa wysoko uprzemysłowione, niemniej zmiany, jakie zachodziły w regionach 
pogardliwie określanych mianem „trzeciego świata”, także były znaczące. 
Ustępowały pierwszym jedynie ilościowo, lecz nie pod względem dynamiki 
zachodzących przeobrażeń. Z tego też powodu progres, jaki się tu dokonał, był 
łatwiej dostrzegalny. Za jego sprawą zmieniało się tez oblicze tych ziem ze 
wszystkimi towarzyszącemu temu konsekwencjami natury społeczno-gospodarczo-
politycznej.17 

                                                 
12 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku. Warszawa-Łodź 1935, s. 238 
13 Ustawa elektryczna z 21 marca 1922 r. (Dz.U. z 1922 r. Nr 34, poz. 277) 
14 Ustawa z 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz.U. z 1950 r. Nr 28,  

poz. 256) 
15 W. Olszewski, Dzieje powszechne XX wieku, t. 1. Poznań 2000, s. 146 
16 T.P. Hughes, The Electrification of America: The System Builders, „Technology and Culture” 

20(1979), nr 1, s. 124-161 
17 Znaczenia, jakie posiadał sam proces elektryfikacji dla rozwoju poszczególnych państw i regionów, 

zdaje się nie do przecenienia, a przykłady mogą być mnożone w nieskończoność; patrz np.  
R.Y. Srinivasa Electricity, Politics and Regional Economic Imbalance in Madras Presidency, 1900-
1947, „Economic and Political Weekly” 2010, nr 45(23), s. 59-66; M. Chikowero, Subalternating 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19220340277
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19500280256
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19500280256
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Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych struktura systemu 
elektroenergetycznego w całym świecie była bardzo zbliżona do siebie. Wszędzie 
dominującą rolę odgrywały potężne przedsiębiorstwa, które determinowały 
sytuację na rynku. Posiadając na nim monopolistyczną pozycję, czy też kooperując 
z podobnymi im podmiotami i dzieląc go między sobą, przejęły całkowitą kontrolę 
nad produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej, a nierzadko jednym i drugim. 
Jak przedstawiono, u źródeł formowania takiego porządku legły procesy 
integracyjne w branży, a okolicznością wymuszającą je pozostawał ogrom zadań 
związanych m.in. z elektryfikacją i rozwojem technologii wykorzystujących energię 
elektryczną. Różnice w statusach własnościowych odgrywały nieco poślednią rolę, 
gdyż niemal w każdym przypadku państwo stawało się jego udziałowcem lub 
zapewniało sobie wpływ na podejmowane w poszczególnych firmach decyzje 
strategiczne, które mogły oddziaływać na jego funkcjonowanie.18 

Podejście to odpowiadało ówczesnemu ujęciu bezpieczeństwa 
energetycznego, które sprowadzało się w przypadku omawianego nośnika  
do stabilności dostaw. Zapewnienie ich rozumiane było wtedy jako 
zagwarantowanie produkcji na koniecznym do tego poziomie oraz dostęp do sieci 
elektroenergetycznej o odpowiednim potencjale przesyłowym. Koszty wytworzenia 
nie miały znaczenia, jakie dziś przywiązuje się do tego zagadnienia. Podobnie 
rzecz miała się także z kwestami związanymi z zanieczyszczeniami środowiska 
naturalnego i ekologią. Liczyło się przede wszystkim „tu i teraz”. Pewnym 
odstępstwem w tej pozostawały elektrownie jądrowe, budzące lęk  
w społeczeństwie.19 

Zagrożenia innej natury niż wspomniane właściwie częstokroć nie były nawet 
rozpatrywane. Wszystkie, włącznie z możliwością dokonania zamachu 
terrorystycznego na infrastrukturę elektroenergetyczną, zostały przezeń 
zmarginalizowane, bo też i niemal każdy blackout, jaki miał miejsce wtedy miejsce, 
był konsekwencją nadwyżki popytowej nad podażową. Sytuacja zaczęła się 
zmieniać od połowy lat 80. Problem braku zaspokojenia potrzeb konsumentów  
z wolna przestawał istnieć.20 

W konsekwencji zredefiniowano też recepcję bezpieczeństwa 
energetycznego. Kluczowe znaczenie nadano w nim aspektom ekonomicznym. 
Takie ujęcie sprzyjało zachowaniu scentralizowanego systemu energetycznego  
z potężnymi podmiotami branżowymi, z którymi nie sposób było konkurować 
cenowo. Gdy jednak rozbudowano zakres treściowy tego pojęcia, dodając obok 
kalkulacji finansowej także elementy związane z troską o środowisko naturalne  
i jego ochronę, musiało też ulec zmianie. Ponadto coraz trudniej było pogodzić 
wynikające stąd podejście do bezpieczeństwa z tymi zagrożeniami, które dotąd  
nie występowały lub też ryzyko ich pojawienia się nie było aż tak znaczące,  
np. cyberterroryzmem. 

                                                                                                                            
Currents: Electrification and Power Politics in Bulawayo, Colonial Zimbabwe, 1894-1939, „Journal of 
Southern African Studies” 2007, nr 33(2), s. 287-306 

18 G. Schramm, Electric Power in Developing Countries: Status, Problems, Prospects, Annual Review  
of Energy, Vol. 15, s. 307-333 

19 S.R. Weart, The Rise of Nuclear Fear. Harvard 2012, s. 384 
20 Patrz: Table: Total Electricity Net Generation (Billion Kilowatthours) – Energy Information 

Administration – witryna eia.gov, https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=2& 
aid=12&cid=regions&syid=1985&eyid=2012&unit=BKWH (pobrano 14.01.2016 r.). 
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W wymiarze strukturalnym przebudowa branży zaczęła postępować wraz  
z popularyzacją OZE. Dotyczyło to przede wszystkim energetyki wiatrowej,  
a następnie solarnej, które w pierwszej dekadzie XXI wieku corocznie 
zwielokrotniały swój udział w bilansie energetycznym państw wysokorozwiniętych. 
Działo się to za sprawą farm, których potencjał tkwił nie w wielkości,  
a w liczebności. Stało to w opozycji do istniejącego dotąd ładu. Scentralizowany 
system w dotychczasowym kształcie stawał się całkowicie niedostosowany  
do nowej sytuacji, a przez to i zupełnie niewydolny. Coraz liczniejsza grupa 
przedsiębiorstw branżowych będących producentami decydowała się na 
strategiczną dywersyfikację swej działalności, wydzielając obok dotychczasowych 
nowe piony zajmujące się wyłącznie wykorzystaniem OZE. Po 2010 roku 
systematycznie dawała tu o sobie znać już sezonowa nadprodukcja energii 
elektrycznej. Podstawowym problemem stało się już nie to, skąd ją brać, lecz  
jak wykorzystać jej nadmiar w tych porach, kiedy zapotrzebowanie na nią spada,  
a podaż do sieci jest największa. Obnażało to jeszcze mocniej trudności  
z pogodzeniem odmiennych modeli rozwiązań systemowych.21 

Dodatkowym atutem przemawiającym na rzecz drogi decentralizacyjnej 
okazały się względy bezpieczeństwa, włączywszy w to czynniki z zakresu szeroko 
pojętej obronności państwa. W sposób oczywisty rozproszenie systemu poprzez 
przebudowę jego struktur z pionowych w poziome niwelowało negatywne 
konsekwencje niepożądanych zdarzeń. Dotyczyło to tak awarii technicznych, jak  
i aktów terroru. W przypadku modelu zdecentralizowanego, składającego się  
z w pełni autonomicznych jednostek, prawdopodobieństwo jednoczesnego 
przerwania dostaw do wszystkich odbiorców spada stosownie do ilości 
wspomnianych samodzielnych podmiotów równorzędnych w stosunku do siebie. 
Warto wspomnieć chociażby sławny blackout, jaki miał miejsce na ogromnej części 
wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej w sierpniu 2003 roku. W jego wyniku 
energii elektrycznej pozbawieni zostali w Stanach Zjednoczonych mieszkańcy 
regionów Ohio, Nowego Jorku, New England, Massachusetts, Connecticut, 
Michigan, Ontario, Pensylwanii, północnego New Jersey, a także – w prowincji 
Quebe w Kanadzie. Wymuszona została wtedy przerwa w pracy 22 elektrowni 
jądrowych. Była to niewątpliwie jedno z następstw funkcjonowania rozwiązań 
systemowych wyrosłych na przesłankach polityki bezpieczeństwa energetycznego 
poprzednich dekad. Podobnych przykładów bez trudu wskazać można znacznie 
więcej. Miały one miejsce także w Europie, Azji, a nawet w Afryce.22 

Bezpieczeństwo, a w wymiarze międzynarodowym również kwestie związane 
z obronnością państw, mogą z powodzeniem dać impuls rozwojowy energetyce 
zdecentralizowanej. Zdają się za sprawą czynników politycznych pozostawać 
jednym z niewielu argumentów, które obecni potentaci branżowi muszą brać pod 
uwagę. Kluczowe znaczenie ma tu pozycja resortów siłowych i powiązanego z nimi 

                                                 
21 A. Rabl, P. Fusaro, Economic and Financial Aspects of Distributed Generation, (w:) Distributed Gene-

ration: The Power Paradigm for the New Millennium, (red.) A.M. Borbely, J.F. Kreider, s. 203-248 
22 W tym samym roku miała miejsce też potężna awaria w Europie. 28 września 2003 r. wyładowania 

atmosferyczne uszkodziły linię przesyłową biegnącą z Francji. W rezultacie czego część Szwajcarii 
oraz Włochy, od Alp po Sycylię, pozbawione zostały dostaw energii elektrycznej. Odcięte od niej 
zostało ponad 57 milionów mieszkańców tego regionu Starego Kontynentu. Więcej: Report on the 
blackout in Italy on 28 September 2003 – witryna www.bfe.admin.ch, www.bfe.admin.ch/php/modules/ 
publikationen/stream.php%3Fextlang%3Den%26name%3Den_109363212.pdf+&cd=3&hl=pl&ct=clnk
&gl=pl (pobrano 14.01.2016 r.) 
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zaplecza gospodarczego. Odnalezienie bowiem przezeń w modelu rozproszonym 
dogodnego pola do ekspansji z dużą dozą prawdopodobieństwa zachwieje 
utrzymującym się ładem w sektorze elektroenergetycznym i przyczyni się do jego 
przebudowy, co nie pozostanie bez wpływu na kondycje jego dotychczasowych 
beneficjantów. 

 
Streszczenie 
Początki elektroenergetyki związane są z małymi elektrowniami oraz 

lokalnymi sieciami przesyłowymi. Kapitałochłonność inwestycji doprowadziła do 
integracji przedsiębiorstw branżowych i powstania potężnych podmiotów 
gospodarczych, które z czasem podzieliły między siebie rynek. Struktura taka była 
determinowana czynnikami natury ekonomicznej oraz postępem technologicznym i 
stanem wiedzy technicznej. Stanowiła tez wykładnię ówczesnej recepcji 
„bezpieczeństwa energetycznego”. Zmiany, jakie nastąpiły na przełomie XX i XXI 
wieku wraz z rosnącą popularnością OZE, obnażyły trudności z dostosowaniem 
scentralizowanego systemu w elektroenergetyce do powstałych realiów. 
Poważnym argumentem na rzecz konieczności jego zmiany staje się eskalacja 
nowego typu zagrożeń. Stanowiąca dla niego alternatywę energetyka rozproszona 
może otrzymać silny impuls rozwojowy już nie ze środowisk tradycyjnie 
wspierających ją za sprawą proekologicznego i proobywatelskiego jej charakteru, 
lecz także ze strony czynników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i politykę 
obronną. 

 
Summary 
The beginnings of the electricity are associated with small power plants and 

local electrical grids. The capital intensity of investment in electricity plants and 
grids led to the integration of factories in the electricity sector. This gave rise  
of powerful entities which later divided the market among themselves. Such 
structure was determined by economic factors as well as by technological progress 
and technical knowledge. The structure was also linked with a contemporary 
understanding of “energy security” conception. Next changes that occurred at the 
turn of XX and XXI century along with the growing popularity of renewable energy 
sources, laid bare the difficulties of adapting a centralized system within the power 
industry to new realities. New type of threat and its escalation becomes a major 
argument for the needs of change. The distributed energy generation can receive  
a strong stimulus for development. The support is received not only from the circles 
that traditionally show environmentally friendly character, but also from competitive 
groups that are responsible for the security and defense policy.  
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Radosław SZCZERBOWSKI 
Politechnika Poznańska 
Instytut Elektroenergetyki 
 

POLITYKA ENERGIEWENDE I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ POLSKIEGO 
SYSTEMU ENERGETYCZNEGO 

 
Wprowadzenie 
W Polsce od kilku lat podejmowane są próby określenia nowego modelu 

strategii energetycznej, która z jednej strony uwzględniałaby potrzeby odbiorców,  
a z drugiej odpowiadałaby wyzwaniom stawianym przez Unię Europejską. Polska, 
dzięki znacznym złożom węgla, w porównaniu z pozostałymi państwami Unii 
Europejskiej, jest krajem bezpiecznym, w kontekście produkcji energii elektrycznej  
i stosunkowo niskich kosztów jej wytwarzania. Pozostaje jednak pytanie, jak będzie 
wyglądała strategia rozwoju systemu elektroenergetycznego w perspektywie 
kolejnych lat. W oparciu o bilanse paliwowo-energetyczne, konieczne jest 
wypracowanie wieloletniej strategii energetycznej dla Polski, która uwzględni 
rosnące potrzeby odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych, a jednocześnie 
zapewni bezpieczeństwo energetyczne. Z punktu widzenia Polski, taka strategia 
powinna w znacznym stopniu zapewniać dużą samowystarczalność. Możliwa  
do zrealizowania strategia energetyczna powinna uwzględniać nasze zasoby 
naturalne, których głównym źródłem jest węgiel. Oczywiście, wykorzystanie tego 
paliwa powinno być oparte o czyste i wysokosprawne technologie. Możliwe jest 
także zwiększenie wydobycia gazu z zasobów krajowych, w tym być może z ciągle 
słabo rozpoznanych złóż gazu łupkowego. Ogromne znaczenie będzie miało także 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wiatrowych i opartych  
na przetwarzaniu biomasy, a prawdopodobnie mniejsze znaczenie będzie miała 
fotowoltaika. Jest to tym bardziej istotne, że zwiększony udział energii 
odnawialnych w bilansie energetycznym państw członkowskich popiera Unia 
Europejska. W wielu opracowaniach rozważa się także budowę elektrowni 
jądrowych. 

Polityka klimatyczno-energetyczna UE wywiera ogromny wpływ na rozwój 
polskiej energetyki w perspektywie do 2050 r. Dotyczy to zarówno energetyki 
konwencjonalnej, energetyki odnawialnej oraz w przyszłości energetyki jądrowej. 
Realizacja założeń Pakietu Energetycznego 3x20 oraz EU ETS (Europejski 
System Handlu Emisjami) wiąże się z koniecznością poniesienia przez energetykę 
ogromnych nakładów inwestycyjnych w dziedzinie modernizacji źródeł energetyki 
konwencjonalnej, w szczególności zaangażowania w technologie niskoemisyjne, 
promocji odnawialnych źródeł energii, rozważenia perspektywy budowy energetyki 
jądrowej oraz poprawy efektywności przemian energetycznych. Jest to szczególnie 
istotne z punktu widzenia spełnienia ostrych wymogów emisyjnych nowej 
Dyrektywy IED1 oraz wcześniejszych dotyczących emisji zanieczyszczeń.2 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku, w sprawie emisji 

przemysłowych 
2 Dyrektywa 2008/1/WE z 15 stycznia 2008 roku dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC); Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji 
niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LPC) 
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W kontekście spełnienia wymogów UE, kluczowe wyzwania dla polskiej 
energetyki związane są z:  

 niedostosowaniem technologicznym elektroenergetyki i ciepłownictwa pod 
względem osiągnięć emisyjnych, 

 uzależnieniem elektroenergetyki i ciepłownictwa od węgla, 
 złym stanem technicznym przestarzałych źródeł i sieci elektroenergetyki  

i ciepłownictwa, 
 niewielkim zakresem wykorzystania OZE oraz brakiem energetyki 

jądrowej, 
 niską efektywnością energetyczną w obszarze odbioru i użytkowania 

energii, a także źródeł wytwórczych i sieci elektroenergetycznych (średnia 
sprawność energetyczna bloków wytwórczych w Polsce wynosi około 35%, 
a sprawności nowych budowanych jednostek są na poziomie około 45%). 

W ostatnich latach poświęcono wiele uwagi zagadnieniom strategii i planów 
rozwoju systemu energetycznego kraju. Temat ten pojawił się w wielu aktach 
prawnych, raportach, opracowaniach oraz materiałach konferencyjnych. 
Dokumenty, w których podjęta została próba określenia strategii rozwoju systemu 
energetycznego, to m.in.: 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów 10 listopada 2009 roku,3 

 Mix energetyczny dla Polski do roku 2060. Warszawa 2015, opracowany 
dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) przez Departament Analiz 
Strategicznych.4 

Ostatnie opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i prezentuje 
wyniki prac analitycznych, przeprowadzonych w Departamencie Analiz 
Strategicznych. Przedstawione w nim opinie nie stanowią oficjalnego stanowiska 
KPRM. W ostatnich miesiącach prowadzone są prace i toczy się dyskusja nad 
kolejnym dokumentem strategicznym, czyli polityką energetyczną Polski do roku 
2050.  

Z danych Eurostatu wynika, że w 2013 roku kraje Unii Europejskiej były 
uzależnione od importu surowców energetycznych i energii w ponad 53%. 
Sytuacja Polski jest zdecydowanie korzystniejsza, nasze uzależnienie wynosi 
nieco ponad 25%, co plasuje nas w czołówce najbezpieczniejszych energetycznie 
państw UE. W mniejszym stopniu uzależniona jest tylko Dania. W zdecydowanie 
gorszej sytuacji są natomiast największe unijne gospodarki. Uzależnienie  
od zewnętrznych surowców energetycznych w Niemczech wynosi ponad 62%, we 
Francji ok. 48%, w Wielkiej Brytanii ok. 46%. Kraje o stosunkowo niskim poziomie 
energetycznego uzależnienia od importu bazują na swoich naturalnych paliwach 
kopalnych, przykładem są tu Czechy i Polska lub na źródłach odnawialnych, na 
przykład Dania. Na rysunku 1 przedstawiono porównanie zależności energetycznej 
wybranych krajów europejskich: Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech  
i Polski.  

 

                                                 
3 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 

2009 roku 
4 P. Gołębiowski, G. Klima, M. Marciniak, P. Parfieniuk, A. Sowińska, Model optymalnego miksu 

energetycznego dla Polski do roku 2060, Wersja 2.0, Departament Analiz Strategicznych. Warszawa, 
12 listopada 2013 r. 
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Rysunek nr 1: Poziom zależności energetycznej wybranych krajów Unii Europejskiej5 
 

 
 

Porównanie polskiego i niemieckiego systemu energetycznego 
Obecnie wydaje się, że krajem który wywiera zdecydowanie największy wpływ 

na politykę energetyczną pozostałych krajów Unii Europejskiej są Niemcy. 
Zainicjowana w 2011 roku niemiecka transformacja energetyczna 
„Energiewende”,6 zaproponowana przez rząd, ze względu na narzucone tempo 
zmian, stanowi nową jakość w strategii energetycznej Niemiec. Nowa strategia 
energetyczna pojawiła się kilka miesięcy po awarii elektrowni jądrowych  
w Fukushimie. Rząd niemiecki nie poprzestał na ustanowieniu planu działania  
i roli nowej polityki energetycznej, ale określone zostały założenia, uwzględniające 
dodatkowe wartości wyznawane przez większość obywateli. Ma to być niemiecka 
odpowiedź na zmniejszenie zasobów naturalnych oraz wzrost uniezależnienia od 
surowców importowanych z niestabilnych regionów świata oraz wyższy poziom 
życia w przyszłości. 

Strategia ma się opierać głównie na rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy, udział energii odnawialnej w produkcji energii 
elektrycznej ma systematycznie wzrastać z obecnych ok. 20% do ok. 38% w 2020 
roku, ok. 50% w 2030 roku i aż 80% w roku 2050.7 Całkowite przejście  
na korzystanie z energii niskoemisyjnej, z wykorzystaniem głównie źródeł 
odnawialnych, jest znacznym wyzwaniem społecznym, szczególnie ze względu  
na konieczność podniesienia opłat za energię elektryczną. Jak na razie, 
 
 

                                                 
5 Eurostat (dane za rok 2013) 
6 Die Energiewende in Deutschland. Mit sicherer, bezahlbarer und umweltschonender Energie ins Jahr 

2050. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2012 
7 Dena Ancillary Services Study 2030. Summary of the key results of the study “Security and reliability 

of a power supply with a high percentage of renewable energy” by the project steering group. 
Deutsche Energie – Agentur GmbH (dena) – German Energy Agency. Berlin 2014 
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społeczeństwo niemieckie jest gotowe do ponoszenia kosztów związanych  
z transformacją energetyczną. Podstawowym problemem przy realizacji nowej 
polityki energetycznej Energiewende jest zapewnienie ciągłości dostaw prądu, po 
stopniowym wyłączeniu kolejnych elektrowni jądrowych do 2022 r. Niemcy starają 
się wykorzystać w tym celu energetykę węglową oraz gaz ziemny, który jest 
surowcem niskoemisyjnym i pozwala na zachowanie celów redukcji emisji 
dwutlenku węgla. Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie stanu obecnego  
i planów rozwoju systemów energetycznych Polski, Niemiec i plan struktury 
systemu energetycznego dla krajów Unii Europejskiej do roku 2030. Natomiast na 
rysunku 3 przedstawiono zestawienie podstawowych danych dotyczących struktury 
mocy wytwórczych oraz produkcji energii elektrycznej w Polsce i Niemczech.  

 

Rysunek nr 2: Zestawienie stanu obecnego i planów rozwoju systemów 

energetycznych do roku 2030 

 

Unia Europejska 

 

Niemcy 

 

Polska 

 
* z uwzględnieniem elektrowni jądrowych, ** w tym: węgiel kamienny, węgiel brunatny, 

gaz ziemny, paliwa płynne 
Źródło: URE; ARE; dena...; P. Clarens, M. Farley, L. Jazbec, N. Kraus, K.D. Tigges, 

THERMAL POWER IN 2030 Added Value For EU Energy Policy. European Power Plant 
Suppliers Association. Brussels 2015 

 

Porównując strukturę mocy zainstalowanych w Polsce i Niemczech, można 
zauważyć, że w naszym kraju dominującym paliwem jest węgiel. Mix energetyczny 
dla Niemiec przedstawia się o wiele bardziej korzystnie. Wykorzystanie wielu  
paliw i technologii pozwala jednocześnie na zapewnienie odpowiednich  
mocy wytwórczych, a także pozwala sprostać wymogom ochrony środowiska. 
Dywersyfikacja paliw jest też istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego. Warto również zauważyć, że niemiecki system 
elektroenergetyczny jest mocno przewymiarowany. Moc zainstalowana  
w niemieckim systemie elektroenergetycznym ponad dwukrotnie przewyższa 
wartość mocy wykorzystywanej.  

Poniżej przedstawiono, na podstawie opracowania własnego, zestawienie 
danych dotyczących systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec. 
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Rysunek nr 3: Udział poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej w polskim 

systemie elektroenergetycznym [GW] 
 

 

Źródło: PSE (stan na 31.12.2014 r.) 
 

Rysunek nr 4: Udział poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej w niemieckim 

systemie elektroenergetycznym [GW] 

 

Źródło: https://www.energy-charts.de/energy.htm# (pobrano 31.12.2014 r.) 
 

Rysunek nr 5: Procentowy udział poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej  

w polskim systemie elektroenergetycznym 

 

Źródło: PSE (stan na 31.12.2014 r.). 
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Rysunek nr 6: Procentowy udział poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej  

w niemieckim systemie elektroenergetycznym 

 

Źródło: https://www.energy-charts.de/energy.htm# (pobrano 31.12.2014 r.) 
 

Rysunek nr 7: Procentowy udział poszczególnych źródeł w produkcji energii 

elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym 

 
Źródło: PSE (stan za rok 2014) 

 
Rysunek nr 8: Procentowy udział poszczególnych źródeł w produkcji energii 

elektrycznej w niemieckim systemie elektroenergetycznym 

 
Źródło: https://www.energy-charts.de/energy.htm# (pobrano 2014 r.) 
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Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że pomimo znacznego 
udziału źródeł odnawialnych w mocy zainstalowanej, produkcja energii elektrycznej 
z wiatru i słońca w 2014 roku w Niemczech stanowiła tylko 17% (przy mocy 
zainstalowanej wynoszącej ponad 40%). O tym, jak niestabilna i nieprzewidywalna 
jest energia produkowana szczególnie w niestabilnych elektrowniach wiatrowych  
i fotowoltaicznych, można przekonać się z rysunku 9. Przedstawiono na nim 
procentowe udziały poszczególnych źródeł wytwórczych w produkcji energii 
elektrycznej w Niemczech, w czterech wybranych tygodniach w roku 2015. Można 
zauważyć, że w pierwszym tygodniu produkcja z fotowoltaiki była na znikomym 
poziomie (poniżej 1% przy ponad 21% udziale w mocy zainstalowanej), natomiast 
generacja wiatrowa pokrywała prawie 25% zapotrzebowania. W czwartym tygodniu 
zarówno generacja wiatrowa, jak i fotowoltaiczna stanowiły łącznie niewiele ponad 
5% (przy łącznej mocy zainstalowanej stanowiącej ponad 40%), w związku z tym 
ich produkcję musiały przejąć elektrownie gazowe oraz węglowe. W czternastym 
tygodniu generacja wiatrowa pokrywała niemal 30% zapotrzebowania na energię. 
Jeśli dodamy do tego ponad 7% udział fotowoltaiki, to możemy zauważyć,  
że elektrownie gazowe znalazły tylko 5% miejsca dla siebie, a dodatkowo znacznie 
musiały ograniczyć produkcję elektrownie na węglu brunatnym (poniżej 10%).  
W 27 tygodniu możemy zauważyć prawie 15% udział fotowoltaiki, przy stosunkowo 
niewielkim (poniżej 8%) udziale elektrowni wiatrowych. Jednak, pomimo tak 
małego w sumie udziału w produkcji energii elektrycznej, oba te źródła dość 
skutecznie wyparły z rynku elektrownie gazowe (cena paliwa). Patrząc na poniższe 
wykresy można zauważyć również, że: źródła odnawialne oparte na biomasie  
i biogazie stanowią solidne wsparcie (o stałej wartości) dla niemieckiego systemu 
elektroenergetycznego. Również produkcja energii elektrycznej w elektrowniach 
jądrowych i opartych na węglu kamiennym utrzymuje się na w miarę równym 
poziomie. Chociaż można zauważyć stały spadek udziału elektrowni jądrowych  
w produkcji energii elektrycznej.  
 

Rysunek nr 9: Porównanie udziałów poszczególnych źródeł wytwórczych w produkcji 

energii elektrycznej w Niemczech w wybranych tygodniach w roku 2015 

 
Źródło: https://www.energy-charts.de/energy.htm# 
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W Tabeli 1 przedstawiono porównanie charakterystycznych danych dla Polski 
i Niemiec. 

 
Tabela nr 1: Dane charakterystyczne dla Polski i Niemiec 
 

 Polska Niemcy 

Ludność [mln] 38,2 82,6 

Cena energii elektrycznej – gospodarstwa domowe (€/kWh)8 0,141 0,297 

Cena energii elektrycznej – przemysł (€/kWh)9  0,083 0,152 

Emisja gazów cieplarnianych (1000 tCO2)10  301597 768408 

Emisja gazów cieplarnianych (tCO2) w przeliczeniu na mieszkańca11  10,36 11,47 
 

Porównując powyższe dane można zauważyć, że cena energii elektrycznej 
zarówno dla gospodarstw domowych jak i przemysłu w Niemczech jest dwukrotnie 
wyższa niż w Polsce. Jest to koszt jaki płacą Niemcy za bardzo dynamiczny rozwój 
źródeł odnawialnych. Emisja gazów cieplarnianych jest również ponad dwukrotnie 
wyższa. Nie jest to oczywiście nic szczególnego, biorąc pod uwagę ponad 
dwukrotnie większą liczbę ludności. Jednak, jeśli odniesiemy tę wielkość do emisji 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, okazuje się, że ten wskaźnik jest dla 
Niemiec również niekorzystny.  

 
Założenia polityki energetycznej Niemiec i problemy niemieckiego 

systemu elektroenergetycznego 
Głównymi założeniami nowej strategii energetycznej Niemiec są: 
 odstąpienie od eksploatacji elektrowni atomowych do roku 2022,  
 znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla,  
 wzrost efektywności energetycznej, 
 redukcja importu nośników energii,  
 oparcie systemu elektroenergetycznego na odnawialnych źródłach 

energii.12 
Założenia polityki Energiewende na najbliższe lata przewidują zwiększenie 

dotacji dla morskiej energetyki wiatrowej i energetyki geotermalnej. Zakłada się 
również sukcesywne obniżanie wsparcia dla fotowoltaiki. Fakt ten sprawił, że już  
w 2013 roku nastąpił gwałtowny spadek nowych instalacji fotowoltaicznych, który  
w roku 2014 jeszcze się pogłębił (rysunek 10). Jednak całkowite koszty dotacji  
do źródeł odnawialnych, które przenoszone są w efekcie na odbiorców końcowych 
są ogromne i znacznie przewyższają wstępne założenia polityki Energiewende 
(rysunek 11).  

W roku 2014 niemieckie gospodarstwa domowe dopłacały do OZE  
6,24 eurocenta, w bieżącym roku koszt ten spadł do poziom 6,17 eurocenta od 
każdej zużytej kilowatogodziny. Jednak przewiduje się, że w roku 2016 koszt ten 
może nieznacznie wzrosnąć. Zastąpienie energii z wyłączanych elektrowni 
jądrowych ma odbywać się dzięki coraz większemu udziałowi źródeł odnawialnych 
oraz budowie nowoczesnych elektrowni gazowych, a także magazynów energii. 

                                                 
8 Eurostat (dane za rok 2014) 
9 Ibidem 
10 Eurostat (dane za rok 2013) 
11 Eurostat (dane za rok 2012) 
12 Die Energiewende... 
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Okazuje się jednak, że konieczne jest silniejsze wsparcie elektrowni 
konwencjonalnych, gdyż zapewniają one stabilną pracę systemu i nieprzerwane 
dostawy energii do odbiorców końcowych, czego nie mogą zagwarantować  
źródła odnawialne. Według strategii, do 2020 roku ma powstać ok. 10 GW nowych 
mocy w elektrowniach konwencjonalnych, w tym również nowoczesnych  
elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. Jest to dość zaskakujące, ze 
względu na wysoką emisyjność tego paliwa, jednak uzasadnione koniecznością 
zbilansowania wycofywanych mocy w elektrowniach jądrowych. Jednocześnie 
dotowanie źródeł odnawialnych skutkuje obniżeniem poziomu cen hurtowych 
energii elektrycznej poniżej progu opłacalności generacji. Szczególnie jest  
to widoczne w niektórych zamortyzowanych elektrowniach gazowych. Fakt ten 
sprawia, że elektrownie gazowe znalazły się w roli źródeł szczytowych, skutecznie 
ograniczając produkcję energii z paliwa gazowego. W związku z tym rodzi  
się pytanie o dalszy udział elektrowni gazowych i ich rolę w systemie 
elektroenergetycznym.  

 

Rysunek nr 10: Moc zainstalowana w nowych instalacjach fotowoltaicznych  

w Niemczech w latach 2006-2014 

 
Źródło: http://www.solarwirtschaft.de/ 
 

Scenariusze zmian w niemieckim systemie elektroenergetycznym zakładają, 
że po 2022 roku, kiedy wyłączone zostaną ostatnie bloki elektrowni jądrowych, 
produkcja energii elektrycznej z tych bloków zostanie zastąpiona przez źródła 
odnawialne oraz nowe bloki konwencjonalne, w tym gazowe. Jest to dość 
zaskakujące założenie, zważywszy na fakt, że już teraz elektrownie gazowe są 
skutecznie wypierane z rynku przez OZE, a co za tym idzie, ich opłacalność 
budowy stoi pod dużym znakiem zapytania. Z drugiej strony, system mocno 
nasycony źródłami odnawialnymi o stochastycznym charakterze pracy, znacznie 
przewymiarowany, będzie z pewnością potrzebował znacznych ilości nowych mocy 
wytwórczych, ale już nie systemowych, a rezerwowych, zdolnych elastycznie 
reagować na zmiany produkcji ze źródeł OZE.  
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Nieunikniony zatem będzie moment, w którym nierentowne elektrownie będą 
zamykane. Już wyraźne stają się zapowiedzi dużych, niemieckich koncernów 
energetycznych, takich jak E.ON i RWE, które zapowiedziały odstawienie, bądź 
całkowite zamknięcie ponad 15 GW zainstalowanych w elektrowniach. Koncerny 
zakładają, że jeśli ich praca okaże się niezbędna dla systemu, będą przekazywane 
do dyspozycji operatorów systemu elektroenergetycznego. Oczywiście, operator 
systemu będzie musiał ponosić koszt ich utrzymania, a to oznacza konieczność 
podwyżek cen dla odbiorców końcowych. Ponadto, przewiduje się, że koszt 
wyłączenia działających w Niemczech elektrowni jądrowych może wynieść nawet 
80 mld euro.  

 

Rysunek nr 11: Koszty dotacji do OZE w Niemczech w postaci taryf stałych w latach 

2009-2020 – prognozy kontra rzeczywistość 

 
Źródło: Die Welt; https://www.bdew.de/ 
 

W zupełnie odmiennej sytuacji są właściciele elektrowni wiatrowych  
i fotowoltaicznych, którzy nie muszą się martwić o ceny sprzedawanej energii 
elektrycznej. Poza tym, energetyka odnawialna ma pierwszeństwo w dostępie do 
sieci, co sprawia, że w momentach kiedy silnie wieje i świeci słońce, elektrownie 
konwencjonalne muszą ograniczać produkcję lub są wyłączane, co sprawia,  
że generują straty. System wsparcia dla producentów energii odnawialnej  
w Niemczech zakłada przenoszenie kosztów dopłat na rachunki odbiorców 
końcowych, w ramach tzw. opłaty EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Przy 
czym, w założeniach polityki Energiewende zapisano, że przedsiębiorstwom 
energochłonnym przysługują częściowe zwolnienia z kosztów dopłat do OZE. Co 
interesujące, z roku na rok wzrasta liczba firm, które starają się o uzyskanie takich 
zwolnień (rysunek 12). W ostatnim czasie problem tez został zauważony  
w Brukseli i Unia Europejska zastanawia się, czy nie jest to niedozwolona forma 
pomocy publicznej dla dużych firm niemieckich. 

Szczególną rolę w nowej strategii energetycznej rząd niemiecki kładzie na 
rozwój sieci przesyłowych. Ustawa przewiduje, że powstanie ponad 4000 km 
nowych sieci przesyłowych, łączących północne landy (energia z farm wiatrowych) 
z południowymi (przemysł). Jednak rozwój infrastruktury sieciowej napotyka  
na sporo trudności. Głównym powodem są przede wszystkim protesty 
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mieszkańców w sąsiedztwie, których planowane są nowe sieci 
elektroenergetyczne, problemy te wynikają również z aspektów prawnych 
związanych z procesami wywłaszczania.  

 

Rysunek nr 12: Liczba firm, które uzyskały zwolnienie z opłaty EEG oraz wartość 

zwolnień w latach 2005-2013  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.germanenergyblog.de 
 

Założenia polityki energetycznej Polski oraz wpływ Energiewende na 
krajowy system energetyczny 

Najnowszy projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku,13 za główny cel 
polityki energetycznej stawia tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego 
rozwoju sektora energetycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego państwa oraz zaspokojeniu potrzeb energetycznych odbiorców. 
Cele te związane są także z ograniczeniem oddziaływania energetyki na 
środowisko. Zakłada się, że Polska będzie dążyć do utrzymania niezależności 
energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne ma być w głównej mierze oparte na 
krajowych zasobach węgla kamiennego i brunatnego. W związku z tym, celowym 
wydaje się wprowadzenie regulacji prawnych, powodujących ochronę złóż węgla 
kamiennego i brunatnego tak, aby można było wykorzystać je w przyszłości. 
Zakłada się również, w przyszłości, wykorzystanie energetyki jądrowej, która ma 
się stać istotnym elementem sektora energetycznego. Elektrownie jądrowe mają 
być stabilnym i efektywnym ekonomicznie źródłem energii. W projekcie polityki 
energetycznej zakłada się również wykorzystanie potencjału gazu ziemnego ze 
złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. 

Odnawialne źródła energii, w przyszłym miksie energetycznym, mają stanowić 
istotny element systemu elektroenergetycznego. Zwiększanie udziału OZE  
w całkowitym zużyciu energii elektrycznej będzie zależało w głównej mierze  
od dojrzałości ekonomicznej poszczególnych technologii. Przy czym, rozwój OZE 
oraz możliwe systemy wsparcia tych technologii, nie powinny zakłócać 
mechanizmów rynkowych, ani powodować wzrostu cen energii elektrycznej. 

                                                 
13 http://bip.mg.gov.pl/ 
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Zgodnie z założeniami polityki energetycznej, technologie OZE będą nadal 
promowane, a szczególny nacisk położony zostanie na rozwiązania 
technologiczne, związane z magazynowaniem energii. Ma to w przyszłości 
zminimalizować możliwość destabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego. 
Wśród źródeł odnawialnych, swoje miejsce powinna mieć również energetyka 
prosumencka, której rozwój ma zagwarantować wdrażanie inteligentnych sieci. 

Nowe regulacje prawne, dotyczące szczególnie ochrony atmosfery sprawiają, 
że krajowy system energetyczny w najbliższych latach czekają duże wyzwania. 
Szacuje się, że prawie 1/3 bloków elektrowni zawodowych oraz ponad połowa 
elektrociepłowni i ciepłowni nie będzie w stanie spełnić warunków dyrektywy IED.  
Z tej liczby, znaczna większość, ze względu na wiek, nie będzie także nadawała 
się do modernizacji, a koszty dostosowania ich do wymagań dyrektywy będą 
ogromn.14 Oznacza to, że konieczna będzie budowa nowych mocy wytwórczych. 
Przewiduje się, że dla zastąpienia bloków wycofywanych z eksploatacji  
i powiększenia zdolności produkcyjnej, a także konieczność wypełnienia norm 
Dyrektywy, IED sprawi, że niezbędne będzie wybudowanie nowych elektrowni. 
Przyrost nowych mocy powinien dotyczyć także elektrowni gazowych, które 
zapewniłyby elastyczną pracę systemu oraz prognozowanie grafików obciążeń. 

Założenia rządowych dokumentów mówią, że niezależnie od przyjętego 
wariantu rozwoju, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wzrośnie  
w ciągu pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku. To z kolei najprawdopodobniej 
wymusi konieczność rozbudowy istniejących elektrowni, opartych na węglu, bądź 
też doprowadzi do znacznego zwiększenia importu energii.  

Według Urzędu Regulacji Energetyki, plany inwestycyjne polskiej energetyki 
zakładają, że w naszym kraju, w latach 2014-2028, planuje się wybudowanie  
18 GW nowych mocy, z czego 32,4% będą stanowić elektrownie węglowe, 22,11% 
elektrownie na gaz ziemny, a najwięcej, bo aż 40,12% – elektrownie wiatrowe.  

Stąd, zdaniem URE, w obliczu planów inwestycyjnych w nowe moce, Polsce 
nie grozi w najbliższych latach niedobór energii. Ryzyko blackout-u może się 
pojawić w okresach zimowych w latach 2015-2018, jednak braki w systemie mogą 
uzupełnić mniejsze jednostki o mocy poniżej 50 MW, których badanie URE  
nie objęło.15 

Czy niemiecki model transformacji energetycznej może być wskazówką  
dla Polski? Istotną kwestią jest, w jakim kierunku rozwijać krajową energetykę,  
nie zapominając jednocześnie o odmiennych uwarunkowaniach społeczno-
ekonomicznych. Polska strategia energetyczna i transformacja systemu 
energetycznego, powinny bazować na zasadzie bezpieczeństwa energetycznego, 
jako priorytetu. Ważne jest, by te założenia realizować z wykorzystaniem 
rodzimych zasobów, poprzez inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, nie 
zapominając także o poprawianiu efektywności energetycznej. Wydaje się, że  
w krajowej energetyce węgiel w perspektywie 2050 roku będzie nadal stanowił 
istotny element polskiego miksu energetycznego. Jednak udział źródeł 

                                                 
14 A. Gajda, K. Melka, Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych 

przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna”, 2008,  
t. 11, z. 1, s. 43-62; J. Sowiński, Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji Dyrektywy 
IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. „Polityka 
Energetyczna”, 2010, t. 13, z. 2, s. 401-410 

15 URE 
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odnawialnych będzie coraz większy, a z punktu widzenia stabilności systemu 
elektroenergetycznego, rozwój technologii magazynowania pozwoli na pełną 
integrację OZE, bez obaw o destabilizację systemu.  

Patrząc na problemy niemieckiego systemu energetycznego, z nadmiernym 
rozwojem źródeł odnawialnych, trzeba się zastanowić, jak stworzyć nowy mix 
energetyczny, aby nie spowodować destabilizacji pracy naszego systemu. 
Kolejnym aspektem jest wysokość systemów wsparcia dla nowych technologii  
i czasu, w jakim to wsparcie ma pomagać we wchodzeniu technologii OZE  
na rynek. Wydaje się oczywiste, że wraz z uzyskaniem dojrzałości technologicznej, 
to wsparcie powinno stopniowo zanikać. A w efekcie końcowym źródła OZE 
powinny konkurować na zasadach rynkowych z technologiami konwencjonalnymi. 
Nie da się ukryć, że rozsądny rozwój OZE będzie w przyszłości gwarantem 
naszego bezpieczeństwa energetycznego. 

Niemieccy eksperci energetyczni są zdania, że szansą dla niemieckiej 
Energiewende jest przeniesienie problemu na poziom unijny. Jeśli transformacja 
energetyczna w Niemczech ma się udać, to musi być wspierana przez polityczne 
inicjatywy na poziomie unijnym.16 Innymi słowy, jeśli niemiecka transformacja ma 
się udać, to muszą ją zaakceptować wszystkie kraje europejskie i jednocześnie 
wdrażać podobne założenia w swoich politykach energetycznych.  

Z kolei Claude Mandil, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej, stwierdził, że: „niemiecka Energiewende powiedzie się nie wtedy, 
gdy Niemcy pociągną za sobą sąsiadów, ale kiedy sąsiedzi pójdą dokładnie  
w przeciwnym kierunku. W krajach sąsiadujących z Niemcami potrzebne  
są elektrownie na gaz czy węgiel, by dostarczyć Niemcom prądu kiedy ich OZE go 
nie produkują”.17 

 
Podsumowanie 
Polityka energetyczna, to polityka bezpieczeństwa danego kraju. Powinna być 

przemyślana i uwzględniać dostęp do źródeł energii. Ważną kwestią jest również 
konieczność uniezależnienia się od importu paliw. Jednocześnie, ostatnie 
wydarzenia pokazują, jak ważny jest wspólny głos polityki unijnej w kwestii 
energetyki. Stąd rodzi się pytanie, jak dalece ten wspólny głos powinien wpływać  
i decydować o krajowych strategiach energetycznych państw Unii Europejskiej. 
Zdaniem autora, o decyzji dotyczącej strategii energetyczne,j powinny decydować 
niezależnie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Każdy kraj sam powinien 
wybierać, czy postawi na energetykę jądrową, spalanie gazu lub węgla, czy też 
energetykę odnawialną. Przejście energetyki od źródeł konwencjonalnych  
w kierunku OZE jest nieodwracalne. Ale konieczne jest, by zmiany te 
przeprowadzać tak, aby stabilność systemu i rynku energii została zachowana.18 

Niestabilne środowisko legislacyjne budzi wiele niejasności co do przyszłego 
kształtu regulacji energetycznych, a związany z tym niepewny rachunek 
ekonomiczny sprawia, że coraz częściej inwestorzy podejmują decyzję  
o zaniechaniu inwestycji w budowę nowych źródeł wytwórczych. Dostęp 
  

                                                 
16 http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2011A47_fis_gdn_ks.pdf 
17 Polska Agencja Prasowa. 
18 R. Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność 

energetyczna, „Polityka Energetyczna”. Kraków 2013, t. 16, z. 4, s. 35-47 
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do surowców mineralnych oraz możliwość ich wykorzystania obecnie  
i w przyszłości jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa gospodarczego 
kraju i jego zrównoważonego rozwoju. 

 
Streszczenie 
W referacie przedstawiono ogólne założenia niemieckiej polityki 

energetycznej, która określana jest jako ENERGIEWENDE. Opisano, jak zgodnie  
z założeniami polityki energetycznej, kształtować się będzie rozwój sektora 
energetycznego w najbliższych latach w Niemczech. W referacie przedstawiono 
także, jaki może być wpływ zmian zachodzących w niemieckim sektorze 
energetycznym na rozwój polskiego systemu energetycznego.  

 
Summary 
General principles of german energy policy named ENERGIEWENDE are 

presented in the paper. The paper describes as according to principles of energy 
policy development of energy sector will take shape in the nearest years in 
Germany. The paper describes also the possible influence of changes in german 
energy sector on the development of polish energy system. 
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UNIA EUROPEJSKA JAKO LIDER W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATU 
 
 
Międzynarodowa aktywność UE w kształtowaniu reżimu przeciwdziałania 

zmianom klimatu  
Wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu 

zostały zapoczątkowane jeszcze pod koniec lat 80. XX wieku wraz z inicjatywą 
ONZ powołania Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju (World Commision  
on Environment and Development – WCED), której celem jest analiza 
środowiskowych i globalnych zagadnień (rezolucja z 1983 r.), w efekcie prac której 
ogłoszono w 1987 roku raport Gro Harlem Brundtland Nasza wspólna przyszłość 
(Our Common Future), który stanowił podstawę koncepcji zrównoważonego 
rozwoju (sustainable development). W grudniu 1988 roku Rada Europejska 
przyjęła Deklarację z Rhodes, w której podkreśliła determinację UE do przyjęcia 
przewodniej pozycji w międzynarodowym zarządzaniu zmianami klimatycznymi 
wskazując, że „(...) Wspólnota i państwa członkowskie są zdeterminowane, by 
odgrywać przewodnią rolę w celu ochrony środowiska naturalnego na świecie…”.1  

Wzrost światowych ambicji walki ze zmianami klimatu w latach 90. XX wieku 
wpłynął na dążenia Komisji Europejskiej do nadania szczególnej rangi problemowi 
ochrony środowiska. Aktywność KE zintensyfikowała się wraz ze Szczytem Ziemi 
w 1992 roku i podpisaniem Protokołu z Kioto (1997). Działania skoncentrowane 
były w Radzie Środowiska i Radzie ds. Energii, które na wspólnym spotkaniu  
29 października 1990 roku zobowiązały się ustabilizować do 2000 roku emisję 
dwutlenku węgla w UE na poziomie z 1990 roku i zasugerowały ten cel dla 
wszystkich krajów uprzemysłowionych (stanowisko to zostało potwierdzone przez 
obie Rady 13 grudnia 1991 roku, i na konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio 
de Janeiro).2 

Od tego czasu polityka klimatyczna stała się jednym z ważniejszych 
priorytetów prac Komisji Europejskiej i nowym istotnym czynnikiem procesu 
integracji europejskiej, tym bardziej, że równocześnie powstała WPZiB UE,  
a w ocenie Komisji, polityka środowiskowo-klimatyczna nadawała się najlepiej do 
uwspólnotowienia. Sprzyjało temu również nastawienie w Radzie, w której dążenie 
do redukcji emisji systematycznie rosło wśród takich państw, jak Dania, Holandia, 
Niemcy, czy Hiszpania.  

W negocjacjach w sprawie Protokołu z Kioto Unia Europejska była najbardziej 
aktywnym i ambitnym aktorem wśród uprzemysłowionych krajów, postulując 
redukcję emisji nawet o 15%. Jednak sprzeciw Stanów Zjednoczonych, 
obawiających się utraty konkurencyjności wobec Chin (Chiny, Indie, Stany 

                                                 
1 Declaration on the Environment, Anex I, European Council in Rhodes2, 3 December 1988, SN 

4443/1/88 
2 Energy consequences of the proposed carbon/energy tax, DG for Energy (DG XVII), SEC (92)1996, 

23 October 1992, Supplement to energy in Europe, February 1993, s. 2. UE bezskutecznie 
postulowała, aby wszystkie kraje uprzemysłowione przyjęły zobowiązanie stabilizacji emisji dwutlenku 
węgla na poziomie z 1990 nie później niż w roku 2000. 
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Zjednoczone łącznie emitują 48% światowej emisji CO2), ograniczył ambitne  
plany redukcji gazów cieplarnianych (greenhouse gas emission, GHG) na tym 
poziomie. Zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto UE-15 przyjęła jako  
jeden skoordynowany blok (chociaż państwa działały na podstawie swoich celów 
krajowych), zobowiązując się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych  
o 8% średnio w latach 2008-2012 w stosunku do roku 1990, podczas gdy 
pozostałe państwa uprzemysłowione zobowiązały się do redukcji o około 5%.3 

Ambitna polityka redukcji emisji CO2 jest jednym z niewielu obszarów,  
w których UE może się pochwalić realnym przywództwem światowym.4 UE, która 
odpowiada za 11% globalnej emisji ekwiwalentu CO2, od dwóch dekad ma ambicje 
globalnego „klimatycznego przywództwa” (climate leadership), nakładając na 
państwa członkowskie wymóg dostosowania polityki energetycznej do celów 
gospodarki niskoemisyjnej.5 Po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Protokołu  
z Kioto w 2001 roku, KE podjęła szeroką kampanię, mającą na celu ocalenie 
protokołu, wspierając wysiłki dyplomatyczne poza systemem ONZ – na przykład  
w ramach dialogu z Rosją – co ostatecznie doprowadziło do wejścia protokołu  
w życie. W czasie przewodnictwa Irlandii, na początku 2004 roku, został ponadto 
wprowadzony system „głównych negocjatorów” i „liderów zadaniowych” z różnych 
państw członkowskich, którzy wraz z Komisją reprezentowali Unię w różnych 
międzynarodowych grupach negocjacyjnych.6 Nowy system koordynujący w istotny 
sposób zwiększył zdolność UE do opracowywania określonych pozycji oraz 
efektywnego i elastycznego angażowania się w negocjacje międzynarodowe  
w rosnącej agendzie międzynarodowej. 

W kolejnych rundach negocjacji w sprawie klimatu UE była ponownie bardzo 
aktywna. W 2005 roku zaczęła się domagać nowych, międzynarodowych 
negocjacji w sprawie kontynuacji porozumienia po 2012 roku, aby zapewnić, że nie 
będzie luki prawnej po upływie pierwszego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto  
w 2012 roku.7 Unia broniła nie tylko samego protokołu, ale także idei walki ze 
zmianami klimatycznymi na arenie międzynarodowej w opozycji do Stanów 
Zjednoczonych, które próbowały przenieść debatę na mniejsze fora, takie jak Asia-
Pacific Partnership Clean Development and Climate Change, utworzone w 2005 
roku.8 UE wzmocniła także współpracę z Chinami w procesie post Kioto. W tym 
celu, 5 września 2005 roku w Pekinie na szczycie UE-Chiny, obie strony uzgodniły 
zapoczątkowanie partnerstwa w sprawie zmian klimatu, obejmujące regularne 
przeglądy postępów w kontekście dorocznych spotkań.9 Przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jose Manuel Barroso powiedział w trakcie Światowego Kongresu 

                                                 
3 Emisje 40 najbardziej rozwiniętych krajów świata (lista Aneksu B) powinna zredukować emisję o co 

najmniej 5% w latach 2008-2012 w stosunku do roku 1990. Żadne limity nie zostały ustalone dla 
krajów rozwijających się, w tym Chin, Indii, Brazylii, Meksyku. 

4 J.H. Keppler, L’Union européenne et sa politique énergétique, Politique étrangère: vol. 72, n 3, 2007 
5 T. Młynarski, Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki 

klimatycznej Unii Europejskiej. Kraków 2013, s. 260 
6 R K.W. Wurzel, J. Connely, The European Union as a Leader in International Climate Change Politics.  

Raoutledge 2011, s. 79 
7 Climate Change – Towards An EU Post-Kyoto Strategy, COM (98) 353 final, 3 June 1998 
8 Welcome to the Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate, www.asiapacific 

partnership.org 
9 China-EU Partnership on Climate Change Rolling Work Plan, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 

Foreign Affairs, the People's Republic of China, www.mfa.gov.cn 

http://www.asiapacificpartnership.org/
http://www.asiapacificpartnership.org/
http://www.mfa.gov.cn/
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Energetycznego w listopadzie 2007 roku, że Chiny są zaufanym partnerem Unii  
w sprawie zmian klimatycznych.10 

Ranga problematyki zmian klimatu wzrosła wraz z ukończeniem 4. Raportu 
(2007) Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – IPCC), podsumowującego zmiany środowiskowe.11 
Komisja Europejska, wsparta przez państwa członkowskie, wykorzystała wysokie 
poparcie opinii społecznej do działań w zakresie upowszechnienia polityki 
klimatycznej na poziome europejskim.12 W marcu 2008 roku Wysoki Przedstawiciel 
i Komisja zaprezentowali na forum Rady Europejskiej sprawozdanie, w którym 
zmiany klimatyczne określono jako „czynnik zwielokrotniający zagrożenia”.13  
W rezultacie zmiany klimatyczne zostały uwzględnione w zaktualizowanej wersji 
Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku.14 W marcu 2010 roku przyjęto 
Strategiczny Plan Technologii Energetycznych (Strategic Energy Technology 
Plan), który jest uważany za filar technologiczny europejskiej polityki energetyczno- 
klimatycznej.15 

W kolejnych latach Komisja Europejska zgłosiła wniosek, by przejść z 20%  
do 30% redukcji, jeśli inne uprzemysłowione kraje zobowiązałyby się do takiego 
wysiłku.16 Był to element nacisku, by zmusić innych graczy do porozumienia. 
Presja KE została skierowana nie tylko na Stany Zjednoczone, aby te ponownie się 
zaangażowały, ale także na rozwijające się kraje zorganizowane wokół inicjatywy 
BRICS (Brazylia, Chiny, Indie, Republika Południowej Afryki). Unia argumentowała, 
że bez powszechnego ograniczania emisji z udziałem dużych krajów rozwijających 
się, problem zmian klimatycznych nie może być rozwiązany. Było to zrozumiałe, 
gdyż pod koniec pierwszej dekady XXI wieku to Chiny wysunęły się na czołowe 
pierwsze miejsce w światowej emisji zanieczyszczeń (23% w 2009 roku i aż 26% 
Chiny w 2012 r.). Unia Europejska włączyła problemy zmian klimatycznych  
w dwustronne spotkania i umieściła ten temat w programach wielu wielostronnych 
spotkań różnych forów ONZ, stawiając jeden cel – przekonania innych  
o konieczności dążenia obniżenia temperatury o 2 stopnie Celsjusza i przyjęcia 
wieloletnich zobowiązań w zakresie redukcji emisji.17 UE wielokrotnie podejmowała 
temat na szczytach G-8 i G-20. Na szczytach klimatycznych ONZ (na przykład 
COP-15 w Kopenhadze, 7-18 grudnia 2009 roku, Cancun, listopad-grudzień  
2010) Unia była jednak w zasadniczych momentach negocjacji skutecznie 
marginalizowana.18 Dopiero konferencja w Durbanie przyniosła istotny postęp 

                                                 
10 W. Liming, Y. Aiguo, China: Trustable Partner of the EU, People Daily, Nov.13, 2007 
11 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4) 
12 S. Oberthür, C.R. Kelly, EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and 

Challenges, The International Spectator, Vol. 43, No. 3, September 2008, s. 43 
13 Climate Change and International Security, Paper from the High Representative and The European 

Commission to The European Council, 14.03.2008, S113/08 
14 European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World, European Communities, 2009 
15 Powołano także Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Insitute of Innovation and 

Technology), który wspiera wysiłki na rzecz innowacyjnych technologii energetycznych.  
16 Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk 

of carbon leakage, Brussels, 26.05.2010, COM (2010) 265 final, s. 2 
17 L. van Schaik, S. Schunz, Explaining EU Activism and Impact in Global Climate Politics: Is the  

Union a Norm – or Interest-Driven Actor?, JCMS, Journal of Common Market Studies, 2012 Vol. 50. 
No. 1, s. 181-182 

18 Ibidem, s. 181-182; J. Curtin, The Copenhagen Conference: How Should the EU Respond, 2010 The 
Institute of International and European Affairs, 2010, s. 1 
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negocjacyjny.19 17. konferencja (COP) stron Ramowej Konwencji w sprawie Zmian 
Klimatu, połączona z 7. konferencją stron Protokołu z Kioto (CMP-7), w dniach  
29 listopada – 11 grudnia 2011 roku w Durbanie przyniosła oczekiwane 
przedłużenie obowiązywania po roku 2012 Protokołu z Kioto oraz polityczne 
porozumienie o potrzebie wypracowania do 2015 roku nowego, globalnego 
porozumienia klimatycznego (prawnie wiążącego), które będzie obowiązywało po 
2020 roku (190 krajów złożyło deklarację woli podpisania planu dojścia do nowego 
globalnego porozumienia o ochronie klimatu).  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Ramowej konwencji NZ w sprawie 
zmian klimatu, podczas C COP 21/ CMP 11 (30 listopada-11 grudnia 2015) ma 
zostać uzgodniona nowa międzynarodowa umowa dotycząca zobowiązań 
klimatycznych w skali całego świata. Zastąpi ona protokół z Kioto, którego 
postanowienia wygasną w 2020 r. W ramach przygotowań do COP21 wszystkie 
strony konwencji zostały zobowiązane do przedstawienia krajowych planów 
ochrony klimatu na okres po roku 2020 (tzw. INDC – Intended Nationally 
Determined Contribution, czyli „wkłady krajowe”). INDC UE do nowej umowy 
klimatycznej zakłada ograniczenie emisji CO2 o 40% do roku 2030 względem 
1990.20 Unijny cel redukcji emisji jest zgodny z ustaleniami zawartymi na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w październiku 2014 r., tj. ograniczenie emisji GHG 
UE do 2030 r., o 40% wobec 1990 r. i wzrost udziału źródeł odnawialnych o 27% 
(dla całej UE) do 2030 r.21 UE oczekuje, że wynikiem tej konferencji będzie 
przyjęcie nowego globalnego porozumienia (tzw. „protokół paryski” do UNFCCC), 
które zastąpi protokół z Kioto i określi nowe zobowiązania dotyczące ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych. 

 
Wewnętrzny wymiar działań UE na rzecz ochrony klimatu  
UE silnie stymuluje także rozwój polityki wewnętrznej wobec zmiany  

klimatu przez ambitne cele pakietu klimatyczno-energetycznego, który  
w bezprecedensowym stopniu harmonizuje ustawodawstwo w UE. 

Polityka UE w zakresie zmian klimatu powstawała powoli i stopniowo w ciągu 
ostatnich 30 lat, wyrastając z ewoluującej polityki środowiskowej UE. W latach  
70. XX wieku w Europie w warunkach relatywnie dobrej atmosfery politycznej 
nastąpił rozwój szerokiej współpracy w zakresie ochrony środowiska.22 W tym 
czasie Wydział Środowiska Komisji Europejskiej zlecił badania naukowe  
w sprawach klimatu, a w 1975 roku Rada wydała oświadczenie, wskazując, że 
„(…) jest obowiązkiem Wspólnoty i państw członkowskich podejmowanie środków 
ochrony środowiska naturalnego we wszystkich strategiach w zakresie polityki 

                                                 
19 M.A. Levi, Overstated Success at Durban Climate Conference, The Atlantic, 12.12.2011, www.theat 

lantic.com 
20 Submission by Latvia and the European Commission on behalf of the European Union and its 

Member States, Riga, 6 March 2015, Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its 
Member States, http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-

EU%20INDC.pdf (pobrano 14.07.2015 r.) 
21 Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework,  European Council 23-24 October 2014, 

Brussels, 23 October 2014, SN 79/14 
22 M. Pietraś, Dynamika zagrożeń ekologicznych (w:) Mechanizmy adaptacji politycznej państwa,  

Z.J. Pietraś, A. Dumała (red.). Lublin 1990, s. 75 

http://www.theatlantic.com/
http://www.theatlantic.com/
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energetycznej przez podjęcie skutecznych działań”.23 Komisja, na podstawie 
zobowiązań z 1972 roku (Konferencja ONZ w Sztokholmie dotycząca ochrony 
środowiska), podjęła wysiłki zmierzające do integracji celów środowiskowych  
z politykami wspólnotowymi między innymi w ramach przedstawionych kolejnych 
„Środowiskowych Programów Działań” (Environmental Action Program – EAP). 
Wobec kryzysów energetycznych lat 70. XX wieku w kolejnych latach przyjęto 
wiele uchwał ustanawiających krótkoterminowy cel obniżenia zużycia ropy naftowej 
oraz cele oszczędzania energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii, aczkolwiek 
do połowy kolejnej dekady nie było wystarczającego wsparcia politycznego państw 
członkowskich dla inicjowania wspólnych polityk na szczeblu UE, toteż wpływ 
Wspólnot w tym obszarze był w istocie bardzo ograniczony.24 

Rada Europejska w ramach zapoczątkowanego w czerwcu 1998 roku tak 
zwanego „procesu z Cardiff” wezwała Radę Ministrów (Radę ds. Energii) do 
opracowania strategii integracji problemów środowiska i zrównoważonego rozwoju 
w poszczególnych obszarach, tak by zapewnić wprowadzenie w życie postanowień 
art. 6 TWE.25 W rezultacie Komisja, w komunikacie z 14 października 1998 roku 
Renforcer l’intégration de la dimension environnementale dans la politique 
énergétique européenne, zaproponowała włączenie spraw środowiskowych do 
polityk wspólnotowych, stwierdzając: „(…) biorąc pod uwagę istotny wpływ energii 
na środowisko naturalne, nie jest możliwa integracja polityki środowiskowej  
bez dostosowania polityki energetycznej w sposób uwzględniający cele 
środowiskowe”.26 

W maju 1992 roku, Komisja Europejska opublikowała komunikat Strategia 
Wspólnoty na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności 
energetycznej,27 w którym zamieściła propozycję wprowadzenia połączonego 
europejskiego podatku od emisji dwutlenku węgla z emisji energii (CO2/energia). 
Jednakże niewielka, ale zdeterminowana grupa państw w Radzie (Wielka Brytania, 
Irlandia, Hiszpania, Grecja i Portugalia), zablokowała tę inicjatywę.28  
W październiku 1992 roku KE zaprezentowała raport Energy consequences  
of the proposed carbon/energy tax na temat konsekwencji wprowadzenia podatku 
węglowego, w którym argumentowała, że połączony wynik strategii Wspólnoty  
w zakresie podatku węglowego oraz programy uzupełniające krajów członkowskich 
będą wyraźnym sygnałem dla rynków do natychmiastowych i długoterminowych 

                                                 
23 Council Resolution of 3 March 1975 on energy and the environment, Official Journal C 168, 

25/07/1975 
24 F. Morata, I.S. Sandoval, European energy policy an environmental approach, Universitat Autònoma 

de Barcelona, 2012, s. 6 
25 Rada Ministrów ds. Energii zaczęła opracowywać strategię wprowadzenia w życie wytycznych  

z Cardiff, uważanych za podstawy Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju (European 
Strategy for Sustainable Development – SDS) przyjętej w 2001 roku jako element szerszego ujęcia 
environmental policy integration (EPI) 

26 Renforcer L’intégration de la Dimension Environnementale Dans la Politique Energetique 
Europeenne, Bruxelles, le 14.10.1998 COM (1998) 571 final, s. 2 

27 A community strategy to limit carbon dioxide emissions and improve energy efficiency, 13 May 1992 
28 A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, Climate change policy in the European Union: aAn introduction, 

(w:) A. Jordan A., D. Huitema D., H. van Asselt van H., T. Rayner T., (red.), Climate Change Policy  
in the European Union Confronting the Dilemmas of Mitigation and Adaptation? Cambridge 2010,  
s. 9; R.K.W. Wurzel, J. Connely, The European Union as a Leader..., s. 78 
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zmian w produkcji i konsumpcji energii.29 Komisji podkreśla, że sam podatek nie 
jest wystarczający do osiągnięcia celu stabilizacji i musi być połączony z innymi 
elementami strategii (przede wszystkim programami oszczędnościowymi  
i efektywnością energetyczną oraz z szerszym wykorzystaniem OZE). Ponieważ 
pomysł podatku od emisji węgla/energii na terenie UE w tamtym czasie wymagał 
jednomyślności, Rada zarzuciła ten pomysł.30 Podobnie, Rada istotnie ograniczyła 
ambitne propozycje Komisji Europejskiej, dotyczące promowania wydajności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach UE. 

Przez znaczną część lat 90. XX wieku polityka krajów członkowskich  
w ramach Rady w znacznym stopniu uniemożliwiła UE osiągnięcie 
wystarczającego postępu w opracowaniu polityki przeciwdziałania zmianom 
klimatu. Rozszerzenie UE o Austrię, Finlandię i Szwecję w 1995 roku – krajów  
z zaostrzonymi standardami ochrony środowiska – sprzyjało dalszym wysiłkom KE, 
która w listopadzie 1996 roku wydała swoją pierwszą Zieloną Księgę o rozwoju 
odnawialnych źródeł energii.31 W kolejnych latach KE wydała liczne dokumenty 
(1997, 1999) odnoszące się do problemów polityki zrównoważonego rozwoju, 
wskazując na związek sektora energetycznego (na przykład produkcji prądu 
elektrycznego) z emisją CO2, czy rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE)  
z tworzeniem „zielonych” miejsc pracy.32 

Na przełomie XX i XXI wieku wewnątrz UE, wspierając osiągnięcie celów 
wspólnotowych określonych w Kioto, Komisja Europejska zainicjowała Europejski 
Programu Zmian Klimatycznych (European Climate Change Programme) 
zaprezentowany w czerwcu 2000 roku.33 Cele ECCP identyfikowały i zakładały 
realizację wszystkich niezbędnych elementów strategii UE w zakresie 
wprowadzania Protokołu z Kioto.34  

Po 2000 roku postępowała stopniowa europeizacja narodowych polityk 
klimatycznych. Ratyfikacja protokołu z Kioto (decyzją Rady z 25 kwietnia 2002 
roku)35 przyspieszyła proces przyjmowania kolejnych dyrektyw wspólnotowych, 
między innymi w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych. Działania Rady, w odniesieniu do rozwoju polityki zapobiegającej 
 

                                                 
29 Consequences of the proposed carbon/energy tax, Commission of the European Communities, DG 

FOR ENERGY, (DG XVII), SEC (92), 23 October 1992. Supplement to Energy in Europe, February 
1993 

30 Por. F. Morata, I.S. Sandoval, European energy policy..., op. cit., s. 6 
31 Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. Green Paer for a Community Strategy, COM 

(96) 576, 1996. W rezultacie w 1997 r. KE wydała pierwszą Białą Księgę obejmującą wiele 
rekomendacji w obszarze odnawialnych źródeł energii (Energy for the future: Renewable sources of 
energy. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, COM (97) 599 final (26/11/1997) 

32 The energy dimension of climate change, Brussels, 14.05.1997 COM (97) 196 final, s. 8-9; 
Commission Working Paper, Mainstreaming of environmental policy, Brussels, 26.05.1999 SEC (l999) 
777 final 

33 European Climate Change Programme (ECCP), http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm 
(pobrano 15.09.2012 r.) 

34 ECCP II został uruchomiony w październiku 2005 roku. Program ten zapoczątkował coraz częstsze 
uwzględnianie celów klimatycznych w działaniach Rady do spraw Energii, która odgrywała coraz 
bardziej konstruktywną rolę w opracowywaniu nowych założeń wewnętrznej polityki zapobiegania 
zmianom klimatu. 

35 2002/358/EC, Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European 
Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
and the joint fulfilment of commitments the reunder, Official Journal L 130, 15.05.2002 
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zmianom klimatu w UE, także uległy istotnemu wzmocnieniu, co znalazło 
odzwierciedlenie w ożywieniu procesu prawodawczego w omawianym zakresie. 
Większa część działań zapobiegających zmianom klimatu UE nie wymagała 
jednomyślności, co pozwoliło pokonać opozycję niechętnych krajów 
członkowskich. Niekiedy jednak, niektóre z nich osłabiały w Radzie inicjatywy  
w ramach polityki zapobiegania zmianom klimatycznym. Na przykład jeden  
ze słabszych elementów Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji UE (EU ETS), 
który został wdrożony w 2005 roku – alokacja limitów emisji w poszczególnych 
krajach (zamiast sprzedaży praw emisyjnych na aukcji) wynikał z nacisków krajów 
członkowskich.36 Ostatecznie wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami  
do emisji zostało podzielone na trzy okresy rozliczeniowe 2005-2007, 2008-2012  
i po 2013 roku.37 Dopiero w trzecim okresie rozliczeniowym zaczął obowiązywać 
pełny aukcjoning, co oznacza, że podstawową zasadą dostępu do uprawnień jest 
ich zakup na aukcjach.  

Przedstawiając w styczniu 2007 roku założenia pakietu klimatyczno-
energetycznego, Komisja Europejska de facto wyodrębniła politykę klimatyczną  
z polityki środowiskowej, a jednocześnie związała aspekty klimatyczne z polityką 
energetyczną. Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty przez Radę Europejską  
w dniach 11-12 grudnia 2008 roku w trakcie prezydencji francuskiej, stanowił 
potwierdzenie ambicji utrzymania pozycji lidera i wolę nowej, długofalowej 
europejskiej polityki energetycznej, stanowiącej odpowiedź na zmiany klimatu”. 
Zakładał on m.in. redukcję emisji CO2 o 20% w horyzoncie 2020 r. Pakiet będący 
zbiorem wspólnotowych aktów legislacyjnych, stał się flagowym instrumentem Unii 
poszukującej ustanowienia zrównoważonego modelu energetycznego.  

Opublikowana przez Komisję w listopadzie 2010 roku Energia 2020. Strategia 
konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii, podkreśliła pilną potrzebę 
podjęcia działań, by przez restrukturyzację rynku energii w UE by nie tylko 
osiągnąć cele klimatyczne, ale także zachować konkurencyjność.38 

Pod koniec I dekady XXI wieku polityka klimatyczna UE uzyskała także 
podstawy prawno-traktatowe nadane Traktatem z Lizbony, który rozszerzył katalog 
celów UE, stanowiąc, że ma się ona przyczyniać także do „rozwiązywania 
regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności 
zwalczania zmian klimatu” (art. 191 TFUE, tytuł XX „Środowisko”). Przepisy  
art. 191 do 193 TFUE stały się fundamentem wspólnotowego działania na rzecz 
polityki klimatycznej, a EU ETS stał się głównym mechanizmem polityki redukcji 
emisji GHG w UE.  

W styczniu 2014 roku KE przedstawiła założenia nowej polityki energetyczno- 
klimatycznej UE do 2030 roku, które ostatecznie zostały przyjęte na szczycie Rady 
Europejskiej w dniach 23-24 października 2014 roku, ustanawiając nowe limity 
 

                                                 
36 R.K.W. Wurzel, J. Connely, The European Union..., s. 81 
37 Począwszy od 1 stycznia 2005 r. przedsiębiorstwa objęte EU ETS zostały zobowiązane  

do rejestrowania swoich emisji. Pod koniec każdego roku przedsiębiorstwa są zobligowane  
do przedstawienia sprawozdań na temat emisji w danym roku. System objął ok. 12 tys. instalacji  
w sektorze energetycznym i w innych gałęziach przemysłu, odpowiadających za ponad połowę emisji 
CO2 i 40% emisji wszystkich gazów cieplarnianych.  

38 Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy, Brussels, 10.11.2010 COM 
(2010) 639 final, s. 6 
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redukcji emisji GHG w UE do 2030 r., o 40% wobec 1990 roku oraz wzrost udziału 
źródeł odnawialnych średnio o 27% dla całej UE (z możliwością bardziej ambitnych 
wkładów krajowych).39 

 
Czy tylko ekologia…? Ekonomiczny wymiar rozwoju nieemisyjnych 

źródeł energii  
UE przekonuje społeczność międzynarodową, że polityka klimatyczna, której 

elementem jest rozwój nieemisyjnych źródeł energii oraz efektywności 
energetycznej, służy nie tylko celem redukcji gazów cieplarnianych warunkujących 
łagodzenie skutków globalnego ocieplenia, lecz stanowi środek dla poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego i wzrostu gospodarczego. Postulat ekologicznej 
modernizacji oparty jest bowiem na racjonalnej kalkulacji – zwiększenie udziału 
energetyki odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym UE oznacza 
zmniejszenie zależności od importu paliw kopalnych (wskaźnik import dependency 
dla UE w 2013 r. wynosił 53,5%), oraz pobudzenie gospodarcze i tworzenie 
nowych miejsc eko-pracy. Nowy sektor unijnej gospodarki – przemysł energetyki 
niskoemisyjnej i energooszczędnej – ma stać się katalizatorem wzrostu 
gospodarczego i źródłem stymulowania lokalnego zatrudnienia w UE. Jest to tym 
bardziej istotne, ponieważ aż 70% PKB UE wytwarza sektor usług – toteż 
upowszechnienie nieemisyjnych źródeł energii i innowacji technologicznych rozwija 
unijny sektor ekologicznego przemysłu. W tym kontekście polityka klimatyczna 
staje się polityką ekonomiczną, pozytywnie oddziałującą na wzrost zatrudnienia  
i PKB.  

W UE wiele państw łączy walkę z zmianami klimatu w ramach UE z interesem 
gospodarczym. Europejskie firmy zajmują silną pozycję w światowym sektorze 
produkcji energii odnawialnej, zatrudniając ponad 1,2 mln osób w 2013 roku  
(7,7 mln ludzi na świecie) oraz generując obroty rzędu przeszło 50 mld euro.40 
Tylko pięć krajów – Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania – 
zapewnia 70% zatrudnienia w sektorze zielonej energii. Największy rynek 
zatrudnienia wśród krajów europejskich w sektorze OZE stworzyły Niemcy 
(371.400 miejsc pracy w 2013 r.), tj. dwukrotnie więcej niż we Francji i znacznie 
więcej niż w pozostałych liczących się krajach wiodącej piątki.41 Trwały i silny 
wzrost sektora może przyczynić się do utworzenia – jak planuje Komisja 
Europejska – kolejnego miliona miejsc pracy w sektorach energii odnawialnej  
i efektywności energetycznej do 2020 roku oraz podwojenia, a nawet potrojenia 
wartości obrotów.42 Komunikat „Energia odnawialna: ważny uczestnik 
europejskiego rynku energii”43 zwraca uwagę na rolę odnawialnej energii w polityce 
energetycznej UE, która do 2030 r. mogłaby „doprowadzić do utworzenia ponad  
3 mln miejsc pracy” oraz utrzymania „pozycji Europy jako lidera w dziedzinie 
energii odnawialnej”, co pozwoliłoby na „zwiększenie konkurencyjności w skali 

                                                 
39 European Council (23 and 24 October 2014) ‒ Conclusions, Brussels, 24 October 2014 EUCO 

169/14 
40 Renewable Energy and Jobs Annual Review 2015, IRENA, s. 8 
41 Ibidem, s. 8-9. Niemcy planują zatrudniać w sektorze zielonych technologii do 2030 roku aż 900 tys. 

osób. 
42 J.M. Barroso, Europe 2020, European Council, 11.02.2010 
43 Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, Bruksela, 6.6.2012 r. COM(2012) 
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globalnej, ponieważ branże „czystej technologii” zyskują na znaczeniu na całym 
świecie”.44 Korzyści z szerszego włączenia OZE w bilans energetyczny UE 
podkreśla opublikowana w marcu 2013 roku Zielona Księga Ramy polityki  
w zakresie klimatu i energii do roku 2030.45 Systematyczny rozwój energetyki 
odnawialnej sprawił, iż w 2013 roku OZE stanowiły 72% nowych instalowanych 
mocy wytwórczych prądu elektrycznego w UE podczas, gdy jeszcze 10 lat 
wcześniej 80% z nich były to konwencjonalne elektrownie na paliwa kopalne.  

Liderem wdrażania technologii niskoemisyjnych i głównym producentem oraz 
instalatorem systemów energii odnawialnej w UE są Niemcy, które posiadają około 
15% udziału w globalnym rynku „zielonych” technologii.46 Dynamiczny eksport 
komponentów do paneli fotowoltaicznych i farm wiatrowych w ciągu ostatniej 
dekady znacząco podniósł udział tego sektora przemysłu w niemieckim PKB.  
W ramach wsparcia eksportu zielonych technologii w 2003, roku Ministerstwo 
Gospodarki stworzyło platformę pod nazwą Exportinitative Erneuerbare Energien 
(Inicjatywa eksportowa odnawialnych źródeł energii). Skupia ona instytucje 
rządowe oraz pozarządowe, mając na celu udzielenie możliwie najszerszego 
wsparcia producentom technologii OZE, pomoc w kontaktach z odbiorcami oraz 
gromadzenie informacji o rynkach i pomoc w działaniach marketingowych.47 
Niemcy są też największym w Europie producentem energii elektrycznej z OZE  
z innych źródeł niż hydroelektrownie tak, iż w 2014 roku, po raz pierwszy, 
odnawialne źródła energii miały większy udział (27,3%) w krajowej produkcji 
energii elektrycznej niż paliwa kopalne.48 Za sprawą systematycznie rozwijanej 
polityki wsparcia produkcji energii z OZE (m.in. system cen gwarantowanych 
tzw. feed-in-tarrif) Niemcy wytworzyły niemal tyle samo energii elektrycznej z OZE  
co Polska z elektrowni węglowych!49 

Francja, oprócz energetyki odnawialnej, intensywnie inwestuje w technologie 
energooszczędne, wyprzedzając inne państwa członkowskie UE w tej dziedzinie. 
Kraj ten posiada także duży potencjał produkcji energii z pływów wód 
oceanicznych, stąd inwestycje EDF w turbiny na wybrzeżach Bretanii w północnej 
Francji. Na rynku europejskim wyróżnia się także duński przemysł energetyki 
wiatrowej, który jest w światowej czołówce producentów turbin (firma Vestas). 
Eksport turbin wiatrowych stanowi ważną część eksportu Danii. Dynamicznie 
rozwijającym się od kilku dekad rynkiem energii odnawialnej w Europie jest 
Hiszpania. W 2013 roku Hiszpania po raz pierwszy wytworzyła więcej prądu 
elektrycznego (20,9%) z wiatru, niż z jakiegokolwiek innego źródła, w tym  
z elektrowni jądrowych. Włochy w 2014 r. uplasowały się na drugim (po 
Niemczech) miejscu w rankingu państw europejskich, które pozyskują najwięcej 
energii słonecznej, zajmując jednocześnie trzecie miejsce na świecie (na drugiej 

                                                 
44 Energia odnawialna: ważny uczestnik…, s. 2 
45 Zielona Księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Bruksela, 27.3.2013 

COM(2013) 169 final, s. 5-6 
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47 Ibidem, s. 5 
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pozycji znajdują się Chiny).50 W kraju tym popularne są małe systemy paneli 
słonecznych.  

Rozwój OZE to także wzrost bezpieczeństwa energetycznego państw 
członkowskich UE. W krajach takich jak Szwecja – OZE pokrywają ponad połowę 
krajowego zapotrzebowania na energię (52% w 2013 r.).51 Wysoki wskaźnik 
osiągnęła Łotwa, gdzie 37% konsumowanej energii pochodzi ze źródeł 
odnawialnych (2013), a także Finlandia (36%) i Austria (32%), Dania (27%) oraz 
Portugalia (25%).52 

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w UE-28 w 2012 roku wyniósł 
24,2% (łącznie 798 TWh) na tle pozostałych źródeł energii (węgiel 27,4%, en. 
jądrowa 26,8%, gaz 18,7%, ropa 2,2%, odpady 0,6%).53 W 2012 roku najwięcej 
energii elektrycznej w UE-28 ze źródeł odnawialnych wytworzyły pod względem 
mocy: Niemcy aż 18% na tle produkcji całej UE, Szwecja i Włochy (po 12%), 
Hiszpania i Francja (po 11%).54 Gdyby jednak wziąć pod uwagę energię 
elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych w krajowym energy electricity  
mix, to zdecydowanym liderem w UE-28 są: Austria – aż 76% produkowanej  
w tym kraju energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych, – Łotwa  
66%, Szwecja – 59%.55 

Wzrost energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii  
w okresie 2002-2012 pochodził głównie z rozwoju trzech źródeł odnawialnych: 
turbin wiatrowych, energii słonecznej i biomasy (ilość ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z hydroelektrowni utrzymuje się na względnie stałym poziome).56 

Innym źródeł energii, który wpisuje się w cele polityki klimatycznej ze względu 
na zero-emisyjność jest energetyka jądrowa. W marcu 2011 roku KE przyjęła plan 
działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 
2050 roku, a w grudniu 2011 roku zaprezentowała nowy strategiczny dokument 
Energy Roadmap 2050, który zakłada redukcję GHG o 80% poniżej poziomu  
z 1990 roku. Otwiera to szerokie perspektywy dla co najmniej utrzymania 
znaczącej roli energii jądrowej w bilansie energetycznym UE. Ponadto, 
zachowanie EJ w bilansie energetycznym UE warunkuje możliwość wywiązania się 
UE z międzynarodowych zobowiązań ograniczenia emisji CO2. 

Przemysł atomowy jest także kluczowym sektorem gospodarki wielu państw 
europejskich (m.in. Francja, W. Brytania, Czechy, Węgry), które prowadzą aktywną 
politykę promocji elektrowni atomowych, a technologia i reaktory jądrowa  
są ważnym „towarem” eksportowym. Kaje te świadome swojej przewagi 
technologicznej, starają się ją wykorzystać w aspekcie ekonomicznym, 
podkreślając walory energii jądrowej jako bezpiecznego i czystego źródła energii. 
Dążą one do uznania energetyki jądrowej, jako źródła czystej energii  
(CDM), przyjaznej środowisku obok odnawialnych źródeł energii. Celem jest 
upowszechnienie technologii jądrowych, tak by stały się one częścią globalnej 

                                                 
50 IRENA Resource 
51 Renewable Energy Sources (RES) in gross final energy consumption – w końcowym zużyciu energii 

brutto, (w:) Share of renewable energy in gross final energy consumption, Eurostat 
52 Ibidem 
53EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2014, s. 90.  
54 Ibidem, s. 43 
55 Ibidem, s. 90 
56 Indicators and fact sheets about Europe's environment, European Environment Agency, www.eea. 

europa.eu 
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polityki dywersyfikacji źródeł energii i długoterminowych działań ograniczających 
emisję gazów cieplarnianych. Dążąc do spopularyzowania technologii  
jądrowych, podkreśla się atuty EJ jako skutecznego narzędzia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, który jest ważnym, globalnym celem UE. Także Komisja 
Europejska wskazuje na ekonomiczne korzyści w utrzymaniu i dalszym 
wzmocnieniu czołowej pozycji UE w dziedzinie elektrowni jądrowych pod 
warunkiem spełnienia najwyższych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa, 
ochrony i nierozprzestrzeniania.57 W ten sposób interes ekonomiczny został 
starannie wkomponowany w uniwersalne cele promocji czystej energii i ochrony 
klimatu.  

 
Wnioski  
 Polityka klimatyczna jest dziedziną, w której Unia Europejska otwarcie 

aspiruje do odgrywania przywódczej roli na świecie. KE coraz skuteczniej 
przekonuje społeczność międzynarodową, że pomysł na rozwój zielonych 
technologii i efektywność energetyczną, celem łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych, to nie tylko poprawa bezpieczeństwa energetycznego,  
ale także generowanie gospodarczego wzrostu w oparciu o rozwój  
nowej gałęzi przemysłu „zielonej gospodarki”, możliwość eksportu 
niskoemisyjnych technologii energetycznych i efektywności energetycznej 
oraz tworzenie nowych miejsc eko-pracy. Zaostrzanie celów polityki 
klimatycznej UE znajduje w efekcie poparcie wielu państw członkowskich, 
które spodziewają się ekonomicznych profitów z ekologicznej transformacji 
energetycznej.  

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – jako warunek skutecznej walki 
z globalnym ociepleniem – poprzez zredukowanie udziału paliw kopalnych 
w strukturze dostaw energii (EU ETS), pobudza zapotrzebowanie na 
niskoemisyjne technologie wytwarzania energii. Rodzi to synergię celów 
polityki klimatycznej z interesem gospodarczym. W konsekwencji polityka 
klimatyczna zyskuje nowy wymiar – ekonomiczny – oparty na zamyśle 
rozwoju nowego sektora „zielonej” gospodarki, sprzyjającej pobudzeniu 
przemysłowej konkurencyjności Europy. Zaostrzone cele redukcyjne 
tworzą bowiem sprzyjające warunki konkurencyjności na globalnym rynku 
dla niskoemisyjnych gospodarek państw członkowskich UE. 

 Proklimatyczne stanowisko UE wynika z pragmatyzmu połączenia 
postulatów konieczności ograniczenia negatywnych skutków globalnego 
ocieplenia ze względami gospodarczymi i bezpieczeństwa 
energetycznego. Dlatego będzie dążyć do zawarcia jak najszerszego  
i ambitnego porozumienia globalnego na forum Konwencji Klimatycznej, 
obejmującego nowe zobowiązania redukcji emisji GHG. Trudno 
jednoznacznie przesądzać szanse osiągnięcia przełomowego 
porozumienia na szczycie COP21 w Paryżu. Warunkiem będzie 
uzgodnienie nowych, powszechnych celów redukcyjnych dla wszystkich 
głównych gospodarek świata, w szczególności Chin. Brak globalnego 
porozumienia w sprawie limitów redukcji emisji gazów cieplarnianych 
niewątpliwie spowoduje, że działania krajów UE będą jednostronnym 

                                                 
57 An Energy Policy for Europe, SEC(2007) 12, Brussels, 10.1.2007 COM (2007), s. 17 
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nieefektywnym wysiłkiem w ograniczenie efektu cieplarnianego, 
pozbawionym sensu ekonomicznego, albowiem ogromny wysiłek 
transformacji technologicznej w kierunku gospodarek niskoemisyjnych 
może w perspektywie doprowadzić do znaczącego obniżenia 
konkurencyjności niektórych państw członkowskich UE. Jeśli jednak Unii 
uda się przekonać pozostałych kluczowych światowych emitentów 
o potrzebie przyjęcia nowego porozumienia na rzecz redukcji emisji  
GHG, może to być czynnik podnoszący konkurencyjność gospodarki całej 
UE w gospodarce globalnej.  

 
Streszczenie 
Od czasu rozpoczęcia debaty nad zmianami klimatu w ramach Organizacji 

Narodów Zjednoczonych na początku lat 90. XX wieku, Unia Europejska aspiruje 
do odgrywania przewodniej roli w global environmental governance. Potwierdza to 
bardzo aktywny udział w międzynarodowych szczytach klimatycznych, w których 
trakcie UE staje się inicjatorem i liderem międzynarodowej polityki klimatycznej. 
Kierunek dywersyfikacji struktury paliw, oparty na źródłach niskoemisyjnych jest 
wspierany przez część państw członkowskich (głównie z Europy Zachodniej), które 
posiadają stosunkowo duży udział odnawialnych źródeł energii lub energetyki 
jądrowej w swoich bilansach energetycznych. Państwa te łączą walkę z zmianami 
klimatu z interesem gospodarczym, pojmowanym w kategoriach modernizacji 
gospodarek przez innowacje eko-technologiczne. W konsekwencji polityka 
klimatyczna stała się także motorem rozwoju gospodarczego w nowej gałęzi 
„zielonej” gospodarki. 

 
Summary 
From the start of the debate on climate change within the framework of the 

United Nations in the early 90s of the Twentieth Century, the European Union has 
aspired to play a leadership role in global environmental governance. This is 
confirmed by very active participation in international climate summits, at which the 
EU becomes the initiator and leader of the international climate policy. The 
direction of diversification of fuel mix based on low-carbon sources is supported by 
several Member States (mainly from Western Europe), which have a relatively high 
share of renewable energy sources or nuclear power in their energy balances. 
These countries link the fight against climate change with economic interests 
conceived in terms of modernization of economies through eco-technological 
innovations. As a result, climate policy has also become an engine of economic 
development in the new branch of “green” economy. 
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Izabela BORUCIŃSKA-DERESZKIEWICZ 
Politechnika Gdańska  
 

STRATEGIA ENERGETYCZNA MOŁDAWII DO 2030 R. W KONTEKŚCIE 
ZOBOWIĄZAŃ UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

 
 
Wstęp 
Geopolityczne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego 

Mołdawii są istotnie powiązane z procesem integracji z Unią Europejską (UE). 
Szczególnym jej wyrazem jest zawarta umowa stowarzyszeniowa, będąca 
kluczowym instrumentem Partnerstwa Wschodniego (PW). Reformy sektora 
energetyki w Mołdawii od lat 90. XX w. są przeprowadzane w oparciu o coraz 
liczniejsze i bardziej zharmonizowane z polityką energetyczną UE strategie, plany 
działań i regulacje prawne. Celem opracowania była analiza porównawcza i ocena 
strategii energetycznej Mołdawii do 2030 r. w świetle zobowiązań wynikających  
z umowy stowarzyszeniowej z UE podpisanej 27 czerwca 2014 r. Przyjęto 
założenie, że znacząca zbieżność zapisów strategii z umową kreuje ramy dla 
procesu stowarzyszenia w dziedzinie energetyki. Podjęto także próbę identyfikacji 
kluczowych wyznaczników wdrażania postanowień obu dokumentów. 

Nadrzędna funkcja strategii energetycznej Mołdawii, to zapewnienie jej 
bezpieczeństwa energetycznego. W literaturze funkcjonuje wiele jego definicji, 
wśród których można wskazać najważniejsze, wspólne elementy w wymiarze 
politycznym, gospodarczym i środowiskowym. Należą do nich: możliwość produkcji 
i wykorzystywania stosunkowo niedrogiej, pewnej i przyjaznej środowisku energii, 
czyli zdolność gospodarki do pokrycia przyszłego zapotrzebowania odbiorców  
na paliwa i energię od dostawców z różnych kierunków i w sposób uzasadniony 
technicznie, ekonomicznie, ekologicznie.1 

Współpraca w dziedzinie energetyki państw UE leżała u podstaw integracji 
europejskiej i współpracy na mocy przyjętego w 1994 r. Traktatu o Europejskiej 
Karcie Energetycznej. Jednak dopiero rosnąca w XXI w. niestabilność 
i nieprzewidywalność głównych dostawców surowców energetycznych skłoniła 
państwa UE do urzeczywistnienia wspólnej polityki energetycznej. Wyrażało się to 
w licznych zmianach w prawie pierwotnym i wtórnym, strategiach, planach  
i programach.2 Aktualnie dokumenty te definiują główne cele energetyczno-
klimatyczne UE w trzech horyzontach czasowych do 2020 r., 2030 r. i 2050 r.3 

                                                 
1 Por.: Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,  Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, s. 5;   

A. Gradziuk, W. Lach, E. Posel-Częścik, K. Sochacka, Co to jest bezpieczeństwo energetyczne 
państwa?, (w:) Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, S. Dębski, B. Górka-Winter 
(red.). Warszawa 2003, s. 71-80; W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki” 
2004, vol. 7, t 3, s. 48–52; P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne, (w:) Bezpieczeństwo 
międzynarodowe. Teoria i praktyka, K. Żukrowska, M. Grącik, (red.). Warszawa 2006, s 122; 
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, E. Cziomer (red), Kraków 2008,  
s. 18; S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar Świata. Szczecin 2009,  
s. 7; J. Kowalski, J. Kozera, Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy 
naftowej i gazu ziemnego, „Bezpieczeństwo narodowe” 2009, nr 9-10, s. 301-302 

2 Szerzej: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersje 
skonsolidowane, Dz. U. UE. z 30.03.2010, C 83/01; Szerzej: T. Z. Leszczyński, Bezpieczeństwo 
energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku. Warszawa 2009, s. 11-18; M. Ruszel, Kierunki rozwoju 
polityki energetycznej UE, „Biuletyn Opinie” 2009, nr 25, s. 1-7, http://fae.pl/biuletynopiniekie 
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Polityka energetyczna UE znalazła odzwierciedlenie także w inicjatywie 
Partnerstwa Wschodniego ustanowionego w 2009 r.4 Był to wyraz potrzeby 
pogłębienia relacji z krajami tranzytowymi i producentami surowców 
energetycznych. Integracja państw PW z UE w tej dziedzinie koncentruje się  
na poprawie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, efektywności energetycznej 
i rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycje infrastrukturalne, 
konwergencję prawną, współpracę regionalną. Wskazane aspekty są obecne  
w każdym komponencie trójfilarowej struktury PW. W wymiarze bilateralnym 
ujawniają się we wspieraniu reform, umowach stowarzyszeniowych  
oraz pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu, mobilności  
i bezpieczeństwie, wspieraniu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz sensu 
stricte w poprawie bezpieczeństwa energetycznego. W wymiarze multilateralnym 
są one zlokalizowane w platformach tematycznych: bezpieczeństwie 
energetycznym (3 Platforma) oraz integracji gospodarczej i konwergencji  
z politykami UE. W szczególności wyrażają się one w inicjatywach flagowych 
tj.: regionalne rynki energetyczne, efektywność energetyczna i odnawialne  
źródła energii, zarządzanie środowiskowe, system zwalczania skutków katastrof 
naturalnych i spowodowanych przez człowieka czy wsparcie dla rozwoju  
MŚP. Słabością energetycznego wymiaru PW jest m.in. nieuruchomienie 
dotychczas inicjatywy flagowej: dywersyfikacja dostaw energii, Południowy 
Korytarz Energetyczny. W wymiarze pozarządowym energetyka jest obecna  
m.in. pracach Zgromadzenia Parlamentarnego EuroNest,5 Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego,6 Konferencji Władz Lokalnych 
i Regionalnych czy Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego.  

                                                                                                                            
runkirozwojupolitykienergetycznejue.pdf, (pobrano 28.05.2015 r.); Komu-nikat Komisji: Europejska 
strategia bezpieczeństwa energetycznego, Bruksela 28.5.2014 r. COM(2014) 330, http://www.europar 
l.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0330_/com_com(2014)0330_pl.pd
f (pobrano 28.05.2015 r.); M. Tatarzyński, Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Raport, 
„Bezpieczeństwo narodowe” 2007, nr 3-4, s. 108-115; A. Dobroczyńska, B. Zalewski, Polityka Unii 
Europejskiej wobec energetyki, (w:) Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu, A. Dobroczyńska (red.). Warszawa 2003, s. 38-49; M. Zajączkowska, 
Polityka energetyczna Unii Europejskiej, „Zaszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego  
w Krakowie” 2011, nr 852, s. 81-96; L. Puka, Polityka energetyczna Unii Europejskiej po 2020 r. – 
miejsce dla przemysłu?, „Biuletyn Pism” 2014, nr 34, http://www.pism.pl/files/?id_plik=16894 (pobrano 
28.05.2015 r.) 

3 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomów z 1990 r. – do 2020 r. o co 
najmniej 20%; do 2030 r. – o 40%,a do 2050 r. o 80-95%; udział energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na poziomie – do 2020 r. 20% – do 2030 r. 27%, a do 2050 
r. co najmniej 55%; poprawa efektywności energetycznej – do 2020 r. o 20%; do 2030 r. 27-30% – do 
2050 r. jeszcze nieokreślona; do 2030 r. przewidziano także 15% energii w unijnych połączeniach 
międzysystemowych z możliwością przesyłania jej do innych państw UE. Do 2050 r. przewidziano 
wrodzenie wielu, istotnych zmian strukturalnych na rzecz bezpiecznego, konkurencyjnego  
i niskoemisyjnego sytemu energetycznego UE. 

4 Szerzej: B. Molo, Bezpieczeństwo energetycznego w kontekście Partnerstwa Wschodniego – wybrane 
problemy, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2010, nr 3-4, s. 7-24; D. Niedziółka, Nowe tendencje  
w bezpieczeństwie energetycznym na obszarze poradzieckim, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej. Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje wewnętrzne i zewnętrzne” 2013,  
z. 4, R. Stępniewski, A. Gil, (red.), s. 10-13 

5 Przykładem może być Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z 28 maja 2013 roku  
w sprawie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście rynku energii i harmonizacji miedzy 
partnerami z Europy Wschodniej a państwami UE. 

6 W ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego działają Grupy Robocze: „Środowisko, zmiany 
klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne”, „Środowisko i Zmiany Klimatu” oraz „Integracji 

http://fae.pl/biuletynopiniekierunkirozwojupolitykienergetycznejue.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0330_/com_com(2014)0330_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0330_/com_com(2014)0330_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0330_/com_com(2014)0330_pl.pdf
http://www.pism.pl/files/?id_plik=16894
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Mołdawia w procesie integracji sektora energetyki z UE 
Mołdawia to jeden z najmniejszych i najuboższych krajów Europy, którego 

bezpieczeństwo energetyczne determinują: 
1. niewielkie własne zasoby energetyczne: węgla, ropy naftowej, gazu 

ziemnego oraz wodne, co skutkuje uzależnieniem od importu na poziomie 
ok. 95% energii;7 

2. ponad 50% zależność gospodarki od gazu ziemnego importowanego od 
jednego dostawcy tj. Federacji Rosyjskiej;8  

3. niski poziom ok. 4% wykorzystania odnawialnych źródeł energii;  
4. niedostateczne, wew. możliwości generowania energii elektrycznej;  
5. niski poziom efektywności energetycznej;  
6. przestarzała infrastruktura i niewystarczające połączenia z siecią UE. 

Sąsiedztwo Ukrainy i Rumunii oferuje tylko częściowo możliwości wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego.9  

W latach 1997-2013 r. w strukturze konsumpcji dominowały produkty 
ropopochodne z tendencją rosnącą, gaz ziemny z tendencją malejącą, energia 
elektryczna z trendem wzrostowym i ogrzewanie z malejącym udziałem. Wzrost 
konsumpcji można było zaobserwować w przypadku węgla i biomasy. Generalnie 
gospodarkę mołdawską cechowała stopniowa redukcja energochłonności. 
Największymi konsumentami energii są kolejno sektory: gospodarstwa domowe, 
transport, przemysł i usług publicznych. Z tej sytuacji wynikają potrzeby zmian  
w strukturze bilansu paliwowego, zmniejszenia deficytu w dostawach energii 
elektrycznej, zwiększenia możliwości międzysystemowych i wewnątrzsystemowych 
linii przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia, poprawy jakości  
instalacji, systemów i sieci energetycznych oraz zarządzania całym systemem 
energetycznym i taryfami z uwzględnieniem siły nabywczej społeczeństwa.10 
Dodatkowo źródłem poważnych problemów jest separatystyczny region 

                                                                                                                            
gospodarczej i konwergencji z politykami UE”. Eastern Partnership Civil Society Forum, http://eap-
csf.eu/en/working-groups/wg3-environment-energy/ (pobrano 29.05.2015 r.) 

7 V. Teosa, Energy Sector Reform In Moldova, Chisinau 2014, http://www.crpe.ro/wp-
content/uploads/2014/04/prezentare-TeosaIlasciuc.pdf (pobrano 1.06.2015 r.) 

8 Roczny popyt w Mołdawii na gaz wynosi ok. 3–3,5 mld m3, z czego większość konsumuje  
separatystyczny region Naddniestrza, a pozostała część kraju 1 mld m3. A. Sobják, Mołdawsko-
rumuński łącznik gazowy: czy połączenie się z Unią Europejską spowoduje rozłączenie się z Rosją?, 
„Biuletyn PISM” 2013, Nr 91, https://www.pism.pl/files/?id_plik=14568 (pobrano 3.06.2015 r.) 

9 Ukraina jest uzależniona od gazu rosyjskiego i w stanie wojny. Gaz do Mołdawii jest przesyłany 
ukraińskim rurociągiem przez połączenie Orkovka, ale w tej sytuacji wiązanie bezpieczeństwa 
energetycznego Mołdawii z Ukrainą jest problematyczne. M. Ruszel, Znaczenie ukraińskich 
gazociągów tranzytowych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, (w:) Bezpieczeństwo 
energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności,  
P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.). Poznań 2015, s. 583-592 

10 W latach 1997-2013 nastąpił bardzo duży wzrost cen energii elektrycznej – ponad dwukrotny. 
Szerzej: G. Gromadzki, W. Konończuk, Energetyczna gra: Ukraina, Mołdawia i Białoruś między Unią 
a Rosją, Warszawa 2007; Е. В. Быкова, АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛДОВЫ ЗА 1990-2005, „Проблемы региональной 
энергетики„ 2007, No 1, c. 71-76, http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tendentsiy-izmeneniya-
indikatorov-energeticheskoy-bezopasnosti-moldovy-za-1990-2005 (pobrano 3.06.2015 r.); In-Depth 
Review of the Energy Efficiency Policy of Moldova, PEEREA Working Group Brussels, 12 June 2015, 
http://international.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/News/20150615-PEEREA-
Moldova.pdf (pobrano 3.06.2015 r.) 

http://eap-csf.eu/en/working-groups/wg3-environment-energy/
http://eap-csf.eu/en/working-groups/wg3-environment-energy/
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2014/04/prezentare-TeosaIlasciuc.pdf
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2014/04/prezentare-TeosaIlasciuc.pdf
https://www.pism.pl/files/?id_plik=14568
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-regionalnoy-energetiki
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-regionalnoy-energetiki
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tendentsiy-izmeneniya-indikatorov-energeticheskoy-bezopasnosti-moldovy-za-1990-2005
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tendentsiy-izmeneniya-indikatorov-energeticheskoy-bezopasnosti-moldovy-za-1990-2005
http://international.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/News/20150615-PEEREA-Moldova.pdf
http://international.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/News/20150615-PEEREA-Moldova.pdf
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Naddniestrza, z którym m.in. wiążą się utrudnienia w integracji z UE, zobowiązania 
finansowe za gaz wobec Rosji, usytuowanie Elektrownii Moldavskaya GRES.11 

Mołdawia na przełomie XX i XXI w., szczególnie w okresie PW, podjęła liczne 
wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Wśród nich można 
wymienić przystąpienie do Traktatu Karty Energetycznej (TKEn) i podpisanie 
Układu o Partnerstwie i Współpracy z UE w 1994 r., akcesję we Wspólnocie 
Energetycznej (WEn) w 2010 r., która zasadniczo rozpoczęła proces harmonizacji 
prawa krajowego z europejskim.12 Podjęte reformy w sektorze energetycznym  
w pierwszej fazie w latach 1995-2001 koncentrowały się na decentralizacji 
systemu elektroenergetycznego, prywatyzacji infrastruktury gazowej i elektrycznej, 
przyciągnięciu inwestycji do sektora energetycznego oraz opracowaniu ram 
prawnych i instytucjonalnych. W drugiej, trwającej fazie, działania są 
ukierunkowane na wspieranie wolnej konkurencji; liberalizację cen oraz dalszy 
rozwój ram prawnych i instytucjonalnych.13 Do ważnych działań należy zaliczyć 
przyjęcie dokumentów tj.: Strategia energetyczna do 2010 r., Strategia 
energetyczna do 2020 r., której następczynią jest Strategia energetyczna do 2030 
r. oraz powiązanych z nimi: Narodowej Strategii Republiki Mołdawii, dotyczącej 
rozwoju sektora rolno-przemysłowego na lata 2008-2015, Strategii „Mołdawia 
2020”, Koncepcji bezpieczeństwa narodowego Republiki Mołdawii, Programu 
Oszczędzania Energii w 2003-2010, Narodowego Programu Efektywności 
Energetycznej 2011-2020, Krajowego Planu Działań na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii 2013-2015, Krajowego Planu Działania 2013-2020 na rzecz Energii 
Odnawialnej i Strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 2020, Strategii na rzecz 
środowiska 2014-2023. Przyjęte zostały też różnego rodzaju regulacje prawne 
dotyczące kompetencji instytucji państwowych w sferze energetyki, sektora 
grzewczego, usług energetycznych czy rynku gazu ziemnego.14 Jednakże do 
końca 2014 r. niewiele regulacji UE w pełni włączono do krajowego porządku 
prawnego.15 Zaangażowanie Mołdawii we współpracę energetyczną wspieraną  

                                                 
11 W 2012 r. dług Mołdawii wobec Rosji za gaz dla Naddniestrza wynosił ok. 4 mld USD. Elektrownia 

Moldavskaya GRES jest kontrolowana przez Rosję za pośrednictwem firmy Inter RAO JES. 
Zaspokaja ona potrzeby regionu, co odpowiada ok. 20% jej produkcji, a 80% jest przesyłane do 
prawobrzeżnej Mołdawii, zaspokajając 50% jej zapotrzebowania na energię. Szerzej: C. Gomboş,  
D. C.Mateescu, Moldova’s Political Self and the Energy Conundrum in the Context of the European 
Neighbourhood Policy, “Central European Journal of International and Security Studies” 2012,  
nr 1, s. 36-64; A. Legucka, “Rozmrażanie” konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, „Rocznik 
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje 
wewnętrzne i zewnętrzne” 2013,  z. 4, R. Stępniewski, A. Gil, (red), s. 82-105; K. Całus, An aided 
economy The characteristics of the Transnistrian economic model, OSW Commentary 2013, nr 108, 
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/commentary_108.pdf (pobrano 3.06.2015 r.); I. Preasca, The 
Impact of the Nistru Conflict on the Energy Security of the Republic of Moldova, http://www.ipp.md/ 
public/files/Proiecte/blacksee/eng/Preasca_engl.pdf (pobrano 10.06.2015 r.) 

12Szerzej: Mołdawia i Unia Europejska: od współpracy do integracji, B. Piskorska, M. Kosienkowski 
(red.). Lublin 2014. S. Muller-Kraenner, op.cit., s. 68 

13 V. Teosa, op. cit. 
14 Overview of Energy Efficiency Policies of the Republic of Moldova, 23rd-24th of April, Bangkok, 

Thailand Inter-region, http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%204g_Overview%20of%20e 
nergy%20efficiency%20policies%20of%20the%20republic%20of%20Moldova.pdf (pobrano 12.06. 
2015 r.]; In-Depth Review of the Energy Efficiency Policy of Moldova, op.cit.; The Eastern Partnership 
Platform on Energy Security, https://ec.europa.eu/energy/en/events/eastern-partnership-platform-
energy-security (pobrano 11.06.2015 r.) 

15 Por: Moldova Country Report, Annual Implementation Report Energy Community Secretariat, 1 
August 2014, https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3356155/EC_ 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/commentary_108.pdf
http://www.ipp.md/public/files/Proiecte/blacksee/eng/Preasca_engl.pdf
http://www.ipp.md/public/files/Proiecte/blacksee/eng/Preasca_engl.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%204g_Overview%20of%20energy%20efficiency%20policies%20of%20the%20republic%20of%20Moldova.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%204g_Overview%20of%20energy%20efficiency%20policies%20of%20the%20republic%20of%20Moldova.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eastern-partnership-platform-energy-security
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eastern-partnership-platform-energy-security
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3356155/EC_Implementation_Report_2014_MOLDOVA.pdf
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w ramach PW przejawiało się m.in. w pracach 3 Platformy na bazie 3 programów 
na lata: 2009-2011, 2012-2013 i 2014-2017.16 Ponadto Mołdawia partycypowała 
we wspólnych przedsięwzięciach badawczych w sferze energetyki i zmian 
klimatycznych w ramach Wspólnej Przestrzeni Wiedzy i Innowacji. Wśród 
inwestycji ważne miejsce zajmuje połączenie gazociągu Iasi-Ungheni zaplanowane 
w trzech etapach: budowa gazociągu Iasi-Ungheni w latach 2013-2014, 
ulokowanie przepompowni gazu po rumuńskiej stronie w okresie 2014-2016  
i budowa rurociągu Ungheni-Kiszyniów w latach 2014-2017 w celu połączenia 
ośrodka o największej konsumpcji – tj. ok. 60% w całkowitym zużyciu gazu w kraju. 
Pierwszą fazę budowy gazociągu Iasi-Ungheni zakończono 27 sierpnia 2014 roku 
Jednak brak uregulowań kwestii handlowych i koncesyjnych uniemożliwia jego 
eksploatację.17 Wdrażanie zobowiązań wynikających z członkostwa we WEn 
utrudniał wieloletni kryzys polityczny przełamany w 2009 r., brak kontroli nad całym 
terytorium Mołdawii oraz polityka Rosji.18 Czynniki te będą także oddziaływały na 

                                                                                                                            
Implementation_Report_2014_MOLDOVA.pdf, (pobrano 12.06.2015 r.); Joint Staff Working 
Document Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013 Regional Report: Eastern 
Partnership Accompanying the document Joint Communication to the European  Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013, 
Brussels, 27.3.2014 SWD(2014) 99 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/regional/eastern_ 
partnership_report.pdf, (pobrano 12.06.2015 r.); Joint Staff Working Document Implementation of the 
European Neighbourhood Policy Eastern Partnership Implementation Report Accompanying the 
document Joint Communication to the European  Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions Implementation of the European 
Neighbourhood Policy in 2014, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/enp-regional-report-eastern_ 
partnership_en.pdf (pobrano 12.06.2015 r.) 

16 W latach 2011-2015 odbyło się łącznie 13 spotkań państw. Szerzej: The Eastern Partnership Platform 
on Energy Security, op. cit. 

17 Szerzej o projektach infrastrukturalnych A. Sobják, op. cit.; C. Ghinea, Integrating Ukraine and 
Moldova in EU’s energy security plans, Commentary European Policy Center, 23 June 2014, 
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4549_integrating_ukraine_and_moldova_in_eu_s_energy
_security_plans.pdf (pobrano 1.07.2015 r.); M. O’Mahony, Report on Realising Priority Infrastructure 
Projects for Energy Community, December 2014, https://www.energy-community.org/portal/page/ 
portal/ENC_HOME/DOCS/3532156/Realising_PECI_merged.pdf (pobrano 2.07.2015 r.); Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności europejskiego systemu gazowego 
w krótkim okresie. Przygotowanie na możliwe zakłócenia dostaw ze Wschodu jesienią i zimą 
2014/2015 r., Bruksela, dnia 16.10.2014 r. COM(2014) 654, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/ 
rep/1/2014/PL/1-2014-654-PL-F1-1.PDF (pobrano 12.06.2015 r.) 

18 Uzależnienie od jednego dostawcy niesie ryzyko stosowania nacisków politycznych, w tym szantażu 
odcięcia dostaw, dyktowanie niekorzystnych cen oraz naruszenia płynności lub całkowitego 
przerwania dostaw w sytuacji zakłóceń w państwie importującym, eksportującym czy tranzytowym. 
Tego typu sytuacje już miały miejsce np. zimą 2005/2006 zostały odcięte dostawy gazu, cena za gaz 
jest szczególnie wysoka – w 2012 r. wynosiła 392 USD za tys. m3; zaangażowanie Rosji w South 
Stream. Gazprom jest jedynym dostawą gazu ziemnego do Mołdawii i wywiera wpływ mający 
ograniczyć integrację energetyczną Mołdawii z UE. Już w latach 90. XX w. przejął 50% akcji  
w MoldovaGaz (państwo mołdawskie ma 35,33%, a separatystyczny region Naddniestrze 13,44% 
akcji – które Gazprom także zamierza kupić), co dało mu kontrolę przejął kontrolę nad gazociągiem 
tranzytowym przesyłającym rosyjski gaz na Bałkany i niemal całą wewnętrzną siecią gazową 
Mołdawii. Jego wpływ obserwowano m.in. w kwestii wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego do 
2015 r., kiedy w 2012 r. Mołdawia pod naciskiem wydłużyła ten termin do 2020 r., czy budowy 
gazociągu Iasi- Ungheni i szantażem odcięcia dostaw skrytykowanego przez UE. Szerzej:  
G. Gromadzki, W. Konończuk, op. cit., s. 27; Ukraina i Mołdawia wobec Wspólnoty Energetycznej, 
http://osw.energo24.pl/706,ukraina-i-moldawia-wobec-wspolnoty-energetycznej, (pobrano 17.06. 
2015 r.); Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, Z. Lach (red.). Warszawa 2013,  
s. 152; A. Sobják, op. cit, s. 1; P. Bryliński, T. Olejarz, T. Stępniewski, Wybrane problemy tożsamości 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3356155/EC_Implementation_Report_2014_MOLDOVA.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/regional/eastern_partnership_report.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/regional/eastern_partnership_report.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/enp-regional-report-eastern_partnership_en.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/enp-regional-report-eastern_partnership_en.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4549_integrating_ukraine_and_moldova_in_eu_s_energy_security_plans.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4549_integrating_ukraine_and_moldova_in_eu_s_energy_security_plans.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3532156/Realising_PECI_merged.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3532156/Realising_PECI_merged.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-654-PL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-654-PL-F1-1.PDF
http://osw.energo24.pl/706,ukraina-i-moldawia-wobec-wspolnoty-energetycznej
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wdrażanie umowy stowarzyszeniowej z UE, która obowiązuje tymczasowo od  
1 września 2014 r.19 

 
Strategia energetyczna Mołdawii do 2030r. a umowa stowarzyszeniowa 
Strategia energetyczna Mołdawii do 2030 r. przyjęta przez rząd 16 stycznia 

2013 r. jest drugim tej rangi dokumentem w okresie funkcjonowania PW.20 Ma  
ona umożliwić osiągnięcie równowagi między wewnętrznymi zasobami, celami 
krajowymi, UE i WEn oraz innymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Pełni więc 
ważną rolę w implementacji umowy stowarzyszeniowej z UE, która przewiduje 
kontynuację i intensyfikację współpracy w dziedzinie energetyki. Obszar ten 
reguluje cały rozdział 14 umowy. Kwestie kooperacji w energetyce znalazły 
odzwierciedlenie także w innych jej rozdziałach tj.: handel energią, handel  
i zrównoważony rozwój, górnictwo i surowce, polityka przemysłowa  
i przedsiębiorczość, rozwój regionalny i rozwój współpracy transgranicznej oraz  
na poziomie regionalnym, środowisko, działania w dziedzinie klimatu, transport, 
zamówienia publiczne, statystyka, rozstrzyganie sporów, przepisy ogólne  
i końcowe.21 

Główne cele strategii energetycznej zdefiniowano do 2030 r., a szczegółowe 
w dwóch okresach: 2013-2020 oraz 2021-2030 wraz z planami działań. Na razie, 
wraz ze strategią, został przyjęty Narodowy Plan Działań na rzecz efektywności 
energetycznej 2013-2015, na który rząd ma przeznaczyć 240 mln euro.22 
Dokument strategiczny określa trzy cele do 2030 r. dotyczące zapewnienia: 
bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju konkurencyjnych rynków i ich integracji  
w wymiarze regionalnym i europejskim oraz zrównoważonego rozwoju  
i przeciwdziałania zmianom klimatu. Mołdawia do 2020 r. zamierza: zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw energii, otworzyć rynek energii i zbudować połączenia  
z wewnętrznym rynkiem UE oraz zwiększyć efektywność energetyczną. Cele  
w szczególności dotyczą: 1/ zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu  
ziemnego poprzez dywersyfikację szlaków dostaw i źródeł, rodzajów nośników 
(konwencjonalnego i niekonwencjonalnego gazu, LNG) oraz magazynowania,  
wraz ze wzmocnieniem tranzytowej roli kraju; 2/ budowy nowych połączeń 
międzysystemowych, połączenia z ENTSO-E, konsolidacji wewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej w kontekście wzmocnienia tranzytu energii; 3/ stworzenia 
platformy energii i wytwarzania ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego; 
4/ poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych 

                                                                                                                            
Federacji Rosyjskiej w międzynarodowych stosunkach energetycznych między: węglowodorowym 
mocarstwem a niewydolną monokulturą surowcowo-energetyczną, „Rocznik Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej. Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje wewnętrzne  
i zewnętrzne” 2013,  z. 4, R. Stępniewski, A. Gil, (red.), s. 72-73; Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z 12 września 2013 r. w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego  
(w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie), http://www.europarl.euro 
pa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0383&language=PL (pobrano 18.06.2015 r.) 

19 Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community 
and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, Official 
Journal of the European Union, L 260/4, 30.8.2014 

20 Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030, approved 16 January 2013, 
http://www.serviciilocale.md/public/files/Energy_Strategy_2030_Final.pdf (pobrano 30.05.2015 r.) 

21 Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community 
and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, op. cit. 

22 Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030, op. cit. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0383&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0383&language=PL
http://www.serviciilocale.md/public/files/Energy_Strategy_2030_Final.pdf
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źródeł energii; 5/ zapewnienia ram prawnych, instytucjonalnych i operacyjnych dla 
rozwoju konkurencji rynkowej, liberalizacji rynku i cen energii, integracji krajowego 
rynku energii z rynkiem wewnętrznym UE; 6/ zapewnienia ram instytucjonalnych 
dla rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu energetycznego.  
Tabela 1 prezentuje cele strategii bezpośrednio korespondujące z umową 
stowarzyszeniową. Generalnie założenia strategii są zbieżne z polityką 
energetyczną UE, szczególnie w zakresie wykorzystania energii pochodzącej  
z odnawialnych źródeł, pełnego wdrożenia trzeciego pakietu klimatyczno-
energetycznego, elementów regulacji rynku energii, połączeń z elektro-
energetyczną i gazową siecią UE. Wynika to z deklarowanego przez Mołdawię 
poparcia dla celów polityki energetycznej UE. Zgodnie ze strategią za 
najważniejsze z nich uznała: funkcjonalny i efektywny pan-europejski model rynku 
energii elektrycznej, włącznie z alokacją zdolności transgranicznych oraz handlu 
energią i gazem, zbieżne z UE i stabilne przepisy dotyczące cen, szczególnie  
w kontekście handlu na giełdach energetycznych w Europie Wschodniej oraz 
wdrożenie nowego modelu rynku gazu ziemnego częściowo zgodnie z unijnymi 
dyrektywami nr 55/2003/WE (dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego) i nr 73/2009 (w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego).23 Zakładane w strategii zwiększenie efektywności energetycznej 
jest poniżej wskaźników przyjętych w UE do 2020 r., a planowana redukcja gazów 
cieplarnianych je przewyższa. 

Wskazane w strategii, zarówno cele, jak i środki, pozostają znacząco 
koherentne z umową stowarzyszeniową, zwłaszcza z rozdziałem 14. Przede 
wszystkim dotyczy to celów współpracy w dziedzinie energetyki.24 Kohezja założeń 
strategii wyraża się także w zapisach rozdziału o handlu energią umowy. Dotyczy 
to:  

1. przyjęcia zunifikowanej terminologii;  
2. kształtowania krajowej ceny za dostawy gazu i energii elektrycznej dla 

odbiorców innych niż gospodarstwa domowe na zasadach rynkowych,  
z możliwością odstępstw;  

  

                                                 
23 Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030, op. cit. 
24 Powinno się to przełożyć na określony zakres obejmujący: 1. strategie i politykę energetyczną; rozwój 

konkurencyjnych, przejrzystych i niedyskryminujących rynków energii dzięki reformom i regionalnej 
współpracy energetycznej; 2. rozwój atrakcyjnego i stabilnego klimatu inwestycyjnego poprzez 
stworzenie m.in. warunków instytucjonalnych, prawnych, podatkowych; 3. infrastrukturę 
energetyczną, pozwalającą na dywersyfikację źródeł energii, dostawców i szlaków transportowych;  
4. wzmocnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii i handlu, tranzytu i transportu zgodnie  
z przepisami UE; 5. wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, m.in. w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w sposób 
ekonomiczny i przyjazny dla środowiska; 6. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych; 7. współpracę 
naukową i techniczną oraz wymianę informacji dotyczących rozwoju i doskonalenia technologii  
w produkcji energii, transporcie, zaopatrzeniu i wykorzystaniu; 8/ bezpieczeństwo, w tym jądrowe  
i ochronę radiologiczną. Por.: Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030, op.cit.; 
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community 
and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, op. cit. 
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Tabela nr 1: Strategiczne cele energetyczne Mołdawii do 2030 r. w odniesieniu do umowy stowarzyszeniowej 
 

Wskaźnik dla celów strategii 2015 2020 Umowa stowarzyszeniowa 

Bezpieczeństwo dostaw energii 

Interkonektory: 
Linie energetyczne (km) 
Gazociągi (km) 

  
139 
40 

art. 76, art. 77, art. 345, art. 348 

Alternatywne źródła zasilania: długoterminowe dostawy gazu 
ziemnego, wykorzystanie zasobów wew., rynek krótkoterminowych 
dostaw 

 
2 

 
3 

art. 76, art. 77, art. 345, art. 348, art. 
367 

Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł w zużyciu 
wewnętrznym brutto 

 
10% 

 
20% 

art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Wzrost udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliwa  4% 10% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Stosowanie energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich formach 
transportu: 
objętość etanolu i benzyny w mieszance ilości sprzedanej benzyny 
objętość mieszanki biodiesla ilości sprzedanego oleju napędowego 

 
 

6% 
 

5% 

 
 

10% 

art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Wzrost wew. zdolności wytwórczych energii1

25  o 800 
MW 

art. 77, art. 79, art. 345 

Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł w produkcji rocznej  10% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Otwarcie rynków energii i połączenie ich z europejskimi rynkami 

Transpozycja trzeciego pakietu energetycznego: 
 
Nowy plan i kody handlowe dla energii elektrycznej i gazu 
Ramy prawne w zakresie liberalizacji i konkurencji 

czę-
ściowa 
pełne 

 
pełne 

pełne 
 

pełne 
 

pełne 

art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
346, art. 347, art. 348, art. 349, art. 
350, art. 351, art. 352, art. 353, art. 
367 

Powołanie operatora rynku 
Przystąpienie SE Moldelectrica do transgranicznych mechanizmów 
koordynacji przetargowych 
Integracja zarządzania przez operatora rynku w Mołdawii z EIM 

 
pełne 

 
pełne 

 
 
 

pełna 

art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
346, art. 347, art. 348, art. 349, art. 
350, art. 351, art. 352, art. 353, art. 
367 

                                                 
125 Wzmacnianie wewnętrznych mocy wytwórczych obejmuje: 1/produkcję w trybie kogeneracji z wykorzystaniem nowych technologii; 2/ włączenie nowych 

mocy do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, opartych na odnawialnych źródłach energii; 3/ konsolidację mocy zainstalowanej w elektrowni Moldavskaya 
GRES, poprzez zwiększenie wydajności technologicznej i kapitalizacji jej generacji na rynku regionalnym.; 4/ rozwój energetyki wiatrowej, słonecznej, 
biomasy do celów grzewczych; 5/ poszukiwanie węglowodorowych zasobów naturalnych, w tym niekonwencjonalnego gazu ziemnego. 
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Oficjalne otwarcie rynków 100%  art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
346, art. 347, art. 348, art. 349, art. 
350, art. 351, art. 352, art. 367 

Interkonektorowe połączenie z systemami UE 
Energia elektryczna 
Gaz 

  
pełne 
pełne 

art. 76, art. 79, art. 345, art. 348, art. 
349, art. 350, art. 351, art. 352 

Efektywność energetyczna 

Zmniejszenie energochłonności  o 10% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Zmniejszenie strat energii w sieciach przesyłowych i 
dystrybucyjnych 

13% 11% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Zmniejszenie strat gazu ziemnego w sieciach przesyłowych i 
dystrybucyjnych 

20% 39% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Zmniejszenie strat gazu ziemnego w sieciach przesyłowych i 
dystrybucyjnych 

2% 5% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 1990 r.  25% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach  10% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Udział zużycia energii w odnowionych budynkach publicznych  10% art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
367, art. 375 

Rozwój inteligentnej sieci i nowych technologii 2030 art. 76, art. 77, art. 79, art. 345, art. 
375 

Wskaźniki nie sprecyzowane kontynuacja współpracy zgodnie ww. 
art. oraz art. 367, art. 375 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030, approved 16 
January 2013, http://www.serviciilocale.md/public/files/Energy_Strategy_2030_Final.pdf, (pobrano 30.05.2015]; Association 
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one 
part, and the Republic of Moldova, of the other part, Official Journal of the European Union, L 260/4, 30.8.2014.  

http://www.serviciilocale.md/public/files/Energy_Strategy_2030_Final.pdf
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3. zakazu stosowania podwójnych cen towarów energetycznych – różnych 
przy konsumpcji wewnętrznej i ich wywozie do na rynek partnera;  

4. stosowania środków ułatwiających tranzyt;  
5. obowiązywania prawa europejskiego w transporcie energii elektrycznej  

i gazu w celu zapewnienia niedyskryminujących taryf, procedur alokacji 
zdolności przesyłowych oraz innych warunków;  

6. stosowania środków zapobiegających nieuprawnionemu pobieraniu 
towarów energetycznych w tranzycie przez terytorium Mołdawii i UE przez 
jakikolwiek podmiot objęty ich kontrolą lub jurysdykcją;  

7. nieingerowania co do zasady w tranzyt towarów energetycznych przez 
swoje terytorium, ale też nieponoszenie odpowiedzialności za jego 
zakłócenia w wyniku działań podmiotów lub państw trzecich;  

8. stosowania przez mołdawskich i unijnych operatorów stałej infrastruktury 
środków minimalizujących ryzyko przypadkowego przerwania lub 
zmniejszenia transportu, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji szybkie 
przywrócenie normalnego jego funkcjonowania;  

9. zapewnienia skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku 
mołdawskiego przez niezależny organ regulacji energetyki (dla energii 
elektrycznej i gazu ziemnego), posiadający stosowne uprawnienia.26

1 
Postanowienia mołdawskiej strategii korespondują również z rozdziałem  

o handlu i zrównoważonym rozwoju umowy stowarzyszeniowej, który zobowiązuje 
strony do:  

1. wspierania i ułatwiania handlu oraz inwestycji w towary i usługi 
środowiskowe, zwłaszcza łagodzących skutki zmian klimatycznych m.in. 
poprzez przyjazną politykę wobec technologii i standardów przyjaznych 
dla środowiska;  

2. współpracy dotyczącej handlowych aspektów obecnej i przyszłej polityki 
zmian klimatycznych, w tym środków na rzecz promowania technologii 
niskoemisyjnych i efektywności energetycznej.27 

Kwestia stopniowej konwergencji prawnej została ujęta bardzo ogólnie  
w strategii energetycznej, ale precyzyjnie uregulowana załącznikiem VIII do umowy 
na mocy art. 79. W energetyce i wybranych aspektach ochrony środowiska 
Mołdawia implementuje w terminach ustalonych umowie i w protokole do TWEn 
akty prawne dotyczące: 

 rynku energii elektrycznej – 2 dyrektywy i 1 rozporządzenie; 

 rynku gazu ziemnego – 1 dyrektywa i 2 rozporządzenia; 

 rynku ropy naftowej – 1 dyrektywa; 

 infrastruktury – 1 rozporządzenie; 

 poszukiwania i wydobycia węglowodorów – 1 dyrektywa; 

 efektywności energetycznej i energii z odnawialnych źródeł – 19 dyrektyw, 
12 rozporządzeń i 3 decyzje wykonawcze do dyrektyw;28

3 

 kwestii podatkowych dotyczących sektora energii – 3 dyrektywy;29
4 

                                                 
26 Por.: Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030, op.cit.; Association Agreement between 

the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the 
one part, and the Republic of Moldova, of the other part, op. cit. 

27 Ibidem. 
28 ANNEX VIII TO CHAPTER 14 (ENERGY COOPERATION) OF TITLE IV. Ibidem. 
29 ANNEX VI TO CHAPTER 8 (TAXATION) OF TITLE IV. Ibidem. 
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 ochrony środowiska związanej paliwami ciekłymi;30
5 

 zmiany klimatu – 2 dyrektywy i 2 rozporządzenia.31
6 

Harmonizacja przepisów obejmie łącznie 51 aktów prawnych dotyczących 
energii i bezpośrednio powiązanych z nią przepisów. Zdecydowana większość  
z nich, szczególnie dotycząca rozdziału o energii, ma zostać wprowadzona do 
mołdawskiego porządku prawnego w ciągu 3 lat od wejścia w życie umowy 
stowarzyszeniowej. Dłuższe terminy – od 4 do 10 lat – przewidziano w stosunku do 
2 dyrektyw dotyczących podatków w sektorze energii oraz aktów odnoszących się 
do ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W tym zakresie realizacja strategii 
energetycznej w połączona z wdrażaniem umowy stowarzyszeniowej oznacza 
poważne wysiłki krajowe.  

Barierą w implementacji umowy stowarzyszeniowej pozostaje Naddniestrze.32
7 

Zgodnie z art. 462 umowa ma zastosowanie do całego terytorium Mołdawii i będzie 
obowiązywała także w Naddniestrzu, gdy rząd zapewni pełne jej wdrożenie  
i egzekwowanie.33

8 Naddniestrze ma czas do końca 2015 r. na wdrożenie 
porozumienia, jeżeli tego nie uczyni to firmy eksportujące z tego regionu do UE 
mogą być wyłączone z umowy i ponieść znaczne straty.34

9 
Osiągnięcie celów strategii do 2030 r. warunkuje nie tylko poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego Mołdawii, ale także wywiązanie się z umowy 
stowarzyszeniowej i kontynuację procesu integracji. Pewne nadzieje można wiązać 
z proeuropejską polityką nowego rządu, na czele którego 30 lipca 2015 r. stanął 
Valeriu Strelet. Jednak skomplikowana sytuacja wewnętrzna kraju i geopolityczna 
gra w regionie nie będą ułatwiać ani realizacji polityki Mołdawii ani UE. 

 
Wnioski 
Strategia energetyczna Mołdawii do 2030 r. jest w znaczącym stopniu zbieżna 

z polityką energetyczną UE, zwłaszcza w kontekście postanowień umowy 
stowarzyszeniowej. Wspólnota interesów Mołdawii i UE w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju infrastruktury, integracji rynku, 
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 
dostosowania ustawodawstwa mołdawskiego do acquis communautaire, przy 
właściwej polityce obu stron, tworzy podstawy procesu integracji w tej sferze.  
Z tego względu strategia energetyczna tworzy istotne ramy dla wdrażania 
zobowiązań tej umowy. Kluczowe znaczenie będzie miało zrealizowanie projektów 
infrastrukturalnych, zarówno związanych z krajowym systemem Mołdawiim jak 
i połączeniem z siecią UE, dywersyfikacja źródeł i dostawców produktów 
energetycznych oraz wzrost energetycznej efektywności. Nie rozwiąże to jednak 
definitywnie problemu uniezależnienia od Rosji, zwłaszcza gazowego, gdyż sama 
UE i Ukraina są poważnie od niej uzależnione. Szansą dla Mołdawii może okazać 
się intensywna współpraca w regionie M. Czarnego i M. Kaspijskiego. Ponadto 

                                                 
30 ANNEX XI TO CHAPTER 16 (ENVIRONMENT), Ibidem 
31 ANNEX XII TO Chapter 17 (Climate action), Ibidem 
32 Naddniestrze poprosiło o przyłączenie do Rosji, po przyłączeniu  do niej Krymu. 
33 Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community 

and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, op. cit. 
34 Wdrożenie przez Naddniestrze porozumienia handlowego z UE niesie ryzyko utraty subsydiów 

energetycznych z Rosji, co także by skomplikowało gospodarczą i polityczną sytuację regionu.  
S. Woehrel, Moldova: Background and U.S. Policy, April 23, 2014, https://www.fas.org/sgp/ 
crs/row/RS21981.pdf (pobrano 25.06.2015 r.) 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21981.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21981.pdf
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problematyczne może być spełnienie wyznaczonych w strategii wskaźników i pełna 
konwergencja prawna w ustalonym harmonogramie. 

Wśród najważniejszych wyznaczników realizacji strategii energetycznej, 
ułatwiającej implementację umowy stowarzyszeniowej można wymienić: 
utrzymanie determinacji politycznej w kontynuacji zaplanowanych działań  
by integrować mołdawski rynek energii z UE w planowanym przez Mołdawię 
terminie tj. w 2019 r., rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego oraz zachowanie 
proeuropejskiego kierunku polityki zagranicznej Mołdawii, wspieranego kreatywną 
polityką UE, w tym wobec Rosji. Bez wzmocnionej i dobrze ukierunkowanej 
pomocy ze strony UE i międzynarodowych instytucji, finansowej i technicznej, 
integracja będzie jeszcze trudniejszym procesem. Elementy politycznej profilaktyki 
w postaci uwzględnienia w strategii energetycznej uwarunkowań geopolitycznych, 
szczególnie w regionie Środkowej, Wschodniej i Południowej Europy, Kaukazu 
oraz Rosji, czy mechanizmu wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach 
i problemach związanych ze współpracą w dziedzinie energetyki w umowie 
stowarzyszeniowej, mogą okazać się niewystarczające. Zmieniające się endo-  
i egzogeniczne czynniki gry w regionie zdeterminują przyszłość relacji Mołdawii  
z UE, a także całej koncepcji PW. Dlatego pytania o przyszłą, już nie reaktywną, 
politykę zagraniczną UE wobec państw PW pozostają wciąż otwarte. 

 
Streszczenie 
Strategia energetyczna Mołdawii do 2030 r. zakłada kontynuację integracji  

z Unią Europejską w tej sferze. Celem opracowania była analiza porównawcza  
i ocena strategii energetycznej Mołdawii w świetle zobowiązań wynikających  
z umowy stowarzyszeniowej z UE, która jest kluczowym instrumentem Partnerstwa 
Wschodniego. Znacząca zbieżność zapisów strategii z umową kreuje ramy  
dla procesu stowarzyszenia w dziedzinie energetyki. Główne płaszczyzny 
spójności dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju 
infrastruktury, integracji rynku, efektywności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz stopniowej konwergencji prawnej. Do 
najważniejszych wyznaczników pełnej implementacji umowy stowarzyszeniowej  
w oparciu o strategię energetyczną Mołdawii należą: utrzymanie proeuropejskiego 
kierunku polityki zagranicznej Mołdawii, woli politycznej w kontynuacji 
zaplanowanych działań, rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego oraz kreatywny 
charakter polityki UE wobec Mołdawii i Rosji. 

 
Summary 
Moldova Energy Strategy 2030 assumes the continuation of EU integration  

in this area. The aim of the study was a comparative analysis and assessment  
of Moldova's energy strategy in the light of the commitments under the Association 
Agreement with the EU, which is a key instrument of the Eastern Partnership.  
A significant convergence of provisions of the strategy with the agreement creates 
a framework for the association process in the field of energy. The main areas  
of coherence concerned with enhancing the security of energy supply, 
infrastructure development, market integration, energy efficiency and use of 
renewable energy sources and the gradual legal convergence. The most important 
determinants of full implementation of the Association Agreement on the basis  
of Moldova's energy strategy are: maintaining the pro-European foreign policy  
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of Moldova, the political will to continue the planned activities, the solution  
to the Transnistrian conflict and creative character of EU policy towards Moldova 
and Russia. 
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Waldemar DOŁĘGA 
Politechnika Wrocławska  
Wydział Elektryczny  
Katedra Energoelektryki 
 
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ROZWOJU SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY 

ELEKTROENERGETYCZNEJ 
 
 
1. Wprowadzenie  
Sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna obejmuje: sieć przesyłową 400  

i 220 kV, sieć dystrybucyjną 110 kV oraz sieć dystrybucyjną SN i nn. Jej rozwój jest 
szczególnie ważny w kontekście starzejącej się i niedoinwestowanej infrastruktury 
elektroenergetycznej, prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię 
elektryczną, konieczności poprawy jakości, niezawodności i pewności dostaw 
energii do odbiorców końcowych oraz inwestycji koniecznych do przyłączenia  
i wyprowadzenia mocy z nowych jednostek wytwórczych, zarówno systemowych, 
jak i generacji rozproszonej.1 

Niestety infrastruktura sieciowa należy do przedsięwzięć mogących  
znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.2 Spektrum tego 
oddziaływania może być potencjalnie bardzo szerokie i dotyczy m.in. ludzi, 
zwierząt, roślin, różnorodności biologicznej i krajobrazu. To powoduje, że 
infrastruktura sieciowa bardzo często generuje konflikty społeczne już na etapie jej 
lokalizacji, a poziom społecznej akceptacji dla jej rozwoju dramatycznie spada.3 
Uwarunkowania społeczne nabierają więc kluczowego znaczenia dla jej rozwoju  
i dlatego przeanalizowano je w artykule. 

 
2. Podstawowe uregulowania prawne 
Realizacja sieciowych inwestycji elektroenergetycznych wymaga stosowania 

się przez inwestorów, którymi są operator systemu przesyłowego i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych, do bardzo wielu ustaw, rozporządzeń, przepisów 
szczegółowych i norm. Wśród nich znajduje się grupa ustaw, które wprowadzają 
aspekty społeczne przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Obejmują one 
m.in. ustawy:  

 Ustawa z 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,4  

 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami,5 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,6  

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,7  

                                                 
1 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie 

bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Wrocław 2013 
2 W. Dołęga, Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie ochrony środowiska, Przegląd Naukowo-Metodyczny 

„Edukacja dla bezpieczeństwa” 2014, nr 3, s. 705-722 
3 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
4 Ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,  

Nr  80, poz. 717 z późn. zm) 
5 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  1997 r., Nr 115, poz. 741  

z późń.zm.) 
6 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm) 
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 Ustawa z 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko.8  

Postanowienia zawarte w tych ustawach wprowadzają rozwiązania  
i procedury dotyczące ochrony środowiska, które wymagają konsultacji 
społecznych i akceptacji społeczności lokalnych dla realizacji inwestycji 
sieciowych. Przy czym szczególnie ważna w tym obszarze jest ustawa, która 
zapewnia tzw. „społeczny udział w projekcie”.9 Podkreśla wagę konsultacji 
społecznych oraz jednoznacznie określa rolę i miejsce społeczeństwa  
w działaniach związanych z ochroną środowiska.  

Akceptacja społeczna w obszarze ochrony środowiska jest szczególnie istotna 
w sprawach dotyczących: ujęcia inwestycji w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy i pozyskania decyzji środowiskowej.10 

Ustawowe rozwiązania, umożliwiające uwzględnienie zdania społeczności 
lokalnych w procesie podejmowania decyzji dotyczącej inwestycji sieciowej, 
szczególnie w zakresie ochrony środowiska, są właściwe. Stosowane  
w przeszłości wygodne dla przedsiębiorstw sieciowych rozwiązania, które 
odznaczały się brakiem lub ograniczonym wymogiem konsultacji społecznych, 
powodowały wielokrotnie poważne długotrwałe konflikty społeczne. 
Przedsiębiorstwa te bowiem często jednostronnie narzucały ustalone przez siebie 
rozwiązania lokalizacyjne i techniczne i nie uwzględniały uwag oraz wniosków 
społeczności lokalnych.  

Ustawowe rozwiązania, dotyczące uwzględnienia strony społecznej  
w procesie lokalizacji infrastruktury sieciowej, są powszechnie stosowane  
w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
W większości tych krajów na bazie wieloletnich doświadczeń wypracowano 
efektywne mechanizmy i procedury konsultacji społecznej w procesie 
inwestycyjnym (np. w fazie prognozowania inwestycji).11 

Postanowienia zawarte we wspomnianych krajowych ustawach posiadają 
sporo ograniczeń, luk i braków przedstawionych m.in. w publikacji autora 
artykułu.12 Ukierunkowane są bowiem na obiekty kubaturowe i nie uwzględniają 
specyfiki obiektów liniowych. Są często niejasne, nieprecyzyjne i zmienne  
na skutek częstych nowelizacji. Dotyczy to szczególnie ustaw: o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym,13 Prawo budowlane,14 Prawo ochrony 
środowiska.15 Wprowadzają znaczną grupę utrudnień i barier społecznych dla 

                                                                                                                            
7 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.627 z późn. zm.) 
8 Ustawa z 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

9 Ibidem 
10 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
11 Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Informator. Warszawa 2008 
12 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury 

elektroenergetyczne, „Polityka Energetyczna” 2011, zeszyt 2, s. 51-64 
13 Ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,  

Nr  80, poz. 717 z późń. zm) 
14 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm) 
15 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr  62, poz.627  

z późń. zm.) 
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rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej.16 Szczególną trudność 
stwarza przeprowadzenie postępowania związanego z oceną oddziaływania  
na środowisko przyrodnicze, planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  
z udziałem społeczeństwa i uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Odpowiedzialny za to jest m.in. złożony, 
długotrwały, wieloetapowy proces postępowania w sprawie ujęcia inwestycji  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  
i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sieciowej inwestycji 
elektroenergetycznej, realizowany przez właściwy dla miejsca jej lokalizacji  
organ administracji samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta), który  
wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Może to znacznie opóźnić lub 
całkowicie zablokować realizację inwestycji sieciowej.17 

 
3. Przegląd wybranych utrudnień i barier  
Utrudnienia i bariery społeczne w realizacji inwestycji sieciowej są związane  

z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,18 ustawą  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,19 ustawą  
o gospodarce nieruchomościami20 i grupą ustaw dotyczących ochrony środowiska. 
Kluczowe znaczenie ma jednak w tym zakresie ustawa o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko.21 Ustawa ta zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. Dotyczy to zarówno postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko planów (m.in. postępowania przy uchwalaniu planów wojewódzkich 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy) i programów 
(strategiczna ocena oddziaływania na środowisko), jak i postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, umożliwiającego uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych do realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych.22 

Ustawa23 określa zasady udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska. Wskazuje, że każdy obywatel ma prawo do składania  
uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organy 
administracji samorządowej właściwe do wydania decyzji lub opracowania 
projektów dokumentów – w określonych ustawą przypadkach – zapewniają 

                                                 
16 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery…, op. cit., s. 23-28 
17 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
18 Ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,  

Nr  80, poz. 717 z późn. zm) 
19 Ustawa z 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2008 r Nr 199, poz. 1227) 

20 Ustawa  z 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  1997 r., Nr 115, poz. 741  
z późń.zm.) 

21 Ustawa z 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

22 Ibidem 
23 Ibidem 
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możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub 
ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą.24 Ponadto 
przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa.  
organ właściwy do ich wydania podaje do publicznej wiadomości informacje  
o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  
na środowisko, wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, przedmiocie decyzji, która ma być wydana  
w sprawie, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do 
wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwościach zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, o miejscu, w którym jest ona wyłożona do publicznego 
wglądu, możliwościach, sposobie, terminie i miejscu składania uwag i wniosków, 
organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, terminie i miejscu rozprawy 
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.25 

Przepisy zawarte w ustawie26 wprowadzają długotrwałe procedury 
środowiskowe z udziałem społeczeństwa i dają możliwość wielokrotnego  
ich blokowania przez strony uczestniczące w postępowaniach.27 Brak ściśle 
określonego ostatecznego terminu możliwych odwołań, protestów i skarg 
powoduje znaczne przedłużanie procedur. W skrajnym przypadku, jak 
wspomniano, może to nawet zablokować realizację inwestycji sieciowej.  

 
4. Procedura oceny oddziaływania na środowisko 
Jednym z elementów postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji sieciowej jest procedura oceny 
oddziaływania na środowisko (w skrócie POOŚ). Procedura ta jest rozumiana  
jako system wspomagania decyzji administracyjnych i w swym ustawowym 
założeniu ma na celu prowadzenie prewencji i kompleksowej polityki  
ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.28 W jej ramach 
następuje przekazanie niezbędnych informacji organom administracji 
samorządowej, przygotowującym rozstrzygnięcia administracyjne. POOŚ pozwala 
m.in. na: określenie rodzajów i skali ewentualnych zagrożeń związanych  
z planowaną inwestycją sieciową, porównanie alternatywnych rozwiązań  
i zidentyfikowanie możliwych do zastosowania działań minimalizujących 
negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.29  

Procedura oceny oddziaływania na środowisko powinna się odbywać przy 
aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa w proces podejmowania decyzji. Jest  
to bardzo ważne, bowiem ograniczona forma konsultacji społecznych  
na etapie prowadzenia POOŚ jest jedną z przyczyn generowania ostrych 
konfliktów społecznych.30 Ujawniają się one zarówno w fazie postępowania 
administracyjnego, jak i w fazie przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. 
Przy czym szczególnie niekorzystna sytuacja ma miejsce w fazie realizacji, gdzie 

                                                 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery…, op. cit., s. 51-64 
28 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
29 Ibidem 
30 Ibidem 
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często rozstrzygnięcie wielu ważnych spornych kwestii jest niemożliwe ze 
względów technicznych i ekonomicznych. 

Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma ważny 
wymiar społeczny, bowiem może dostarczyć informacji o rzeczywistym rozmiarze 
konfliktów i przyczynić się do uczynienia procesu podejmowania decyzji 
racjonalnym i przejrzystym, zarówno dla inwestora (operatora systemu), jak i dla 
społeczności lokalnej.31 Często podstawą zaistnienia konfliktu jest niestety 
subiektywizm w ocenie skutków środowiskowych przedsięwzięcia. Dlatego tak 
ważny jest udział zainteresowanych stron w procesie podejmowania decyzji. 
Umożliwia to z jednej strony zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla 
podejmujących decyzję organów administracyjnych, a z drugiej pozwala na pełną 
kontrolę nad procesem decyzyjnym przez zainteresowane strony. Ponadto 
aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji pozwala na określenie 
realnych alternatyw, rzeczywistych wzajemnych interesów i parametrów ocen 
stosowanych przez wszystkich uczestników procesu decyzyjnego. Umożliwia to 
pełną analizę problemu i znalezienie rozwiązania możliwego do zaakceptowania 
przez wszystkich zainteresowanych. 

W ramach POOŚ konieczne jest sporządzenie raportu oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz jego akceptacja przez organy administracji 
samorządowej.32 Raport powinien jednoznacznie wskazać pozytywne, obojętne  
lub negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska 
przyrodniczego. Konieczne jest przedstawienie rozwiązań mających na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, mogących być rezultatem realizacji inwestycji 
elektroenergetycznych.33 Przy czym rozwiązania te powinny umożliwiać uzyskanie 
optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.34 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
konsultacje społeczne prowadzi właściwy organ administracji samorządowej.  

Analiza krajowych uregulowań prawnych i wynikające z nich potencjalne 
konsekwencje wieloetapowego procesu odwoławczego wskazuje, że inwestorzy 
(operatorzy systemów) i organy administracji samorządowej powinni prowadzić 
konsultacje społeczne już na etapie sporządzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji sieciowych.35 Prowadzenie 
konsultacji społecznych na etapie wprowadzania przedsięwzięcia inwestycyjnego 
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
konieczne.36 

W krajach Unii Europejskiej, posiadających wieloletnią tradycję stosowania 
procedury, oceny oddziaływania na środowisko regulacje prawne w tym zakresie 

                                                 
31 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery…, op. cit., s. 23-28 
32 Ustawa z 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

33 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
34 W. Dołęga, Rozwój sieci…, op. cit., s. 705-722 
35 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
36 Ibidem 
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umożliwiają udział społeczeństwa w tej procedurze już w fazie prognozowania 
inwestycji.37 

 
5. Analiza możliwych konfliktów społecznych 
Jak wspomniano sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna, a szczególnie 

stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne 400 kV,  
220 kV i 110 kV należą do przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie 
oddziaływać na środowisko przyrodnicze.38 Przy czym najwięcej emocji, 
wątpliwości, kontrowersji i podziałów wśród społeczności lokalnych budzą obawy 
przed negatywnym wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka, 
hałas, wymogi przestrzenne i względy estetyczne.39 Te elementy stanowią 
potencjalne źródło konfliktów społecznych przy lokalizacji inwestycji sieciowej  
i ujawniają się z bardzo dużą ostrością w sposób szczególny przy lokalizacji 
przebiegu trasy linii napowietrznej 400 kV, 220 kV lub 110 kV.  

Najczęściej jest to konflikt pomiędzy inwestorem (operatorem systemu),  
a częścią lokalnej społeczności, pozostającej w zasięgu oddziaływania inwestycji 
sieciowej, której przedstawiciele dążą do zachowania „czystego” i „spokojnego” 
środowiska przyrodniczego w miejscu zamieszkania i wypoczynku. Zdarza się 
jednak, że stroną konfliktu stają się również lokalne władze samorządowe.  

Przyczyny konfliktów są zróżnicowane i związane z odmiennymi punktami 
widzenia inwestorów (operatorów systemów) i społeczności lokalnych. Przy czym 
wśród społeczności lokalnych dominują, jak wspomniano, silne obawy związane  
z negatywnym wpływem inwestycji sieciowych na ich zdrowie i warunki życia. 
Ponadto przyczyny te w znacznym stopniu wynikają również z błędów w procesie 
planowania przestrzennego i lokalizowania inwestycji sieciowych na szczeblu 
lokalnym oraz błędów w przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływania  
na środowisko. Do najczęstszych przyczyn konfliktów w tym obszarze należy:  
brak właściwych informacji, zbyt późne przekazanie informacji mieszkańcom, 
niewłaściwie prowadzone konsultacje na etapie wprowadzania inwestycji  
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz procedury oceny 
oddziaływania na środowisko.40 

Niestety obecnie zwiększa się pole potencjalnych konfliktów pomiędzy 
inwestorami (operatorami systemów) oraz społecznościami lokalnymi  
i organizacjami ekologicznymi. Jednym z najważniejszych problemów związanych 
z procesem planowania i realizacji inwestycji sieciowych, przed jakim stają 
inwestorzy (operatorzy systemów), jest malejący poziom społecznej akceptacji dla 
rozwoju infrastruktury sieciowej. Jest to trend, który nie dotyczy tylko Polski,  
ale jest powszechny na świecie w wielu wysokorozwiniętych krajach (Stany 
Zjednoczone, Kanada, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja itd.).41 Przejawia 
się to na przykład w braku zgody społeczności lokalnych na bardziej efektywne 

                                                 
37 Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Informator. Warszawa 2008 
38 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) 
39 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery…, s. 23-28 
40 Ibidem 
41 K. Frohlich, Strategiczne kierunki działań technicznych CIGRE w latach 2010-2020. 

„Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój” 2010, nr 2-3, s. 54-61 
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wykorzystanie istniejących korytarzy przesyłowych lub tworzenie nowych, 
szczególnie w przypadku linii napowietrznych.42  

Taka sytuacja stawia przed operatorami systemów całkowicie nowe wyzwania 
w obszarze rozwiązań technicznych i wymusza bezwzględne stosowanie takich 
rozwiązań i technologii, które ograniczają oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze.43 Rozwiązania te są jednak często bardzo kosztowne.  

 
6. Ograniczanie możliwych konfliktów społecznych 
Właściwe procedury planistyczne związane z realizacją inwestycji sieciowej, 

poprzedzone konsultacjami z lokalnymi społecznościami, w tym właścicielami 
terenów, pozwalają na ograniczenie możliwych konfliktów społecznych.  

Szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego wymaga przyjęcia przez 
inwestora (operatora systemu) rozwiązań technologii i konstrukcji dla inwestycji 
sieciowych pozwalających na minimalizację konfliktów społecznych.44 Już na 
etapie opracowania studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 
można dokonać identyfikacji przewidywanych problemów, związanych z budową 
napowietrznej linii lub stacji elektroenergetycznej. Szczegółowa analiza 
przewidywanych zagrożeń wraz z propozycjami ich rozwiązania pozwala na ocenę 
możliwości realizacji inwestycji sieciowej.  

Dla inwestorów (operatorów systemów) szczególnie ważne w aspekcie 
możliwych utrudnień społecznych jest:  

 określenie przeznaczenia terenów i nieruchomości niezbędnych pod 
budowę linii lub stacji, z zapisami w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin, 

 rozpoznanie i szczegółowa analiza zagrożeń, kolizji planowanej inwestycji 
sieciowej z otoczeniem, 

 określenie zagrożeń lub ograniczeń dla planowanej inwestycji  
sieciowej, wynikających z wymagań dotyczących ochrony środowiska 
przyrodniczego. 

Potencjalnym źródłem konfliktu może być realizacja inwestycji sieciowych  
w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Przy czym dotyczy to nowych, a nie 
istniejących obiektów elektroenergetycznych (linie, stacje). Takie obiekty należy 
lokalizować, w miarę możliwości, w znacznej odległości od zabudowań 
mieszkalnych. Ma to na celu zminimalizowanie lub całkowite ograniczenie 
negatywnego oddziaływania tych obiektów na zdrowie i życie okolicznej ludności. 
Standardy jakości środowiska przyrodniczego, istotne z punktu widzenia 
oddziaływania na zdrowie ludzi (pole elektromagnetyczne, hałas, itd.), nie powinny 
być przekroczone. Należy dążyć do tego, aby realizacja i przyszła eksploatacja 
inwestycji sieciowej nie prowadziła do degradacji środowiska przyrodniczego,  
a jedynie wprowadzała nieznaczne w nim zmiany. Ingerencja inwestycji sieciowej 
w środowisko życia mieszkańców, terenów sąsiadujących z inwestycją powinna 
być ograniczona do minimum.45 Przyjęte rozwiązania powinny minimalizować silne 
obawy społeczności lokalnych, związane z wpływem inwestycji sieciowych na ich 

                                                 
42 Ibidem 
43 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
44 Ibidem 
45 Ibidem  
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zdrowie, warunki życia i środowisko przyrodnicze. W związku z tym, obecnie 
preferuje się rozwiązania, które maksymalnie ograniczają ingerencję infrastruktury 
sieciowej w środowisko przyrodnicze i są dobrze wkomponowane w otaczający 
krajobraz.46 Trasy linii napowietrznych prowadzi się w taki sposób, aby 
zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Stosuje 
się powszechnie rozwiązania, które ograniczają negatywny wpływ pola 
elektromagnetycznego na organizmy żywe do możliwie najniższego poziomu.47  

Bardzo istotnym elementem ograniczania możliwych konfliktów społecznych 
jest właściwa lokalizacja inwestycji sieciowej. Dotychczasowa praktyka dotycząca 
lokalizacji inwestycji sieciowej w kontekście omawianych utrudnień i barier 
społecznych wskazuje, że w przypadku napowietrznych linii elektroenergetycznych 
istotnym krokiem zmierzającym do realizacji inwestycji sieciowej jest uzyskanie 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wprowadzenie lokalizacji linii  
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich gmin 
znajdujących się na jej trasie.48 Dla sprawnego przebiegu procesu inwestycyjnego 
bardzo ważne jest, aby inwestor (operator systemu) uwzględniał istniejący status 
dokumentów planistycznych w gminach. W sytuacji konieczności zmian 
istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 
inwestor (operator systemu) powinien dążyć do tego, aby plan taki wykonywany był 
tylko dla zakresu (obszaru) związanego z realizacją inwestycji sieciowej – 
wyłącznie w celu wprowadzenia planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.49 

Z punktu widzenia inwestora (operatora systemu), szczególnie ważne  
są zasady uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy z przedstawicielami społeczności lokalnych. W ustawie  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym50 określono, że osoby  
lub podmioty niezadowolone z zapisów projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy mogą wnieść uwagi, które mogą być 
uwzględnione przez właściwy organ administracji samorządowej lub przekazane 
radzie gminy do rozstrzygnięcia podczas sesji, na której plan będzie uchwalany. 
Nieuwzględnienie uwag do projektu planu nie może być podstawą do zaskarżenia 
uchwały rady gminy do Sądu Administracyjnego, co istotnie skraca czas konieczny 
do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 
7. Program komunikacji społecznej  
Uwarunkowania społeczne sprawiają, że konieczne staje się prowadzenie 

przez inwestora (operatora systemu) bardzo szerokiego programu komunikacji 
społecznej już na etapie planowania, w celu wypracowania pozytywnego 
wizerunku inwestycji sieciowej, zarówno wśród lokalnych władz samorządowych, 
jak i lokalnych społeczności.51 Szczególnie ważne jest przekazanie społeczności 
lokalnej pełnej i wyczerpującej wiedzy o planowanej inwestycji, wyjaśnienie 

                                                 
46 W. Dołęga, Rozwój sieci…, op. cit., s. 705-722 
47 Ibidem 
48 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. 
49 Ibidem 
50 Ustawa  z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,  

Nr  80, poz. 717 z późn. zm) 
51 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery…, op. cit., s. 23-28 
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problemów i przedstawienie odpowiedzi na pytania zadawane przez władze 
samorządowe i przedstawicieli tych społeczności. Powinno to być poparte 
wiarygodnymi informacjami naukowymi i technicznymi. Program tych działań  
musi obejmować pakiet działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Katalog 
narzędzi i form działań powinien obejmować: foldery i informatory, stronę 
internetową inwestycji sieciowej, publiczne pokazy/wystawy związane z planowaną 
do realizacji inwestycją, punkty informacyjne na terenie gminy dotyczące 
inwestycji, spotkania i debaty publiczne, kontakty ze stowarzyszeniami  
i organizacjami społecznymi i ekologicznymi, współpracę z mediami i ich 
monitoring, film informacyjno-edukacyjny, programy, akcje społeczne 
gminne/regionalne, konsultacje społeczne i działania kryzysowe. Przy czym 
katalog ten należy modyfikować w zależności od uwarunkowań prowadzenia 
komunikacji społecznej oraz w zależności od etapu przygotowania, bądź realizacji 
inwestycji sieciowych. Konieczne jest, w związku z tym, prowadzenie przez 
inwestora (operatora systemu) ciągłego monitoringu informacji o inwestycji 
sieciowej i otoczenia społecznego inwestycji oraz okresowej oceny skuteczności 
programu komunikacji społecznej. 

Bardzo istotnym elementem programu komunikacji społecznej jest cykl 
spotkań i debat publicznych o charakterze informacyjnym dla społeczności 
lokalnych z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli inwestora  
oraz różnych ekspertów (np. w sprawach dotyczących oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na środowisko przyrodnicze) oraz opracowywania 
odpowiednich materiałów i prezentacji dla potrzeb tych spotkań. 

 
Wnioski  
Uwarunkowania społeczne mają istotne znaczenie przy realizacji inwestycji 

sieciowych, bowiem infrastruktura sieciowa bardzo często generuje konflikty 
społeczne. Dlatego szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego wymaga 
przyjęcia przez inwestora (operatora systemu), już na etapie planowania, właściwej 
lokalizacji infrastruktury sieciowej i stosowania rozwiązań technologii i konstrukcji, 
pozwalających na minimalizację konfliktów społecznych.  

Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji sieciowej powinny  
być prowadzone: na etapie sporządzania strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko planowanych inwestycji sieciowych, na etapie wprowadzania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko powinna się odbywać przy 
aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa w proces podejmowania decyzji, 
bowiem ograniczona forma takich konsultacji społecznych jest jedną z głównych 
przyczyn generowania ostrych konfliktów społecznych, zarówno w fazie 
postępowania administracyjnego, jak i w fazie przygotowania i realizacji inwestycji 
sieciowych.  

 
Streszczenie 
W artykule przeanalizowano uwarunkowania społeczne rozwoju sieciowej 

infrastruktury elektroenergetycznej. Przeprowadzono ich analizę i ocenę oraz 
zidentyfikowano utrudnienia i bariery społeczne, związane z procesem rozbudowy  
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i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Przedstawiono analizę 
możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją inwestycji sieciowych, 
które wynikają w znacznym stopniu z potencjalnie negatywnego oddziaływania 
środowiskowego tych inwestycji. Omówiono problematykę malejącego poziomu 
społecznej akceptacji dla rozwoju infrastruktury sieciowej i konsekwencji 
wynikających z tego faktu. Przedstawiono działania i rozwiązania techniczne, które 
powodują ograniczanie możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją 
inwestycji sieciowych. Omówiono problem właściwej lokalizacji infrastruktury 
sieciowej, która umożliwia minimalizację konfliktów społecznych. Przedstawiono 
zakres i elementy programu komunikacji społecznej, realizowanego przez 
inwestora (operatora systemu) w celu wypracowania pozytywnego wizerunku 
inwestycji sieciowej, zarówno wśród lokalnych władz samorządowych, jak  
i lokalnych społeczności.  

 
Summary 
In this paper, social conditions of power network infrastructure expansion are 

analyzed. National legal regulations which describe social aspects of preparation 
and construction of network investments, are discussed. Their analysis and 
assessment is performed. Identification of social hindrances and barriers 
connected with construction and modernization of network infrastructure are 
shown. Analysis of possible social conflicts connected with construction of network 
investments which result in significant degree from potential negative 
environmental impact of these investments is performed. Subject matter  
of decreasing level of social approval for network infrastructure expansion and 
consequences of this fact is discussed. Actions and solutions which make limitation 
of possible social conflicts connected with construction of network investments 
possible are performed. Range and elements of social communication programme 
executed by investor (system operator) with the aim of working out positive network 
investment image among local authorities and local communities are performed.  
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UWARUNKOWANIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO 

 
 
Wstęp 
Przemysłowo-rolniczy charakter województwa pomorskiego wpływa  

na zwiększenie zanieczyszczeń. Ich największe ilości w pomorskiem generuje 
energetyka, głównie są to emisje pyłów zakładów przemysłowych oraz z spalania 
paliw. Przyjęty przez UE pakiet energetyczny zakłada, iż do 2020 r. obniżenie  
o 20% emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii oraz wytworzenie 
jej części z alternatywnych źródeł. W Strategii Energetycznej Polski do 2030 roku 
potwierdzono i podjęto realizację tych założeń. Samorząd pomorskiego 
uwzględniając zalecenia dyrektyw wspólnotowych i dokumentów krajowych wpisał 
je w treść strategii i planów rozwoju gospodarczego województwa. Celem pracy 
jest analiza i ocena dokumentów polityki energetycznej oraz praktyczna realizacja 
ich treści na terenie województwa pomorskiego.  

 
I. Charakterystyka województwa pomorskiego  
Województwo pomorskie zostało utworzone w 1999 r. w wyniku reformy 

administracyjnej. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310 km², stanowiący 5,9% 
powierzchni kraju, na dzień 31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało go 2302,1 tys. osób, 
tj. 6% ogólnej liczby mieszkańców Polski.1 Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 
125 osób, dając mu 6 miejsce w kraju. Liczbę ludności i powierzchnie budynków 
mieszkalnych w latach 1990-2013 przedstawia Tabela 1.  

 

Tabela nr 1: Liczba ludności i powierzchnia budynków mieszkalnych w latach  

1990-2013 
 

Rok 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Ludność w tys. 2140 2165 2170 2200 2200 2302 

Powierzchnia 
mieszkalna w 
tys. m 

31810 36500 44700 49000 56500 58060 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Plan działania na rzecz zrównoważonej 

polityki energetycznej województwa pomorskiego, http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/ 
SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf, (pobrano 20.06.2015 r.); Rocznik Statystyczny 
Województw Województwo Pomorskie 2013. Gdańsk 2014, s. 156 

 

Województwo pomorskie ma charakter przemysłowo-rolniczy. Jego potencjał 
ekonomiczny tworzą przemysł: petrochemiczny, stoczniowy, drzewno-papierniczy, 
spożywczy, maszynowy, ponadto rozwijają się branże: informatyczna, 

                                                 
1 Pomorskie w liczbach 2014. Gdańsk 2015, s. 1 

 

http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf
http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf
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elektroniczna i biotechnologiczna.2 Najważniejszą gałęzią jest przemysł 
stoczniowy, ponieważ w pomorskiem zlokalizowana jest znaczna część polskiej 
produkcji w tej branży. Duży udział pomorskiego należy odnotować w przerobie  
i handlu ropą naftową, którym zajmuje się Grupa Lotos S.A. Na terenie 
województwa funkcjonują dwa parki naukowo-technologiczne w Gdańsku i Gdyni 
oraz specjalne strefy ekonomiczne. W pomorskiem znajduje się 8% wszystkich 
polskich firm informatycznych, które produkują 18% oprogramowania 
komputerowego.3 

Pomorskie, a zwłaszcza Trójmiasto, jest wyróżniającym się w Polsce 
ośrodkiem akademickim. Znajdują się tu największe uczelnie tj. Politechnika 
Gdańska, Uniwersytet, Akademia Morska, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk 
Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdański 
Uniwersytet Medyczny i inne. Przygotowują one kadrę dla regionu i Polski. 

Warunki przyrodnicze i krajoznawcze regionu sprzyjają rozwojowi turystyki. 
Liczba hoteli, gospodarstw agroturystycznych, centrów odnowy biologicznej 
sytuują województwo w krajowej czołówce pod względem możliwości wyboru 
wypoczynku. Jego zróżnicowane formy przysparzają województwu gości. 

Gleby, sposób organizacji gospodarstw oraz produkcyjne technologie są  
w województwie zróżnicowane. Użytki rolne zajmują 950 tys. ha powierzchni 
pomorskiego. Struktura użytkowania gruntów w 2013 r. przedstawiała następująco: 
35% stanowiły grunty orne, 5% łąki, 2% pastwiska, pozostałe 21%, to obszar 
lasów. W województwie uprawia się głównie zboża, ziemniaki, rzepak, buraki 
cukrowe, jabłka i truskawki. Do ziem o najwyższej jakości zaliczyć można Żuławy 
Wiślane i Dolinę Dolnej Wisły, a także Równinę Słupską, Wysoczyznę Damnicką  
i Żarnowiecką oraz Pojezierze Krajeńskie. Funkcjonuje około 53 tys. gospodarstw 
o średniej powierzchni 15 ha, specjalizujących się głównie w produkcji roślinnej. 

Pomorskie jest regionem urozmaiconym pod względem fizyczno-
geograficznym i kulturowym. Posiada również bogate zasoby wodne w postaci wód 
powierzchniowych i podziemnych. Na terenie województwa znajduje się około  
18 tys. jezior i oczek wodnych. Przepływa przez nie Wisła na długości 95,5 km. 
Najdłuższymi rzekami województwa są: Wierzyca, Słupia, Łeba, Radunia i Łupawa, 
Motława i Reda. Pomorskie wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi.  
Pod względem ilości lasów znajduje się na trzecim miejscu w kraju. Zajmują one 
37% jego powierzchni, głównie w powiecie chojnickim i bytowskim. Do najbardziej 
rozległych obszarów leśnych zaliczyć można Bory Tucholskie – będące jednym  
z największych borów sosnowych w Polsce i Europie. 

Województwo Pomorskie szczyci się bogatymi zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych, dostępem do Morza Bałtyckiego, wyróżnia się 
małą degradacją ziemi. Na jego terytorium znajdują się dwa parki narodowe: Bory 
Tucholskie i Słowiński Park Narodowy oraz 10 parków krajobrazowych: Park 
Krajobrazowy Dolina Słupi, Kaszubski Park Krajobrazowy, Park Mierzeja Wiślana, 
Nadmorski Park Krajobrazowy, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 
Trójmiejski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Zaborski  
Park Krajobrazowy oraz cześć Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego  

                                                 
2 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 r. http://www.gdansk.wios.gov. 

pl/images/files/ios/raporty/rpt13.pdf (pobrano12.07.2015 r.) 
3 Dane na 2014 r., Pomorskie w liczbach 2014, op. cit., s. 4 

http://www.gdansk.wios.gov.pl/images/files/ios/raporty/rpt13.pdf
http://www.gdansk.wios.gov.pl/images/files/ios/raporty/rpt13.pdf
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i Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, w województwie znajduje się 129 
rezerwatów oraz stref chronionego krajobrazu. Tereny te stanowią 33% obszaru 
województwa, co daje najwyższy udział powierzchni chronionej w kraju.4 

Województwo jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania przez kapitał polski 
i zagraniczny, zwłaszcza Trójmiasto i rejon gdański. Takie skupienie 
przedsiębiorstw w jednym miejscu powoduje, iż środowisko naturalne jest bardziej 
zanieczyszczone. Są to głównie emisje pyłów, pochodzące z zakładów 
przemysłowych oraz ze spalania paliw, powiększane przez transport 
samochodowy. W 2013 r. zakłady przemysłowe województwa pomorskiego 
wprowadziły do atmosfery 6900 ton gazów i 2800 ton pyłów. Sytuuje  
to województwo pomorskie pod względem ilości gazów na 11 miejscu w Polsce,  
a pod względem pyłów na 8 miejscu.5 Głównymi sprawcami zanieczyszczeń są 
duże zakłady przemysłowe, których jest 76. Największe zanieczyszczenia 
występują w powiecie gdańskim oraz kwidzyńskim Do czołowych „trucicieli” 
zaliczono: Elektrociepłownię Wybrzeże, Rafinerię Lotos, International Paper  
w Kwidzynie, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Wytwórnię Keramzytu.6 
Oprócz zakładów przemysłowych, duże ilości zanieczyszczeń generują niewielkie 
kotłownie węglowe oraz ogrzewanie starymi paleniskami o małej sprawności  
w budynkach mieszkalnych. W domowych piecach spalane są wszelkie odpady: 
tworzywa sztuczne, stare opony, papier chlorowany, meble zawierające kleje  
i impregnaty, odzież zawierające groźne trucizny, które przedostają się do 
atmosfery. Wyniki monitoringu powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, 
zmuszają samorządy do zmniejszania zanieczyszczeń. Ewolucję emisji CO2  
w latach 1990-2010 r. przestawia Tabela 2. 

 

Tabela nr 2: Ewolucja emisji CO2 w latach 1990-2010  
 

Emisja CO2 dostarczana 
przez budynki, urządzenia i 

transport regionalny 

1990 1995 2000 2005 2010 

wielkość 20640 18469 17457 17354 17125 

Redukcja w stosunku do 
1990 r. w% 

 -10,5% -15,4% -15,9% -17% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ewolucja emisji CO2 w latach 1990-2010, 

http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf (pobrano 
5.07.2015 r.) 

 

Z przedstawionych w Tabeli 2 danych wynika, iż w latach 1990-2010 nastąpił 
spadek CO2 o 17% w stosunku do 1990 r. Jest to wynikiem działań 
podejmowanych przez władze regionalne. Od początków drugiej dekady XXI wieku 
trwa zainteresowanie wykorzystaniem gazu łupkowego. Pomimo prowadzonych 
badań i odwiertów na terenie województwa, nie udało się oszacować ilości łupków 
znajdujących się w tym regionie. Rekompensować tę stratę częściowo może 

                                                 
4 Parki w pomorskim, http://pomorskieparki.pl (pobrano 5.05.2015 r.) 
5 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 r., http://www.gdansk.wios.gov. 

pl/images/files/ios/raporty/rpt13.pdf (pobrano 12.07.2015 r.) 
6 Monitoring chemizmu, opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń w województwie 

pomorskim w 2013 r., http://www.gdansk.wios.gov.pl/pl/wios/aktualnosci/24-a2014/183-chemizm.html 
(pobrano 5.07.2015 r.) 

http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf
http://pomorskieparki.pl/
http://www.gdansk.wios.gov.pl/images/files/ios/raporty/rpt13.pdf
http://www.gdansk.wios.gov.pl/images/files/ios/raporty/rpt13.pdf
http://www.gdansk.wios.gov.pl/pl/wios/aktualnosci/24-a2014/183-chemizm.html
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położenie województwa nad Bałtykiem, sprzyjające rozwojowi energetyki 
wiatrowej. Do liczących się obiektów napędzanych siłą wiatru w pomorskiem  
w 2012 r. zaliczono elektrownie: w Bielkowie o mocy 5 MW na rzece Raduni, 
pomiędzy miejscowościami Straszynem i Łapinem oraz w Żarnowcu. 
Wykorzystując siłę wody, energię w województwie wytwarzało 108 małych 
elektrowni wodnych. Przy użyciu biomasy, na którą składa się: drewno, odpady 
drzewne, słoma, plony roślin energetycznych i odpady komunalne w 2011 roku 
wytwarzały energię: Elektrociepłownia Gdyńska, w Chojnicach, w Pruszczu 
Gdańskim, Kościerzynie, Zakłady International Paper w Kwidzynie, zakład 
produkcyjny w Prabutach szkoły w Wierzchucinie, Borzestowie, Chmielnie, 
Marzęcinie, Lubiszewie i wiele innych obiektów użyteczności publicznej.7 

Biogaz – to kolejne źródło energii uzyskiwanej w oczyszczalniach ścieków 
pochodzenia komunalnego, przemysłowego i rolno-spożywczego przez Wodociągi 
Słupsk Sp. z o.o., Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk-Wschód, Oczyszczalnię 
Ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo. Energię w pomorskiem uzyskuje  
się również z gazu wysypiskowego, produkowanego w 4 składowiskach odpadów: 
w Zakładzie Utylizacyjnym Gdańsk-Szadółki, Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej w Słupsku, Eko Dolinie w Koleczkowie oraz w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów w Kwidzynie. Wersja rolnicza biogazu pochodzącego z fermentacji 
odchodów zwierzęcych i odpadów po produkcji rolnej uzyskiwana była  
w pomorskiem w 2013 r. w sześciu obiektach o łącznej mocy 6,29 MW. Pięć z nich 
należy do przedsiębiorstwa Poldanor, będącego właścicielem chlewni.8 

Do ważnych źródeł odnawialnych energii zaliczyć można energię 
geotermalną. Teren województwa pokrywają wody geotermalne o temperaturze od 
30-120oC, a wody wysokotemperaturowe występują w pomorskiem na głębokości 
3000 m. Na mniejszych głębokościach zalegają wody o temperaturze 110-13000oC 
tylko w okolicy Ustki, Słupska i Łeby oraz rejonie Człuchowa i Chojnic. Energię 
geotermalną charakteryzuje niski koszt eksploatacji, małe zanieczyszczenie 
środowiska i duży koszt instalacji, który jest powodem małego zainteresowania 
społeczności pomorskiego. 

 
II. Uwarunkowania prawne unijne i krajowe polityki energetycznej  
Polityka energetyczna UE kształtuje najważniejsze kierunki zmian w krajach 

członkowskich. Obejmuje ona trzy zasadnicze cele: 1/bezpieczeństwo 
energetyczne, tj. zminimalizowanie ryzyka i wpływu możliwego załamania 
zaopatrzenia w energię gospodarek i społeczeństw UE; 2/konkurencyjne systemy 
energetyczne, zapewniające niskie koszty energii dla producentów i użytkowników; 
3/ochronę środowiska przyrodniczego – zintegrowana z wytwarzaniem  
i użytkowaniem energii dla zachowania ekologicznego i geofizycznego bilansu 
przyrody.9 Szczegółowe priorytety w polityce energetycznej UE zakładają: rozwój 
wspólnego rynku energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu i rozwiązywanie 

                                                 
7 Info Eko. Informacje zbiorcze, http://www.infoeko.pomorskie.pl/InformacjeZbiorcze/Szczegoly/179 

(pobrano 21.06.2015 r.) 
8 M. Podstawka, P. Gołasa, W. Bieńkowska, Potencjał produkcji gazu w województwie pomorskim i jego 

wykorzystanie, „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2014, 
nr 107, s. 155-162 

9 Szerzej na ten temat M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa 
2010, s. 93 

http://www.infoeko.pomorskie.pl/InformacjeZbiorcze/Szczegoly/179
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problemów środowiskowych, promowanie efektywnego zużycia energii, 
zwiększenie konkurencyjności odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, 
realizację priorytetów badawczych i rozwojowych dla zagadnień energii  
w VI Programie Ramowym.10 

Traktat Europejskiej Karty Energetycznej został podpisany przez członków  
UE w 17.12.1994 r., Polska ratyfikowała go w 2000 r.11 Decyzją Rady Europejskiej 
2005/905/WE z 17.10.2005 r. podpisano Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Energetyczną. Natomiast 8 marca 2006 r. KER opublikowała Zieloną Księgę 
dotyczącą stworzenia wspólnej, spójnej europejskiej polityki energetycznej.12 
Klauzula solidarności energetycznej została również uwzględniona w Traktacie 
Lizbońskim z 13.12.2007 r.13 

W styczniu 2007 r. Komisja Europejska wydała komunikat „Europejska 
Polityka Energetyczna”.14 W dokumencie uzasadniono konieczność stworzenia 
zintegrowanego rynku, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i umożliwienia 
konsumentom zakupu energii za konkurencyjną cenę. Zapowiedziano 
zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz udział  
20% energii z odnawialnych źródeł do 2020 r. w ogólnym bilansie.15 Szczegółowe 
zasady mniejszego zużycia energii do 2020 r. zostały sprecyzowane w Planie 
Działania na Rzecz Racjonalizacji zużycia energii w latach 2007-2012.16  
UE promując konieczność oszczędzania, zaleciła wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych, które przyczynić się miały do ograniczenia zmian klimatycznych.17 
W transporcie, systemach chłodzenia i ogrzewania założono 10% udział biopaliw  
w ogólnym bilansie paliw. Politykę energetyczną wspólnoty wspierały dyrektywy 
Rady UE stymulujące rozwój rynku i zabezpieczające potrzeby odbiorców. 
Dotyczyły one utrzymania minimalnych zapasów ropy naftowej i jej produktów 
ropopochodnych, gazu,18 uregulowania wspólnego rynku gazu i środków 
zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego,19 zbliżania stawek 

                                                 
10 Szósty Program Ramowy Badan i rozwoju Technicznego 2002-2006, http://www.us.edu.pl/uniwe 

rsytet/programy/broszura.pdf (pobrano 30.06.2015 r.) 
11 A. Łakomiak, Polityka ekologiczna państw Unii Europejskiej, „Rynek Energii” 2005, nr 12, s. 76 
12 A. Konarzewska, Zielona Księga a europejska polityka energetyczna, „Bezpieczeństwo Narodowe” 

2006, nr 1, s. 81-88 
13 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską, podpisany 13.12.2007 r., Dz. U. UE, C306 z 17.12.2007 
14 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z 10 stycznia 2007 roku – 

Europejska polityka energetyczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV: 
l27067 (pobrano 07.2015 r.) 

15 Ibidem. Cele te zostały również odnotowane w dokumencie: Strategia dotycząca zmian klimatycznych 
w perspektywie roku 2020 i dalszej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISE 
RV:l28188 (pobrano 21.06.2015 r.) 

16 Plan Działania na Rzecz Racjonalizacji Zużycia energii w latach 2007-2012 sposoby wykorzystania 
potencjału, Dz. U C78 z11.04.2007 

17 Plan Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, http://www.europarl.europa.eu/atyou 
rservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.4.html (pobrano 2.07.2015 r.). W grudniu 2011r. Rada 
Europy potwierdziła konieczność redukcji gazów cieplarnianych o 80-85% w stosunku do 1990 r. by 
powstrzymać zmiany klimatyczne poniżej 2oC. 

18 Dyrektywa Rady 2009/119/WE z 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie 
obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0119 (pobrano 12.07.2015 r.) 

19 Dyrektywa Rady 2004/67/WE z 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, Dz. U. L 127 z 29.4.2004 

http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/broszura.pdf
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/broszura.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l27067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l27067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l28188
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l28188
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.4.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.4.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0119
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podatku akcyzowego w odniesieniu do olejów mineralnych,20 zawartości siarki  
w paliwach.21 Bezpośrednio energetyki dotyczyły dyrektywy: o wspólnych 
zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej,22 efektywności energety-
cznej,23 promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,24 charakterystyki 
energetycznej budynków,25 IED – emisji w przemyśle, zobowiązujących do 
stosowania najlepszych technik BAT,26 usprawnienia handlu przydziałami emisji 
we Wspólnocie,27 rozszerzenia wspólnotowego systemu sprzedaży uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych.28 W założeniach polityki klimatycznej w latach 
2020-2030 do najważniejszych przedsięwzięć zaliczono: redukcję gazów 
cieplarnianych o 40% w stosunku do 1990 r., zwiększenie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych do 27% w 2030 r.29 

Treść dokumentów UE znalazła odzwierciedlenie w polskiej polityce 
energetycznej. Po akcesji do UE Rada Ministrów, 4 stycznia 2005 r., przyjęła 
dokument „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”.30 Za cel podstawowy 
uznano: wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, 
zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę środowiska przed negatywnymi skutkami 
działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw. 

                                                 
20 Dyrektywa Rady 94/74/WE z 22 grudnia 1994 r. zmieniająca dyrektywę nr 92/12/EWG w sprawie 

ogólnych ustaleń dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, 
przepływu oraz kontrolowania, zmieniająca dyrektywę 92/81/EWG w sprawie harmonizacji struktury 
podatków akcyzowych od olejów mineralnych oraz zmieniająca dyrektywę 92/82/EWG w sprawie 
zbliżenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych, Dz. U. UE, 1994, 31994L0074 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/ UE z 21 listopada 2012 r. zmieniająca 
dyrektywę Rady z 1999?32/ WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0033 (pobrano 12.07.2015 r.) 

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13. lipca 2009 r. dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz.U. UE,  
L 211/55. Szerzej na ten temat A. Pach-Gurgul, Jednolity rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej 
w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa 2012.; K. Kałążna, R. Rosicki, 
Wymiary Bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej. Poznań 2010 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 
2004/8/WE i 2006/32/WE, Dz. U. UE, I. 315/ 1 

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009-28 WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. UE L.09.140.16 

25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, Dz. U. UE, 2010,L 153-13, Dz. U. L 140 z 5.6.2009 

26 Dyrektywa 2010/75/WE w sprawie IED – emisji w przemyśle zobowiązujących do stosowania 
najlepszych możliwych technik BAT, http://www3.gdos.gov.pl/Documents/PZ/Spotkanie%2028.03. 
2014/ENEA-IED.pdf (pobrano 12.07.2015 r.) 

27 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca 
program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca 
Dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U. UE 275 z 25.10. 2003 

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009-29-WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą 
dyrektywę 2003-87WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu wspólnotowego 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. U. UE, 32009L0029 

29 Zielona Księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, https://www.mos.gov. 
pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf, (pobrano 13.07.2015 r.) Szerzej na ten 
temat M. Sobolewski, Nowe Ramy Unijnej Polityki klimatyczno-Energetycznej, Analizy. Biuro analiz 
Sejmowych z 19.12.2014, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7E3287861F3641A8C1257DB3003D 
4C2D/$file/~7746911.pdf (pobrano 12.07.2015 r.) 

30 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, http://www.bezpieczenstwoekonomiczne.pl/ 
polityka2025.pdf (pobrano 2.07.2015 r.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0033
http://www3.gdos.gov.pl/Documents/PZ/Spotkanie%2028.03.2014/ENEA-IED.pdf
http://www3.gdos.gov.pl/Documents/PZ/Spotkanie%2028.03.2014/ENEA-IED.pdf
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7E3287861F3641A8C1257DB3003D4C2D/$file/~7746911.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7E3287861F3641A8C1257DB3003D4C2D/$file/~7746911.pdf
http://www.bezpieczenstwoekonomiczne.pl/polityka2025.pdf
http://www.bezpieczenstwoekonomiczne.pl/polityka2025.pdf
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Priorytetami były: kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, 
monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, budowa 
konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, redukcja kosztów 
funkcjonowania energetyki, ustawowe wzmocnienie pozycji administracji 
samorządowej wobec przedsiębiorstw energetycznych, propodażowe sposoby 
promowania energii z OZE, wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia 
energii, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, 
aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki. 
Dalsze działania nakreślił dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku”.31 
Podkreślono w nim zbieżność z polityką energetyczną UE, Odnowioną Strategią 
Lizbońską i Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE oraz pakietem klimatyczno-
energetycznym. Dokument założył wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii do 15% w 2020 r. i 20% w 3030 r., 10% udział biopaliw w transporcie, 
ochronę lasów przez nadmierną eksploatacją. Za niezbędne uznano stworzenie 
15% rezerw energii eklektycznej, kogenerację pozwalającą na uzyskanie 10% 
energii z lokalnych źródeł i powstanie sieci dystrybucyjnej. W ramach poprawy 
efektywności energetycznej Polski przewidziano: zmniejszenie strat podczas 
przesyłu energii, budowę nowoczesnych jednostek wytwórczych, stworzenie 
paszportów energetycznych budynków, popieranie inwestycji sprzyjających 
oszczędnościom, tj. termomodernizacji, projektów realizowanych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, ograniczenie emisji CO2, SO2, NOX oraz 
realizację Krajowych Planów Działań dotyczącego efektywności energetycznej.32 
Do 2015 r. opracowano trzy plany w 2007, 2011 i 2014 r. Pierwszy plan w ramach 
poprawy efektywności założył wprowadzenie świadectw energetycznych, 
powstanie funduszu termomodernizacji i działania promocyjne na rzecz 
oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym oraz ich wsparcie 
przy pomocy środków z programów UE. Przewidziano również wprowadzenie 
systemów zrównoważonego transportu.33 W drugim planie z 2007 r. potwierdzono 
wcześniejsze założenia i wskazano środki na ich realizację. Ukazano oszczędności 
energii w 2010r. na poziomie 5,9% do wartości bazowej z lat 2001-2005.34  
W trzecim planie z 2014 r. nakreślono środki poprawy efektywności energetycznej 
z podziałem na sektory i wykorzystaniem przez nie energii oraz obliczenia 
oszczędności energii w latach 2008-2012 i planowane w 2016 r.35 

„Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” jest 
dokumentem sporządzanym corocznie od 2010 r. Ostatni plan został przyjęty 
przez Sejm 12 lutego, a 11 marca 2015r. podpisany przez prezydenta RP. 
Zapisano w nim koncepcję zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, 

                                                 
31 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-

42B0-B15A-7D3E4E61D1D8/58593/uchwala.pdf (pobrano 12.07.2015 r.) 
32 Ibidem 
33 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2007 r. http://www.evaluate-

energy-savings.eu/emeees/en/countries/Poland/docs/EEAP.pdf (pobrano 12.07.2015 r.); Szerzej  
A. Wasiuta, Źródła energii odnawialnej jako czynnik bezpieczeństwa energetycznego Polski, 
„Społeczeństwo i Polityka” 2013, nr 1, s. 147-162 

34 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 r., http://www.builddesk. 
pl/files/BuildDesk/PL%20Education/PL%20Law%20regulations/EEAP.pdf.pdf (pobrano 12.07.2015 r.) 

35 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 r., http://bip.mg.gov.pl/ 
files/upload/21995/KPDzEE%202014%20wer.1.9.pdf (pobrano 13.07.2015 r.) 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-42B0-B15A-7D3E4E61D1D8/58593/uchwala.pdf
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-42B0-B15A-7D3E4E61D1D8/58593/uchwala.pdf
http://www.evaluate-energy-savings.eu/emeees/en/countries/Poland/docs/EEAP.pdf
http://www.evaluate-energy-savings.eu/emeees/en/countries/Poland/docs/EEAP.pdf
http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/PL%20Education/PL%20Law%20regulations/EEAP.pdf.pdf
http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/PL%20Education/PL%20Law%20regulations/EEAP.pdf.pdf
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21995/KPDzEE%202014%20wer.1.9.pdf
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21995/KPDzEE%202014%20wer.1.9.pdf
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zapewnienie środków finansowych dla nowych technologii na okres 15 lat.36 
Uzupełnieniem działań był dokument Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-
2012 z perspektywą do 2016 r. Za najważniejsze przedsięwzięcia uznano 
stworzenie podstaw prawnych oddziaływania na środowisko, wprowadzenie 
„zielonych certyfikatów” i najnowszych technologii, tworzenie „zielonych miejsc 
pracy”.37 Dodatkowo znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej z 2011 
r. założyła wdrożenie kompleksowych metod zmniejszania zużycia energii.38 

 
III. Uwarunkowania regionalne 
Władze samorządowe pomorskiego, na bazie unijnych dyrektyw i krajowych 

planów i programów, przygotowały dokumenty regionalne: strategie, plany 
zagospodarowania przestrzennego, programy rozwoju transportu, 
elektroenergetyki, ochrony środowiska. Najistotniejszym dokumentem kreującym 
rozwój pomorskiego jest „Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020”.  
W jej treści podkreślono dobre warunki pomorskiego dla rozwoju wszystkich 
rodzajów energetyki, w tym ze źródeł odnawialnych, określając ich udział na 15% 
w 2020 r. Zapisano ponadto rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i wielkości emisji pyłów PM10  
i benzo(α)pirenu w PM10.39 W planie zagospodarowania województwa 
pomorskiego potwierdzono konieczność realizacji dyrektyw UE, zakładających 
zrównoważony rozwój energetyczny. Podkreślono, iż najlepsze warunki dla 
rozwoju energii wiatrowej znajdują się w północnej części województwa, 
opowiedziano się za budową elektrowni jądrowej w rejonie Żarnowca, nie 
pomijając inwestycji w alternatywne źródła, tj. energii słonecznej lub geotermalnej 
do podgrzania wody oraz zmniejszenie zużycia węgla na rzecz biomasy  
i biogazu.40 

W strategii rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007- 
2020 zapisano podniesienie efektywności systemu transportowego oraz 
przeciwdziałanie spadkowi udziału transportu publicznego, w tym kolejowego.41  
W programie rozwoju elektroenergetyki zapowiedziano budowę dwóch kolejnych 
bloków elektrowni w Gdyni, oraz nowego obiektu w Dolinie Wisły, elektrociepłowni 
gazowej dla potrzeb Lotosu, elektrowni jądrowej w Żarnowcu oraz wykorzystanie 
energii słonecznej w powiecie słupskim i wiatrowej w miejscowościach 
nadmorskich. Opowiedziano się również za uwzględnieniem biomasy i biogazu 
jako źródeł energii. Autorzy programu stworzyli pięć scenariuszy 
elektroenergetycznych i zaproponowali wybór tzw. zrównoważonego rozwoju 
sektora energetycznego z 13% udziałem odnawialnych źródeł. W wybranym 
rozwiązaniu podkreślono, iż do 2025 r. w pomorskiem zostaną przeprowadzone 

                                                 
36 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U 2015, poz. 478 nr 678 
37 Polityka ekologiczna państwa 2009-2012 z perspektywą do 2016 r., https://www.mos.gov.pl/g 

2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf (pobrano 14.07.2015 r.) 
38 Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. 2011, poz. 94, nr 551 
39 Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020, http://strategia2020.pomorskie.eu/documents/240 

306/400793/Pomorskie_SRWP2020.pdf/d1fb1e1b-4c73-4221-8f2b-8cff5b3a9f45 (pobrano 
15.07.2015 r.) 

40 Plan zagospodarowania województwa pomorskiego 2009, Dz. U. Województwa Pomorskiego  
z 16.12.2009, nr 172 

41 Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020, 
„Pomorskie Studia Regionalne” 2013, s. 12-34 

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf
http://strategia2020.pomorskie.eu/documents/240306/400793/Pomorskie_SRWP2020.pdf/d1fb1e1b-4c73-4221-8f2b-8cff5b3a9f45
http://strategia2020.pomorskie.eu/documents/240306/400793/Pomorskie_SRWP2020.pdf/d1fb1e1b-4c73-4221-8f2b-8cff5b3a9f45
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modernizacje systemu elektroenergetycznego, które przyczynią się do poprawy 
czystości powietrza.42 Założenia te wpisały się w program ochrony środowiska  
na lata 2013-2016, który ustanowił dla województwa cztery cele: 1/ dalszą  
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; 2/ ulepszenie 
systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa; 3/ ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody; 4/ zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców 
naturalnych.43 W ramach pierwszego celu, wpisane zostały do realizacji  
cele średniookresowe na lata 2013-2020: utrzymanie dobrego stanu wód 
przybrzeżnych i śródlądowych, wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji 
oczyszczalni ścieków miejscowości powyżej 15000 RLM, podwyższenie 
standardów i dbałość o zdrowie mieszkańców, stworzenie nowoczesnej gospodarki 
odpadami, ochrona mieszkańców i ich mienia przez skutkami katastrof. W ramach 
drugiego celu wygenerowano działania: kształtowanie proekologicznych postaw  
i nawyków, aktywizację rynku na rzecz środowiska. W trzecim celu przewidziano 
ochronę krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz powstrzymanie procesu  
ich degradacji, dostosowanie ekosystemów leśnych do zmian klimatycznych,  
a w czwartym celu racjonalizację wykorzystania zasobów wód podziemnych  
i ochronę zbiorników dostarczających wodę dla ludności, zrównoważone 
wydobycie kopalin i eliminację ich nielegalnego wydobycia, wspieranie 
wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, rozbudowę 
efektywnych systemów energii i dystrybucji, oraz optymalizację jej zużycia.44 

 
IV. Działania na rzecz polityki energetycznej w pomorskim 
Celem wprowadzenia w życie przedstawionych zamierzeń, władze 

województwa dokonały inwentaryzacji ilości energii i emisji gazów cieplarnianych. 
Proces ten rozpoczęto od określenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych 
do celów grzewczych i podgrzania wody. Zapotrzebowanie na energię budynkach 
mieszkalnych, przemyśle i usługach przedstawia Tabela 3. 

Dane przedstawione w Tabeli 3 wskazują, iż zapotrzebowanie na energię  
od 1990 r. systematycznie wzrastało, co wiązało się ze zwiększającą się  
liczbą mieszkań. Zastosowanie najnowszych rozwiązań budowlanych pozwoliło na 
ograniczenie ciepła w budynkach jednostkowych. Częściowo ten problem 
rozwiązała ustawa temomodernizacyjno-remontowa, przewidująca docieplenia 
budynków. Wiele oszczędności przyniosło opomiarowanie mieszkań i zakładów 
pracy, budowa kotłowni gazowych i przyłączenia do elektrociepłowni szeregu 
budynków mieszkalnych.45 Dane w tabeli 3 ukazują spadek zapotrzebowania 
 

                                                 
42 Regionalna Strategia Energetyki Województwa Pomorskiego w perspektywie do 2025 roku, http://e-

czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2009-11-469/oze-na-pomorzu-4788/regionalna-strategia-energet 
yki- wojewodztwa-pomorskiego-w-perspektywie-do-2025-r-11086 (pobrano 15.07.2015 r.) 

43 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 
2020, http://pbpr.pomorskie.eu/documents/294485/478589/po__2013_16_21_grudnia_2012_zal_dou 
chwaly_swp_528_xxv_12.pdf/5bb7ca92-6e50-4e26-9122-a3733bc364b4 (pobrano 19.07.2015 r.) 

44 Ibidem 
45 Perspektywy rozwoju energetyki w województwie pomorskim. Podstawowe założenia. Dąbie  

13-14.06.2013 r. http://www.wup.gdansk.pl/g2/2013_06/f540c1381cd837078bfbdd8669075337.pdf 
(pobrano 21.07.2015 r.) 

http://e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2009-11-469/oze-na-pomorzu-4788/regionalna-strategia-energetyki-%20wojewodztwa-pomorskiego-w-perspektywie-do-2025-r-11086
http://e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2009-11-469/oze-na-pomorzu-4788/regionalna-strategia-energetyki-%20wojewodztwa-pomorskiego-w-perspektywie-do-2025-r-11086
http://e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2009-11-469/oze-na-pomorzu-4788/regionalna-strategia-energetyki-%20wojewodztwa-pomorskiego-w-perspektywie-do-2025-r-11086
http://pbpr.pomorskie.eu/documents/294485/478589/po__2013_16_21_grudnia_2012_zal_douchwaly_swp_528_xxv_12.pdf/5bb7ca92-6e50-4e26-9122-a3733bc364b4
http://pbpr.pomorskie.eu/documents/294485/478589/po__2013_16_21_grudnia_2012_zal_douchwaly_swp_528_xxv_12.pdf/5bb7ca92-6e50-4e26-9122-a3733bc364b4
http://www.wup.gdansk.pl/g2/2013_06/f540c1381cd837078bfbdd8669075337.pdf
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na energię w przemyśle i usługach w latach 1990-2020. Jest to wynik zmian  
w administrowaniu majątkiem firm oraz wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań 
pozyskiwania energii. 

 

Tabela nr 3: Oszacowane zapotrzebowanie na energię końcową w budynkach 

mieszkalnych, przemyśle i usługach w latach 1990-2020 
 

Rok 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Liczba 
mieszkańców 
w tys. 

2140 2165 2170 2220 2240 2260 2080 

Zapotrzebowanie 
na energię końcową 
w tys. GJ w 
budynkach 
mieszkalnych 

42241 45065 47105 48590 51776 54252 55213 

Zapotrzebowanie 
na energię końcową 
w tys. GJ w 
przemyśle i 
usługach 

80462 74496 73072 73690 77007 79233 79328 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Plan działania na rzecz zrównoważonej 

polityki energetycznej województwa pomorskiego, http://bape.com.pl/pliki/publikacjeP 
DF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf (pobrano 18.07.2015 r.) 

 

Największymi wytwórcami energii na terenie pomorskiego pozostają 
elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni. Do 2010 r. wykorzystywały one do produkcji 
energii tylko węgiel. A od 2011 r. udział biomasy w ogólnym bilansie paliw stanowił 
9,8% i utrzymywał się na stałym poziomie.46 Było to spowodowane dużą nadwyżką 
słomy w regionie – ok. 710 tys. ton, czyli 46% jej ogólnej produkcji.  
W województwie w 2010 r. – 45 tys. ha ziemi zajmowały plantacje energetyczne,  
z których wyprodukowano 26 914 tys. GJ/energii w ciągu jednego roku.47 

W pomorskiem położonym nad Bałtykiem istnieją zasoby wiatru o średnich 
prędkościach przekraczających 6,5 m/s oraz znaczne obszary o małej zabudowie. 
Na 30 kwietnia 2013r. działające elektrownie wiatrowe w powiatach: słupskim, 
tczewskim, puckim, gdańskim, malborskim, wejherowskim, sztumskim 
dysponowały mocą 311 MW. Na przyłączenie oczekiwały elektrownie wiatrowe  
w Słupsku Wierzbięcinie, Żarnowcu, Gniewinie, Gdańsku – Błoniach, Pelpinie  
o łącznej mocy 3820 MW.48 

Dość duży stopień nasłonecznienia w pomorskiem daje możliwość 
wykorzystania paneli solarnych do ogrzewania w 100% wody w sezonie letnim  
i około 60% zapotrzebowania w sezonie zimowym. W 2010 r. sprzedaż kolektorów 
słonecznych w województwie wyniosła 5000 m, a w kolejnych latach rosła. 
Przyczyniły się tego dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, które pozwoliły na instalowanie kolektorów na dachach 
 
 

                                                 
46 Pomorskie w liczbach. Gdańsk 2012, s. 9 
47 Ibidem 
48 Szerzej: Perspektywy rozwoju energetyki w województwie pomorskim, op. cit.  

http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf
http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf
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obiektów publicznej użyteczności, firmach i jednorodzinnych domów. W Gdańsku 
kolektory zainstalowano na budynkach: Pomorskiego Centrum Traumatologii, 
Centrum Medycyny Inwazyjnej, w Gdyni na 7 budynkach TBS, w powiecie 
gdańskim w gospodarstwach indywidualnych, w Sopocie w centrum odpadów Eko- 
Dolina, w powiecie człuchowskim na dachu szpitala miejskiego, pływalni, szkół 
agrobiznesu, powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodków wychowawczego 
i socjoterapii, w powiecie kartuskim w ośrodku wypoczynkowym Krefta, Oazie 
Zdrowia, urzędzie gminy, przedszkolu i gimnazjum w Sierakowicach, na dachach 
domów sportowca, pomocy społecznej w Kartuzach oraz wielu gospodarstw 
indywidualnych, w powiecie kościerskim: w zespole szkół publicznych nr 1, Aqua 
Centrum, Kaszubskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, gimnazjum  
w Dziemianach, ośrodku zdrowia w Lipuszu, zespole oświatowym w Liniewie, hali 
sportowej w Nowej Karczmie, w powiecie kwidzyńskim: firmie Hydro-San, Ośrodku 
Aktywności Społecznej w Zaułku Benowo, w powiecie lęborskim w wielu 
budynkach indywidualnych, w mieście Malborku na boisku sportowym, kąpielisku 
miejskim, zespole szkół ponadgimnazjalnych i młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, w powiecie malborskim: w wielu prywatnych posesjach,  
w nowodworskim w zespole szkolno-przedszkolnym, domu pomocy społecznej, 
budynkach prywatnych w Stegnie, szkołach w Wiercinie, Marzęcinie i Lubiszewie, 
powiecie starogardzkim: Zespole Kształcenia i Wychowania, świetlicy i urzędzie 
gminy w Smętowie Granicznym, ośrodkach zdrowia w Lalkowie i Kaliskach  
w powiecie sztumskim: ośrodku zdrowia, urzędzie gminy i zespole szkół  
w Mikołajkach Pomorskich, w powiecie sztumskim: zespole szkół w Barlewiczkach, 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Uśnicach, w powiecie słupskim  
w szkołach w Damnicy, Kobylnicy w Aqua Parku w Słupsku, w powiecie tczewskim 
w Gniewskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz firmie Invest-Com.49 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii spowodowało spadek emisji CO2 
w atmosferze. Możliwe jest osiągniecie przez województwo pomorskie 
zaplanowanych przez dyrektywy UE – 20% redukcji CO2 w stosunku do 1990 roku. 
Założono bowiem, iż w 2015r. nastąpi obniżenie emisji CO2 do 19,6% a w 2020 do 
26,5%.50 Celem realizacji założeń władze pomorskiego w maju 2015 r. przystąpiły 
do uszczegółowienia planu gospodarki niskoemisyjnej dla powiatów województwa, 
finansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Założył on zwiększenie energii ze źródeł 
odnawialnych, redukcje gazów cieplarnianych, utworzenie bazy danych o zużyciu 
energii w regionie, szkolenia pracowników samorządowych, działania promocyjne 
racjonalnego gospodarowania energią.51 

 

                                                 
49 Info Eko. Informacje zbiorcze, http://www.infoeko.pomorskie.pl/InformacjeZbiorcze/Szczegoly/179 

(pobrano 20.07.2015 r.) 
50 Plan działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej województwa pomorskiego, 

http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf (pobrano 20.07.2015 r.) 
51 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego, http://wladyslawo 

wo.pl/2015/05/07/opracowanie-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gmin-wojewodztwa-pomorskiego 
(pobrano 21.07.2015 r.) 

http://www.infoeko.pomorskie.pl/InformacjeZbiorcze/Szczegoly/179
http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/3/SEAP%20Pomorskie_ENNEREG.pdf
http://wladyslawowo.pl/2015/05/07/opracowanie-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gmin-wojewodztwa-pomorskiego
http://wladyslawowo.pl/2015/05/07/opracowanie-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gmin-wojewodztwa-pomorskiego
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W zakresie energii wiatrowej w 2018 r. zostaną przekroczone możliwości 
województwa oszacowane w 2009 r. na 2000 MW.52 Dalszy rozwój tej energii 
wymaga od władz wszechstronnego wsparcia dla najbardziej ekologicznych źródeł. 
W regionie sporo jest małych elektrowni i brak dużych o mocy 10 000 MW. 
Konieczne jest również doinwestowanie energii wywarzanej przez kolektory 
słoneczne, które powinny być masowo instalowane na dachach wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych a w drugiej kolejności firm i budynków użyteczności 
publicznej. 

Od 1990 r. do 2015 r. wzrosła poważnie rola transportu kołowego  
w przewozach pasażerskich i towarowych. Od 1990 r. systematycznie spada 
zużycie benzyny na rzecz oleju napędowego i LPG.53 By spełnić wymogi unijne  
i ograniczyć emisję spalin, konieczne jest zwiększenie środków transportu 
zbiorowego zasilanego paliwami ekologicznymi i oraz wprowadzenie płynności 
ruchu drogowego. Ograniczeniu ilości pojazdów na drogach, głównie Trójmiasta, 
sprzyjać będzie uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w wrześniu  
2015 r., zaś zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu zainstalowanie systemu 
TRISTAR.54 Efekty tych działań podlegać będą monitorowaniu, a co dwa lata 
ocenie. 

Prowadzona przez samorząd województwa pomorskiego polityka 
energetyczna daje szanse na spełnienie założeń zawartych w dyrektywach  
UE i wymagań stawianych partnerom w 2020 r. Tworzy warunki rozwoju 
gospodarczego, sprzyja gminom i przedsiębiorstwom podejmującym inwestycje  
w energetykę, głównie w odnawialne źródła energii, zachęca gminy do 
opracowywania planów zużycia energii, monitorowania dostaw ciepła, energii, 
paliw, zmniejszenia emisji CO2, oraz promuje zdrowy styl życia mieszkańców.  

 
Zakończenie  
Przemysłowo-rolniczy charakter województwa pomorskiego oraz jego 

położenie powodują, iż jest ono atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Skupienie 
dużej ilości zakładów przemysłowych w tym regionie oraz duża liczba 
samochodów, generują zanieczyszczenia. Największym trucicielem pomorskiego 
jest przemysł energetyczny, a elektrociepłownie opalane węglem kamiennym  
i brunatnym generują sporą cześć emisji CO2. Dyrektywy UE zalecające państwom 
członkowskim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zużycia 
energii i udział 20% energii z odnawialnych źródeł do 2020 r. w ogólnym bilansie 
energetycznym zostały uwzględnione w treści dokumentów krajowych, tj. Polityka 
energetyczna Polski do 2030 roku, Krajowych Planów Działań oraz regionalnych: 
Strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020 lub strategii rozwoju transportu. 
Podjęte przez władze samorządowe województwa wdrożenia treści unijnych 
dyrektyw, polegające na zmniejszeniu zużycia energii cieplnej przez 
termomodernizacje budynków, przyłączenia do elektrociepłowni, udział biomasy  
w wytwarzaniu energii i rozbudowę alternatywnych źródeł oraz udział ekopaliw 

                                                 
52 Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie 

Pomorskim do roku 2025, http://www.energetyka.gpnt.pl/attachments/article/75/Program%20Roz 
woju%20Elektroenergetyki-Tadeusz%20%C5%BBurek.pdf (pobrano 21.07.2015 r.) 

53 Ibidem 
54 System Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR, http://www.gdansk.pl/biznes,1105.html 

(pobrano 21.07.2015 r.) 
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transporcie, mogą przyczynić się do osiągnięcia przez pomorskie standardów 
zalecanych przez Wspólnotę.  

 
Streszczenie 
Województwo pomorskie położone w północnej części Polski, posiada 

charakter przemysłowo-rolniczy. W 2013 r. zakłady przemysłowe położone na tym 
terenie wprowadziły do atmosfery 6900 ton gazów i 2800 ton pyłów. Największymi 
trucicielami są elektrociepłownie wytwarzające energię z wykorzystaniem węgla 
kamiennego i brunatnego. W dokumentach polityki energetycznej UE 
zapowiedziano zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych o 20% 
oraz udział 20% energii z odnawialnych źródeł do 2020 r. w bilansie 
energetycznym. Założenia te znalazły odzwierciedlenie w dokumentach krajowych 
i regionalnych. Ich realizacja podjęta przez samorząd województwa polega  
na włączeniu biomasy do procesu wytwarzania energii cieplnej, zmniejszeniu jej 
zużycia przez termomodernizacje budynków, rozbudowie alternatywnych źródeł 
energii w postaci: elektrowni wiatrowych, wykorzystania paneli słonecznych, 
biogazu i energii geotermalnej oraz wykorzystaniu ekopaliw transporcie. Dynamika 
przemian w polityce energetycznej w pomorskiem może przyczynić się do 
szybkiego osiągnięcia unijnych zaleceń.  

 
Summary 
The Pomeranian province is located in the northern part of the Poland, it has 

industrial and agricultural character. In 2013 industrial plants located in this  
area have put into the atmosphere 6,900 tons of gas and 2,800 tons of dust.  
The biggest polluters are the heat plants which use coal and lignite in energy 
production. In the documents of the EU energy policy was announced the 
reduction of energy consumption and greenhouse gas emissions by 20% and 
increase share of energy from renewable sources up to 20% by 2020 in the energy 
balance. These assumptions were reflected in national and regional papers.  
Their implementation by the regional government of Pomerania is based on 
incorporating biomass into the thermal energy production, reducing energy 
consumption by thermo-modernization of buildings, developing of alternative 
sources of energy in the form of: wind power plants, the using of solar panels, 
biogas and geothermal energy and the using of ecological fuel in transport. The 
dynamics of change in energy policy in the Pomeranian voivodship can contribute 
to early achievement of the EU recommendations. 
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POLITYKA SPOŁECZNA W POLSCE A WSPÓŁCZESNE PROBLEMY 
DEMOGRAFICZNE 

 
 
1. Wstęp 
Na temat obecnej sytuacji demograficznej naszego kraju możemy wiele 

przeczytać nie tylko w opracowaniach naukowych, ale także w licznych 
dokumentach strategiczno-planistycznych opracowywanych przez różnego rodzaju 
urzędy i instytucje. I tak w Raporcie Polska 2030,1 który był podstawą 
przygotowania długookresowej strategii kraju2 zostały zdiagnozowane 
najważniejszy problemy demograficzne Polski.3 Zaliczono do nich przede 
wszystkim starzenie się ludności, które doprowadzi nieuchronnie do pogorszenie 
relacji między liczbą ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym w ciągu 
najbliższych dwóch dekad. Proces starzenia się to efekt m.in. spadku dzietności, 
nawet, jeśli założymy ewentualne trwałe zwiększenie skłonności do posiadania 
potomstwa w najbliższych latach to sytuacja może ulec zmianie w perspektywie 
najbliższego pięćdziesięciolecia, ale nie wpłynie na poprawę do 2030 r. Autorzy 
Raportu zwracają uwagę na zmiany zachowań nie tylko prokreacyjnych, ale także 
matrymonialnych, które są niejako „wyjściowe” w stosunku do tych pierwszych. Do 
dylematów związanych z sytuacją demograficzną zaliczają wykorzystanie 
potencjału wynikającego ze zwiększania się długości trwania życia i kosztowne 
społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku.  

Znajomość kierunków procesów demograficznych zachodzących  
w społeczeństwie jest punktem wyjścia dla dalszych poszukiwań w zakresie 
możliwości sprostania oczekiwaniom społecznym, które ujawnią się w ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat. W tym względzie przed polityką społeczną państwa 
stoją bardzo duże wyzwania. Należy ją traktować, jako złożoną całość, ale należy 
pamiętać, że składają się na nią liczne i rozmaite programy społeczne lub 
społeczne polityki szczegółowe – od regulacji rynku pracy, przez ubezpieczenia 
obowiązkowe od ryzyk socjalnych, szeroko rozumianą publiczną ochronę zdrowia, 
edukację i mieszkalnictwo, aż po różne formy publicznej pomocy i opieki 
społecznej. Łączy je wszystkie zaangażowanie państwa, ale ono też ma wieloraki 
charakter, np. prawny limit długości dnia pracy najemnej i publiczne instytucje 
kontroli jego przestrzegania, bezpłatna usługa medyczna w publicznym szpitalu, 
publiczne finansowanie działalności bezpłatnych schronisk dla bezdomnych 

                                                 
1 Raport został przygotowany przez powstały w 2008 r. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady 

Ministrów, który jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Premiera RP. Dokument ma charakter tzw. 
zielonej księgi (green paper), co oznacza, że jego celem nie jest prezentacja gotowych propozycji 
konkretnych rozwiązań, lecz głównie zainicjowanie debaty publicznej poświęconej wyzwaniom 
rozwojowym Polski. 

2 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Oficjalna Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, https://www.mir. 
gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-kraju/ 
(pobrano 1.07.2015 r.) 

3 Raport Polska 2030, Oficjalna Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov. 
pl/gfx/.../pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (pobrano 1.07.2015 r.) 
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prowadzonych przez organizacje charytatywne.4 Według Adama Kurzynowskiego 
polityka społeczna to „działalność państwa, samorządu i organizacji 
pozarządowych zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu 
ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych 
opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu 
potrzeb społecznych na dostępnym poziomie”.5 

Kierunki prowadzonej polityki społecznej są uzależnione nie tylko od 
aktualnych uwarunkowań demograficznych, ale również od ustroju państwa  
i przyjętego paradygmatu pomocy społecznej. W Polsce realnego socjalizmu 
obowiązywał model polityki społecznej określany, jako „państwowo-
kolektywistyczny”. Po 1989 r. zmieniły się zasadniczo uwarunkowania 
gospodarcze i społeczne, pojawiły się nowe zjawiska społeczne, np. bezrobocie. 
Podjęto wtedy dyskusję nad modelami polityki społecznej w nowej rzeczywistości 
ustrojowej i społeczno-gospodarczej. Pomimo tych dyskusji polska polityka 
społeczna zdaniem naukowców nie ma jasnego kierunku, jednego wypracowanego 
modelu.6 

Artykuł podejmuje problematykę polityki społecznej prowadzonej w Polsce. 
Działanie podejmowane w ramach tej polityki są ważne szczególnie współcześnie 
z powodu zachodzących w kraju głębokich przemian demograficznych. W artykule 
zwrócono uwagę na wybrane problemy demograficzne, w tym depopulację, spadek 
dzietności, starzenie się społeczeństwa, pokazując ich zmienność w czasie  
i przestrzeni. Są to jednocześnie najistotniejsze zagrożenia dla rozwoju 
ludnościowego z punktu widzenia podejmowanych działań przez politykę 
ludnościową. W opracowaniu zaprezentowano przykłady stosowania różnych 
rozwiązań i instrumentów polityki ludnościowej mającej na celu właściwe 
kształtowanie procesów ludnościowych i ograniczenie niekorzystnych tendencji 
demograficznych. Wydatki na politykę społeczną w porównaniu z natężeniem 
problemów demograficznych wskazują na występowanie dysproporcji w tym 
obszarze. 

 
2. Sytuacja demograficzna Polski – wybrane zagadnienia 
Po okresie wzrostu liczby ludności, od lat 50. ubiegłego wieku, lata 90.  

i początek XXI w. przyniosły odwrócenie trendu, liczba ludności nie rośnie tak 
dynamicznie jak wcześniej, ale zaczęła spadać.7 Na tendencję spadkową wyraźnie 
wskazują indeksy dynamiki pokazujące przyrost ludności w stosunku do roku 
poprzedniego (rys. 1). Od rozpoczęcia transformacji bezwzględna liczba ludności 
naszego kraju w dwóch przedziałach czasowych wykazała wzrost (1990-1996; 
2008-2011) i podobnie dwa momenty odznaczały się jej spadkiem (1997-2007; 
2012-2013). Niekorzystne zmiany ludnościowe, które rozpoczęły się w Polsce nie 
osiągnęły jeszcze takich rozmiarów jak w innych krajach europejskich. Mowa tu  

                                                 
4 R. Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa 2008, s. 17 
5 A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna. Warszawa 2003, s. 11 
6 E. Karpowicz, Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, libr.sejm.gov.pl/ 

publish/.../BIS01.000076252.html (pobrano 2.07. 2015 r.) 
7 A. Janiszewska, Population potential (w:) Potentials of Poland. Introduction to Socio-Economic 

Geography of Poland for Foreigners, M. Rosińska-Bukowska, A. Janiszewska, S. Mordwa (red.). Łódź 
2012 (2013), (publikacja multimedialna), s. 77-80; J. Dzieciuchowicz, A. Janiszewska, Demographic 
situation in Poland after 1990, (w:) Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University 
Geographical Research, T. Marszał (red.). Łódź 2014, s. 11-12 
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o procesie depopulacji, który jest poważnym problemem demograficznym np. na 
Litwie, Łotwie czy w Bośni i Hercegowinie,8 gdzie w latach 2003–2012 nastąpił 
ubytek ludności adekwatnie 13,1%; 12,4% i 9,3%. 

Zmiany potencjału ludnościowego naszego kraju od ostatniej dekady 
ubiegłego wieku były wynikiem przemian elementów składowych przyrostu 
rzeczywistego, tj. przyrostu naturalnego i salda migracji (rys. 2). Tendencja 
spadkowa wielkości współczynnika przyrostu rzeczywistego to w przeważającej 
części efekt zmniejszającego się przyrostu naturalnego i w mniejszym stopniu 
utrzymującego się ujemnego salda migracji. W 1989 r. przyrost naturalny wynosił 
blisko 5‰ i sukcesywnie malał, w 2002 r. odnotowano po raz pierwszy  
w powojennej historii Polski ubytek naturalny o wartości -0,1‰.  

Rozwój ludnościowy jest zróżnicowany regionalnie (tab. 1). Od 1995 r. w wielu 
województwach w naszym kraju mamy do czynienia ze zjawiskiem Shrinking 
Region9 w wymiarze demograficznym. W największym stopniu dotyczy  
to województw opolskiego, łódzkiego i śląskiego, w których ubytki rzeczywiste 
liczby ludności są największe. W regionie łódzkim znaczący wpływ na ujemny 
przyrost rzeczywisty ma ubytek naturalny (dominuje nad ubytkiem migracyjnym), 
zaś w województwach opolskim i śląskim to odpływ migracyjny jest decydującym 
elementem określającym rozmiary depopulacji.  

 

Rysunek nr 1: Dynamika liczby ludności Polski w latach 1990-2013 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2014, 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
demograficzny-2014,3,8.html 

 
 
 
 

                                                 
8 A. Janiszewska, The Second Demographic Transition in Europe and its implications, (w:) Przemiany  

w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych,  
J. Dzieciuchowicz, A. Janiszewska (red.), „Space – Society – Economy”, no 12, Łódź 2013 (2014),  
s. 28-29 

9 M. Šimon, R. Mikešová (eds.), Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case  
of Central Europe, Praga 2014, www.adapt2dc.eu/adapt2dc/press/ISBN-978-80-7330-257-3.pdf 
(pobrano 10.07.2015 r.) 
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Rysunek nr 2: Przyrost rzeczywisty i jego elementy w Polsce w latach 1989-2013  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2014, 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
demograficzny-2014,3,8.html 

 

Tabela nr 1: Przyrost rzeczywisty w Polsce w 1995 i 2013 r. według województw 
 

Wyszczególnienie 1995=100 
1995 2013 

PN (‰) SM (‰) PR (‰) PN (‰) SM (‰) PR (‰) 

Polska 99,7 1,2 -0,5 0,7 -0,5 -0,5 -1,0 

Dolnośląskie 97,4 0,6 -0,6 0,0 -1,6 0,0 -1,6 

Kujawsko-pomorskie 100,0 2,0 -0,8 1,2 -0,3 -1,3 -1,6 

Lubelskie 96,1 1,1 -1,1 0,0 -1,4 -2,6 -4,0 

Lubuskie 100,7 2,8 -0,1 2,7 -0,3 -1,3 -1,7 

Łódzkie 93,5 -2,4 -0,4 -2,9 -3,5 -1,1 -4,6 

Małopolskie  105,3 2,7 0,2 2,9 1,2 0,8 2,0 

Mazowieckie 105,1 -0,4 0,8 0,4 0,2 2,5 2,7 

Opolskie 91,9 1,1 -2,8 -1,7 -2,0 -3,3 -5,3 

Podkarpackie  101,1 3,4 -0,7 2,7 0,8 -1,5 -0,6 

Podlaskie 97,8 1,6 -1,1 0,6 -1,3 -2,1 -3,4 

Pomorskie 106,0 3,5 -0,2 3,3 1,7 0,8 2,5 

Śląskie  93,7 0,1 -0,9 -0,8 -1,4 -2,0 -3,4 

Świętokrzyskie 95,3 0,4 -1,6 -1,2 -2,7 -2,2 -4,9 

Warmińsko-
mazurskie 99,6 4,2 -1,5 2,8 -0,2 -2,6 -2,8 

Wielkopolskie 104,1 1,7 0,2 1,9 1,2 0,0 1,3 

Zachodniopomorskie 99,9 2,8 -0,7 2,1 -0,9 -0,6 -1,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

 

Malejący przyrost naturalny w naszym kraju to wynik przede wszystkim 
spadku urodzeń. Okres transformacji w Polsce to przede wszystkim wyraźne 
zmiany w sferze dzietności. Polska, która na początku zmiany systemowej była 
krajem o relatywnie wysokiej dzietności (1,991 w 1990 r.), na początku tego 
stulecia znalazła się wśród państw o dzietności najniższej. 
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Poziom współczynnika dzietności ogólnej (TFR), czyli średniej liczby urodzeń 
przypadających na jedną kobietę w wieku 15-45 lat, obniżał się w Polsce od 
początku transformacji aż do 2003 r. (do 1,221). Spadek ten przebiegał bardzo 
gwałtownie – w sposób porównywalny jedynie z innymi krajami 
postsocjalistycznymi.10 Według Eurostatu w 2013 r. wartość TFR dla Polski 
wyniosła 1,29 i była to trzecia najniższa wartość wśród krajów europejskich po 
Portugalii (1,21) i Hiszpanii (1,27). Dzietność na tak niskim poziomie przez wiele lat 
będzie oznaczać dwie rzeczy: po pierwsze, zmniejszenie całkowitej populacji 
Polski, po drugie, zmianę struktury demograficznej – kolejne pokolenia dzieci są 
bowiem o wiele mniej liczne od pokoleń ich rodziców. Ocenia się, że w celu 
zapewnienia pełnej zastępowalności pokoleń średnia liczba dzieci przypadająca na 
jedną kobietę w wieku rozrodczym musiałaby być mniej więcej o 80% wyższa niż 
obecnie.11 

Zróżnicowanie przestrzenne wartości współczynnika dzietności wskazuje na 
to, że w niektórych regionach naszego kraju mamy do czynienia z głębokimi 
zmianami zachowań prokreacyjnych, czego wyrazem jest bardzo niska dzietność 
(rys. 3). Najniższe wartości w 2013 r. dotyczyły województw opolskiego (1,074), 
dolnośląskiego (1,153) i świętokrzyskiego (1,161). W regionach o najwyższej 
dzietności (pomorskie – 1,344; wielkopolskie – 1,341; mazowieckie – 1,333), 
wartość TFR dalece odbiegała od wartości gwarantującej prostą zastępowalność 
pokoleń. 

 

Rysunek nr 3: Dzietność w Polsce w 2013 r. według województw  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 

http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

                                                 
10 A. Janiszewska, Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne. Łódź 

2013, s. 165-166 
11 Raport Polska…, op. cit. 
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Do zmian demograficznych okresu transformacji, oprócz osłabienia dynamiki 
demograficznej, należy wymienić także niekorzystne zmiany struktury wieku 
ludności, bowiem zmieniają się relacje pomiędzy najmłodszą i najstarszą częścią 
społeczeństwa, czyli ludnością w wieku przed- i poprodukcyjnym. W wyniku 
zmniejszania się liczby urodzeń oraz wydłużania się trwania życia, zwiększa się 
odsetek ludzi starych (powyżej 65 lat) w naszym kraju, a zmniejsza udział dzieci i 
młodzieży (0-14 lat). Od 1995 r. udział subpopulacji ludzi starszych zwiększył się o 
ponad 3% (do 14,7% w 2013 r.), natomiast liczba względna dzieci i młodzieży 
zmalała o ponad 7% (do 15% w 2013 r.). Zrównanie się odsetka ludności młodej  
z odsetkiem ludności starej w kraju wystąpiło w 2014 r. co plasuje Polskę w grupie 
krajów relatywnie młodych demograficznie. Interesującym problemem jest w jakim 
układzie pozostają zmiany struktur województw w stosunku do całego kraju  
(tab. 2). Najwcześniej, bo w 2005 r. do zrównania odsetka ludzi młodych  
i starych doszło w województwie łódzkim, następnie opolskim (2007), śląskim  
i świętokrzyskim (2008). Najmłodszymi regionami kraju okazują się województwa 
pomorskie i wielkopolskie, w których zrównanie ma nastąpić według prognozy GUS 
w 2018 r. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika starości w 2013 r. daje podobny 
od wyżej opisanego obraz starzenia się polskich regionów (rys. 4). Ponad  
16% udziałem ludności starej (największy udział) charakteryzowały się dwa 
województwa: łódzkie i opolskie, zaś mniej niż 13% osób w wieku podeszłym 
(najmniejszy udział) mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Tabela nr 2: Zrównywanie się odsetka ludności młodej (0-14 lat) z odsetkiem ludności 

starej (powyżej 65 lat)  
 

Wyszczególnienie 2005 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Polska      0     

Dolnośląskie    0       

Kujawsko-pomorskie       0    

Lubelskie     0      

Lubuskie        0   

Łódzkie 0          

Małopolskie         0   

Mazowieckie      0     

Opolskie  0         

Podkarpackie        0    

Podlaskie    0       

Pomorskie          0 

Śląskie    0        

Świętokrzyskie   0        

Warmińsko-
mazurskie         0  

Wielkopolskie          0 

Zachodniopomorskie      0     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks i Prognozy ludności na lata 2014-
2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-
na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
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Analiza wartości współczynników obciążenia demograficznego, które 
uwzględniają relacje pomiędzy grupami osób w wieku produkcyjnym  
i nieprodukcyjnym, nasuwa pesymistyczne wnioski dotyczące rozwoju 
demograficznego naszego kraju. Od początku XXI w. w Polsce zmniejszało się 
całkowite obciążenie ludności dorosłej osobami młodymi i starymi (w wieku przed-  
i poprodukcyjnym). Spadek wartości współczynnika z 60,7 (2002) do 57,6 (2013)  
to wynik malejącego obciążenia dziećmi i młodzieżą. W tym przypadku wartości 
youth dependency ratio zmniejszyły o blisko 8 pkt, a old-age dependency ratio 
wzrosły o niespełna 5 pkt. O niekorzystnych zmianach struktury wieku informuje 
nas relacja pomiędzy liczbą osób w wieku poprodukcyjnym i w wieku 
przedprodukcyjnym, w okresie 2002-2013 relacja ta uległa zwiększeniu z 66,5 do 
101,2. Wynika z tego, że proces starzenia się społeczeństwa wyraźnie „wypiera”,  
z zajmowanego do niedawna uprzywilejowanego miejsca w obciążeniach 
demograficznych populację dzieci i młodzieży, umieszczając na pierwszym miejscu 
grupę osób w starszym wieku. 

Społeczeństwo polskie starzeje się w niejednakowym tempie, na co zwracano 
uwagę już wcześniej. Miary obciążenia demograficznego wskazują także na 
dywersyfikację przestrzenną tego procesu. Największe obciążenie demograficzne 
występuje wśród mieszkańców województw łódzkiego, mazowieckiego  
i lubelskiego i jest to efekt dominacji osób starszych nad dziećmi i młodzieżą  
(rys. 5). Szczególnie niekorzystnie przedstawiała się relacja osób w wieku 
poprodukcyjnym do liczebności osób w wieku przedprodukcyjnym. W czterech 
województwach Polski w 2013 r. (łódzkim, świętokrzyskim, opolskim  
i dolnośląskim) na każde 100 osób spośród dzieci i młodzieży przypadało powyżej 
110 osób starszych (w wieku poprodukcyjnym). 

Opracowana w 2014 r. przez GUS długoterminowa prognoza  
demograficzna dla Polski (do 2050 r.) przewiduje pogłębianie się niekorzystnych 
procesów ludnościowych, co w kontekście prowadzenia polityki społecznej  
stawia przed nią nowe wyzwania. Według prognozy czeka nas dalszy, stopniowy 
ubytek liczby ludności oraz znaczące zmiany struktury według wieku. Jej  
autorzy piszą: „Polska znalazła się w takim momencie rozwoju demograficznego, 
że nawet wzrost współczynnika dzietności do poziomu gwarantującego  
prostą zastępowalność pokoleń w krótkim okresie nie spowoduje odwrócenia  
tych procesów i nie powstrzyma zmniejszania się liczby ludności kraju. Przy 
 tak już znacznym zniekształceniu struktury populacji proces odbudowy 
demograficznej jest procesem powolnym i wymaga konsekwentnych, 
długofalowych działań”.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Oficjalna Strona Głównego Urzędu Statystycznego, 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-
2050-opracowana-2014-r-,1,5.html, s. 109 
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Rysunek nr 4: Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce w 2013 r. według 

województw 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 

http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
 

Rysunek nr 5: Współczynniki obciążenia demograficznego w Polsce w 2013 r. według 

województw  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 

http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
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3. Wydatki na politykę społeczną 
Rozwój polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji nie ujawnił 

trwałych cech, które świadczyłyby, że zmierza ona ku jakiemuś wyznaczonemu 
modelowi teoretyczno-ideologicznemu, czy kształtuje jednoznacznie zdefiniowany 
model własny. Była to przede wszystkim polityka reaktywna, wspierająca rynkowe 
przemiany gospodarcze i systemowe oraz jednocześnie łagodząca ich drastyczne 
skutki społeczne.13 Podejmowanie decyzji w sprawach polityki społecznej  
w naszym kraju jest uzależnione także w dużym stopniu od toczących się od wielu 
lat podziałów i sporów politycznych. W konsekwencji efektywność podejmowanych 
decyzji nie zawsze jest satysfakcjonująca. 

Wydatki socjalne wynikają z prowadzonej przez państwo polityki społecznej. 
Najogólniej rzecz ujmując, są to „wydatki transferowane ze środków publicznych 
do gospodarstw domowych w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, 
rzeczowych i usług oraz wydatki na funkcjonowanie instytucji publicznych, które te 
wydatki obsługują. Najważniejsze wydatki socjalne obejmują wydatki w ramach 
ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy społecznej oraz 
świadczenia rodzinne i wydatki związane z polityką rynku pracy. Wydatki socjalne 
realizowane są poprzez państwowe fundusze celowe, programy wieloletnie, środki 
europejskie”.14 

Wydatki Polski na politykę społeczną w dużym stopniu odbiegają od średniej 
dla UE-28. W roku 2012 było to niewiele ponad 18% PKB, podczas gdy  
w całej Unii odsetek ten wyniósł 29,5%. Drugim niepokojącym aspektem jest 
odnotowywany systematyczny spadek środków przeznaczanych na cele 
społeczne, jeszcze w 2002 r. było to 21,1% PKB. Równie istotne obok wielkości 
wydatków jest ich przeznaczenie (tab. 2). Polska znajduje się w grupie krajów, 
które przeznaczają najwięcej środków (ok. 60%) na wypłaty emerytur i rent, 
średnio więcej o 14% niż w całej Unii (rys. 6). W UE-28 tylko Włochy więcej 
wydatkują na ten cel. W literaturze przedmiotu funkcjonuje opinia, że największy 
wpływ na funkcjonowanie systemu emerytalnego wywiera ewoluująca struktura 
demograficzna społeczeństw, która może wywołać rosnącą dysfunkcjonalność 
systemu zabezpieczenia emerytalnego.15 Z tego też względu przed polską polityka 
społeczną stają już dziś nowe wyzwania związane z postępującym procesem 
starzenia się społeczeństwa. Widać to wyraźnie, jeśli pod uwagę weźmiemy 
wskaźnik obciążenia systemowego, czyli proporcję liczby osób odprowadzających 
składki do liczby osób pobierających emerytury (szacowanej według obecnie 
obowiązujących zasad przechodzenia na emeryturę). Zwłaszcza dla wskaźnika 
obciążenia systemowego widoczny jest wpływ zmian demograficznych  
na sytuację finansową instytucji zarządzających ubezpieczeniem emerytalnym.  
W prognozowanym okresie do 2060 r. wskaźnik obciążenia systemowego dla 
Polski będzie się zmniejszał, ze 171 (2010) do 89 (2060). Oznacza to, że na każde 
100 emerytów w naszym kraju w 2060 r. będzie tylko 89 osób, które będą 
odprowadzać składki (rys. 7). Jak widać dla przykładowo wybranych krajów, 

                                                 
13 S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty Case, nr 56, www.case-

research.eu/upload/publikacja_plik/28661030_RC%2065.pdf (pobrano 30.07.2015 r.) 
14 Leksykon budżetowy, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=A7D0C8DFCF713364 

C1257A5600481766&litera=W (pobrano 30.07.2015 r.) 
15 Ł. Obrzut, Wpływ procesów demograficznych na funkcjonowanie systemów emerytalnych. Wybrane 

aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 848. Kraków 2011, s. 87 
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sytuacja demograficzna jest silnie skorelowana z obciążeniami systemowymi  
(np. Włochy, Irlandia). 

Nieco mniej niż w Unii (o 5% do 7% w różnych latach) nasz kraj wydatkował 
na ochronę zdrowia i niepełnosprawność, w 2012 r. – 32,4% ogółu środków. 
Polityka prorodzinna znalazła się na trzecim miejscu pod względem finansowania 
celów społecznych, z wydatkami rzędu 5-7%. W ostatnich kilku latach wydatki na 
dzieci i ochronę rodziny zmniejszyły się z 6,7% (2008) do 4,8% (2012). 
Niewątpliwie stoi to wyraźnie w sprzeczności z potrzebami w tej sferze przy 
uwzględnieniu choćby bardzo niskiego poziomu dzietności w naszym kraju. 
Najmniej środków Polska przeznaczała w 2012 r. na budownictwo mieszkaniowe  
i wykluczenie społeczne (1,1%) oraz bezrobocie (1,7%). Na walkę z bezrobociem 
nasz kraj przeznaczał najmniej środków spośród wszystkich krajów unijnych. 

 

Tabela nr 3: Struktura wydatków na cele społeczne w Polsce w latach 2004-2012 
 

Rok 

Wydatki w% ogółu 

polityka 
prorodzinna 

bezrobocie 
ochrona zdrowia i 

niepełnosprawność 
emerytury 

i renty 

budownictwo 
mieszkaniowe 
i wykluczenie 

społeczne 

2004 4,9 3,4 30,8 59,4 1,5 

2005 4,8 3,3 30,4 59,0 2,5 

2006 4,7 3,0 30,2 60,3 1,8 

2007 4,9 2,2 31,4 60,0 1,5 

2008 6,7 1,9 32,2 58,1 1,2 

2009 6,5 2,0 31,0 59,4 1,1 

2010 7,0 2,1 31,2 58,3 1,4 

2011 7,1 1,6 31,6 58,6 1,1 

2012 4,8 1,7 32,4 60,1 1,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/ 
data/database 

 

Rysunek nr 6: Struktura wydatków na cele społeczne w Polsce (A) i UE-28 (B) w 2012 

r., (w%)  
 

A B  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/ 

data/database  
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Rysunek nr 7: Stopa obciążenia systemowego w Polsce i wybranych krajach 

europejskich w latach 2010-2060 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, The 2012 Ageing 

Report. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2010-2060), 
„European Economy”, No. 2, 2012, tabela A86 

 

System wydatków przeznaczonych na pomoc i politykę społeczną oparty jest 
w Polsce na zasadzie decentralizacji i najważniejsze zadania z zakresu pomocy 
społecznej realizują jednostki samorządu terytorialnego. Wykonywanie zadań  
w ramach pomocy i polityki społecznej przez JST są to w większości ich zadania 
własne i realizowane obowiązkowo. W sytuacji, gdy poziom dochodów 
samorządów w kraju jest mocno zróżnicowany i w dużej mierze zależny  
od dochodów osób fizycznych i prawnych osiąganych na ich terenie i tylko 
częściowo wyrównywany za pomocą transferów z budżetu państwa, istnieje 
ryzyko, że potrzebujący wsparcia ludzie zostaną go pozbawieni lub uzyskają je 
tylko w wąskim zakresie. Dlatego istotne z poznawczego punktu widzenia wydaje 
się poznanie jak kształtuje się poziom wydatków na pomoc i politykę społeczną 
ponoszonych przez samorząd terytorialny w różnych częściach Polski i jak jest on 
powiązany z zasobnością samorządu terytorialnego. 

Analiza wielkości wydatków na pomoc i politykę społeczną w przeliczeniu na 
mieszkańca poniesionych w 2013 r. przez samorządy wszystkich szczebli 
położone w 16 województwach Polski ujawniła istotne różnice w tym zakresie  
(rys. 8). Wynika z tego, że samorządy województw warmińsko-mazurskiego  
i świętokrzyskiego były w największym stopniu obciążone wydatkami na cele 
społeczne. Koreluje to ze stopą bezrobocia rejestrowanego i stopą bezrobocia 
długotrwałego, obydwa wskaźniki były najwyższe w 2013 r. w województwie 
warmińsko-mazurskim i adekwatnie wyniosły – 21,6 i 11,8% (Polska 13,4%; 7,2%). 
W przypadku regionu świętokrzyskiego rozmiary bezrobocia należały do jednych  
z największych w kraju (16,6%; 9,1%). Na wysokość wydatków na cele społeczne 
obok rozmiarów bezrobocia wpływa zagrożenie ubóstwem. W 2012 roku, 
w największym stopniu zagrożeni ubóstwem skrajnym byli mieszkańcy 
województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie odsetek osób w gospodarstwach 
domowych, żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł 13,5%. Wysoką wartość 
wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym osiągnął także w województwach 
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podlaskim oraz świętokrzyskim, gdzie wynosił prawie 11%. W skali kraju 
najmniejszy odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji odnotowano  
w województwach południowych i południowo-zachodnich: śląskim, opolskim oraz 
dolnośląskim, a także w województwach mazowieckim i lubuskim. Wartość 
wskaźnika ubóstwa skrajnego dla tych obszarów nie przekroczyła 5%.16 Wyżej 
wymienione powody wpływały na liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 
w 2013 r., wskaźniki te w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców były wyższe od 
średniej krajowej (516,2) zarówno w warmińsko-mazurskim (878) i świętokrzyskim 
(663,5). Niski poziom osiągnęły wydatki socjalne natomiast w województwach 
mazowieckim, śląskim, i małopolskim cechujących się dobrą sytuacją – 
najniższymi w kraju wskaźnikami ubóstwa i bezrobociem znacznie mniejszym od 
przeciętnego. Mając na uwadze wspomniane uwarunkowania ekonomiczne  
i postępujące zagrożenia demograficzne, o których pisano wcześniej, sytuacja 
finansowa mieszkańców tej części kraju sprawia, że samorządy są tam wyraźnie 
mocniej obciążone wydatkami socjalnymi. 

 

Rysunek nr 8: Wydatki na pomoc i politykę społeczną jednostek samorządu 

terytorialnego na 1 mieszkańca w Polsce w 2013 r. według województw  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 

2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/roczn 
ik-statystyczny-wojewodztw-2014,4,9.html (pobrano 31.07.2015 r.) 

 

Analiza porównawcza nie potwierdziła, przynajmniej na poziomie województw, 
zależności pomiędzy wielkością dochodów samorządów położonych na ich terenie 
a wielkością wydatków na pomoc i politykę społeczną (rys. 9). Wyraźniej są  
one powiązane z zapotrzebowaniem na pomoc socjalną z powodu ubóstwa, czy 
bezrobocia niż z zasobnością samorządów. Tylko trzy spośród pięciu województw 

                                                 
16 Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ 

ubostwo-opieka-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-swietle-badan-gus,1,5.html (pobrano 30.07.2015 r.) 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/roc
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(tj. warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i pomorskie), w których samorządy 
dysponowały dochodami przekraczającymi średni poziom charakterystyczny dla 
kraju (4766 zł na 1 mieszkańca), wydatki na pomoc i politykę społeczną również 
były wyższe od przeciętnej wielkości (698 zł na 1 mieszkańca) środków 
przeznaczanej przez samorządy na tę dziedzinę. W dwóch pozostałych, 
wyróżniających się najwyższymi dochodami na jednego mieszkańca w kraju,  
tj. mazowieckim i dolnośląskim, wydatki na opiekę socjalną były wyraźnie mniejsze, 
co pozostaje w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na nią społeczności 
lokalnej. Podobnie w województwach, gdzie samorządy dysponowały najniższymi 
dochodami per capita, wydatki ma pomoc i politykę socjalną były powiązane  
z zakresem ubóstwa ustawowego i wielkością bezrobocia.  

 

Rysunek nr 9: Dochody jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca  

w Polsce w 2013 r. według województw  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 

2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/roczn 
k-statystyczny-wojewodztw-2014,4,9.html (pobrano 31.07.2015 r.) 

 

3. Rozwiązania prawne i programy polityki społecznej – wybrane 
przykłady 

Instrumenty realizacji polityki społecznej należy podzielić na trzy rodzaje: 
regulacje prawne, procedury dialogu społecznego oraz regulacje finansowe. Jest 
wiele aktów prawnych, które określają zasady funkcjonowania pomocy i polityki 
społecznej. Są to zapisy w dokumentach międzynarodowych, Konstytucji RP  
i konkretyzowane w aktach prawnych niższego rzędu prawa i wolności 
obywatelskie (tzw. prawa negatywne, polegające na nieingerencji państwa) oraz 
prawa socjalne (będące prawami pozytywnymi w tym sensie, że ich 
urzeczywistnienie wymaga aktywnego działania państwa).  

Szczególną rolę odgrywają akty prawne chroniące przed dyskryminacją – 
regulacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia, zwłaszcza zachowań 
ludzi jako pracowników i pracodawców (prawo pracy) oraz jako członków rodzin 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/roc
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(prawo rodzinne) – te dwie gałęzie prawa stanowią trzon tzw. ustawodawstwa 
społecznego. Współcześnie coraz większego znaczenia nabierają „kontraktualne” 
stosunki między ludźmi obsługiwane przez prawo cywilne; regulacje dotyczące 
zachowań mniej rozpowszechnionych, czasem drastycznych, np. wikłania się  
w konflikty międzyludzkie (prawo procesowe), sankcje wobec sprawców czynów 
kwalifikowanych, jako przestępstwa i wykroczenia (prawo karne).17 Specjalna 
grupa instrumentów to plany, strategie rozwojowe, programy sporządzane przez 
władze publiczne.  

Powstające różnego rodzaju plany i programy są odpowiedzią na pojawiające 
się problemy i zagrożenia społeczne. Ostatnio w Polsce dużo uwagi poświęca się 
rozwiązaniom skierowanym szczególnie do dwóch grup społecznych, tj. młodych  
i rodzin oraz ludzi starych.  

Przykładem pokazującym zaangażowanie państwa w sprawy ludzi  
w podeszłym wieku jest polityka senioralna. Polityka senioralna jest to ogół 
celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych 
organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki 
godnego i zdrowego starzenia się. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej  
w Polsce na lata 2014-2020 (ZDPS) są wykonaniem zobowiązania przewidzianego 
w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013 (Program ASOS). Program ASOS jest pierwszym ogólnopolskim 
programem przygotowanym na taką skalę, przeznaczonym dla osób starszych 
oraz współpracy międzypokoleniowej. Realizacja Programu ASOS pozwoliła  
na stworzenie podstaw polityki senioralnej w Polsce (polityki dotyczącej osób 
starszych oraz dla osób starszych). 

W pracach nad założeniami polityki senioralnej wykorzystano koncepcję 
aktywnego starzenia się, które jest definiowane jako proces umożliwiający zarówno 
jednostkom, jak i grupom społecznym zagospodarowanie ich potencjału  
z perspektywy całego życia, zachowania zarówno dobrostanu psychicznego 
i fizycznego, jak i aktywności zawodowej, społecznej oraz niezależności  
i samodzielności. 

Główne zidentyfikowane wyzwania dla polityki senioralnej, wokół których 
wypracowano kierunki interwencji, to: 

– zwiększający się udział osób starszych w populacji i przygotowanie się na 
wiele społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, 

– wydłużenie okresu aktywności zawodowej, 
– włączenie potencjału osób starszych w obszar aktywności społecznej  

i obywatelskiej, 
– zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające osobom pracującym  

w wieku 50+ na godzenie życia zawodowego z rodzinnym (konieczność 
sprawowania opieki nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi).18 

W ramach polityki senioralnej, Rada Ministrów, 17 marca 2015 r. przyjęła 
program wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Celem strategicznym 

                                                 
17 J. Supińska, Style i instrumenty polityki społecznej, www.aglomeracja.holdikom.com.pl/Link 

Click.aspx? (pobrano 31.07.2015 r.) 
18 Uchwała nr 238 RM z 24 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej 

Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Dz Urz, 4 luty 2014, poz. 118. https://www.mpips.gov.pl/ 
seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/ 
(pobrano 31.07.2015 r.) 

http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/Link
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Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek 
samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów 
„Senior-WIGOR”,19 ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, 
charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów  
w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do 
realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności 
zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym 
oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od 
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje  
się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie 
czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania 
samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.20 

W ramach wspierania rodziny został przygotowany przez państwo program 
„Karta Dużej Rodziny”. Program ten to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin z trójką i więcej dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty 
instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. 
Posiadanie Karty, ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża 
koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy 
zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. 
Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. 
Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych 
miejscowościach. 

Posiadacze „Karty Dużej Rodziny” mogą korzystać z oferty w ponad 7,6 tys. 
miejsc zgłoszonych przez ponad 800 firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta 
została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 
dochodów rodzinom, z co najmniej trójką dzieci: 

– w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się 

w szkole lub szkole wyższej, 
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi 

rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się 
także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki  
w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia.  
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  
stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia  
o niepełnosprawności. 

                                                 
19 Do 2020 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych 

domów seniora. Planuje się, że w 2015 r. powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek  
z ok. 20 miejscami dla seniorów każda.  

20 https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7245,senior-wigor-opieka-wiedza-aktywn 
osc.html, (pobrano 31.07.2015 r.) 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7245,senior-wigor-opieka-wiedza-akty
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Do młodych osób skierowany jest program „Mieszkanie dla Młodych”. 
Obowiązuje on od stycznia 2014 r., a kupujący swoje pierwsze „M” mogą liczyć na 
pomoc państwa w ramach tego programu. Pomoc polega na dofinansowaniu 
wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub 
przysposobione, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części 
kapitału kredytu. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego 
mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) mogą na nowych 
zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. 
Młodzi ubiegający się o skorzystanie z tego programu musze spełnić następujące 
warunki: 

– nie mogą posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) 
– muszą być w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek 

młodszego małżonka) 
– dokonać zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub 

domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 – 
jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci, 

– zaciągnięty przez nich kredyt ma być na co najmniej 50% ceny mieszkania, 
na co najmniej 15 lat, 

– cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej 
lokalizacji.  

Osoby w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą liczyć na: 
– dopłatę do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania), 
– 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez 

dzieci, 
– 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących, co 

najmniej jedno dziecko, 
– dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału 

kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi 
się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane 
dziecko, 

– dopłatę liczoną w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej 
lokalizacji.21  

Przytoczone przykłady programów skierowanych do różnych grup 
społecznych świadczą z jednej strony o rosnących potrzebach tych osób, a drugiej 
o dostrzeganiu ich problemów przez państwo w zmieniającej się sytuacji 
ludnościowej kraju.  

 
Podsumowanie 
Przemiany transformacyjne w Polsce przyniosły wiele zmian w różnych 

aspektach życia gospodarczego i społecznego. Przyczyniły się bez wątpienia  
do zwiększenia dynamiki przemian demograficznych. Obecnie polityka społeczna 
musi rozwiązywać wiele problemów życia społecznego, których uwarunkowania są 
bardzo złożone, a ich wymiar ma charakter globalny. Przemiany demograficzne, na 
które zwrócono uwagę w opracowaniu – depopulacja, starzenie się, niska 
dzietność to procesy, wykazują duży poziom inercji, dlatego też przedsięwzięcia 
podejmowane w celu ich przeciwdziałania musza być długofalowe i kompleksowe. 

                                                 
21 https://rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych (pobrano 31.07.2015 r.) 
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Przeprowadzona analiza wykazała, że w Polsce rozpoczęły się, w latach 90. 
ubiegłego wieku, niekorzystne z punktu widzenia rozwoju potencjału 
ludnościowego procesy demograficzne. Choć rozmiary wielu z nich są jeszcze 
mniejsze (np. depopulacja, starzenie) niż w innych krajach europejskich,  
to niepokoić może fakt, że ich dynamika jest duża. Niewątpliwie sytuacja jest 
najbardziej niekorzystna w sferze zachowań prokreacyjnych, ponieważ dzietność  
w naszym kraju jest jedną z najniższych w Europie. Przeobrażenia demograficzne 
są zróżnicowane przestrzennie, analiza wykazała, że w niektórych województwach 
(łódzkie, opolskie) postępuje regres demograficzny. W wielu regionach Polski, 
które mają problemy demograficzne występują także niekorzystne zjawiska 
społeczno-gospodarcze. Obszary te są więc wyjątkowo obciążone jeśli chodzi  
o wydatki na zaspokojenie potrzeb społecznych. 

Efektywna polityka społeczna powinna uwzględniać w swoich poczynaniach 
także uwarunkowania demograficzne. Struktura wydatków na polskie cele 
społeczne pokazuje, że środki wydatkowane na politykę prorodzinną  
są niewystarczające. Niekorzystnie, w stosunku do wielu państw unijnych, 
przedstawia się również wielkość wydatków w% PKB naszego kraju.  

Państwo polskie podejmuje w ramach polityki społecznej różne 
przedsięwzięcia w postaci strategii, planów i programów, które mają być 
odpowiedzią na nawarstwiające się potrzeby różnych grup beneficjentów. 

 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje problematykę polityki społecznej realizowanej w Polsce. 

Wśród czynników, które oddziałują na kierunki prowadzonej polityki, szczególną 
uwagę zwrócono na uwarunkowania demograficzne. Wybór tych czynników był 
uzasadniony niezwykle dużą dynamiką przebiegu procesów demograficznych  
w Polsce rejestrowaną od lat 90. ubiegłego wieku. Analiza przemian 
demograficznych została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych, 
udostępnianych przez GUS i Eurostat, techniką desk research. Umożliwiło  
to określenie rozmiarów i dynamiki wybranych zjawisk ludnościowych także  
w ujęciu przestrzennym (metody kartograficzne). Jako cel opracowania postawiono 
również przeanalizowanie wydatków na cele społeczne. W tym przypadku analiza 
objęła ogólne wydatki krajowe i wydatki na pomoc i politykę społeczną jednostek 
samorządu terytorialnego. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że wydatki 
na politykę społeczną w Polsce są niższe niż w wielu krajach europejskich i UE-28 
i w wielu dziedzinach niewystarczające (np. polityka prorodzinna). Ponadto wiele 
regionów polskich jest obciążona kosztami udzielania pomocy społecznej 
niewspółmiernie do wysokości ich dochodów. W opracowaniu zaprezentowano 
także kilka przykładów społecznych programów państwowych, które realizują 
obecne potrzeby różnych grup beneficjentów i są odpowiedzią na narastające 
problemy społeczno-demograficzne. 
 

Summary 
In the article the author takes the issue of social policy implementation in 

Poland. Among the factors that influence the shape of the policy, special attention 
was paid to the demographic ones. The selection of these factors is justified by an 
extremely high dynamics of demographic processes registered in Poland since the 
90s of the last century. Analysis of demographic change has been carried out on 
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the basis of statistical data provided by the Central Statistical Office and Eurostat, 
– desk research technique. This enabled the determination of size and population 
dynamics of selected phenomena also in spatial (mapping) method. The author 
wanted to analyze spending on social policy. In this case, the analysis included 
overall national spending and spending on aid and social policies of local 
governments as well. The results of the analysis showed that spending on social 
policy in Poland is lower than in many European countries and the EU-28 and, 
moreover, in many cases insufficient (eg. Family policy). In addition, many Polish 
regions are supposed to pay the social welfare disproportionate amount of their 
income. The paper presents several examples of the social state programs that 
correspond with the present needs of different groups of beneficiaries and are  
a response to the growing socio-demographic problems. 
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POLITYKA SPOŁECZNA DLA STARZEJĄCYCH SIĘ SPOŁECZEŃSTW 
KRAJÓW EUROPEJSKICH 

 
 

1. Wstęp 
Starzenie się ludności jest procesem, który obecnie ma zasięg globalny  

i dotyczy niemal wszystkich regionów świata, choć przebiega ono bardzo 
nierównomiernie w skali poszczególnych krajów. Niewątpliwie obserwowane 
współcześnie przemiany zachowań demograficznych przyczyniają się do 
pogłębiania rozmiarów tego zjawiska, niemniej jednak sam proces rozpoczął się 
dużo wcześniej. Według polskiego demografa Edwarda Rosseta,1 najważniejszymi 
problemami ludnościowymi XX wieku – zarówno w skali europejskiej, jak  
i ogólnoświatowej – były eksplozja demograficzna, proces starzenia się ludności 
oraz wydłużanie się trwania życia. Ian Stuart-Hamilton2 podkreśla, że starzenie się 
ludności nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero w XX w. stało się powszechne.  

Bezpośrednie czynniki, które zapoczątkowały proces starzenia były związane 
z wkroczeniem na przełomie XVIII i XIX wieku do Europy „rewolucji 
demograficznej”, której kolebką stała się Europa Zachodnia. Zauważyć należy, że 
kraje europejskie stały się w tym czasie pionierami nowych zachowań 
demograficznych. Mowa tu o przemianach ludnościowych związanych z pierwszym 
przejściem demograficznym. Teoria pierwszego przejścia demograficznego  
w swojej warstwie wyjaśniającej opisuje mechanizmy, które przyczyniły się do 
zmian śmiertelności i rodności społeczeństw. Opisuje długookresowe przemiany 
zachodzące w populacjach ludzkich, które polegają na przejściu od reprodukcji 
prymitywnej (tradycyjnej) do reprodukcji nowoczesnej (oszczędnej). Mechanizmem 
przejścia jest spadek umieralności, który w poszczególnych regionach świata 
wystąpił w różnych okresach. W Europie pojawił się on najwcześniej, bo już w XVIII 
i na początku XIX w. zaobserwowano go we Francji, w Czechach i w Skandynawii 
(z wyjątkiem Finlandii). Dopiero po 75 latach objął Europę Północną, Zachodnią, 
Środkową, na wschodzie Polskę i Rosję europejską, a później Włochy  
i Jugosławię. Musiało upłynąć kolejnych 20 lat, aby śmiertelność zaczęła się 
obniżać w Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Rumunii. Przemiany obszaru 
śmiertelności były spowodowane ogólnym postępem społeczno-gospodarczym,  
w tym przede wszystkim w zakresie medycyny.3  

                                                 
1 E. Rosset, Fenomeny demograficzne XX wieku, (w:) Ekologia populacji ludzkich, N. Wolański (red.). 

Warszawa-Wrocław 1982, s. 7-47 
2 I. Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się. Poznań 2006, s.13 
3 J.Z. Holzer, Demografia. Warszawa 2003, s. 19-20; J. Kurkiewicz (red.), Procesy demograficzne  

i metody ich analizy. Kraków 2010, s. 44; M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy 
i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa 2005, s. 127-129 
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Pomimo założeń, że pierwsze przejście demograficzne doprowadzi do 
osiągnięcia nowoczesnej równowagi przy niskiej umieralności i płodności,  
w krajach uprzemysłowionych, wysoko gospodarczo rozwiniętych, zaczęto 
odnotowywać już w połowie lat 60. XX w. nowe zmiany demograficzne. Cechą 
charakterystyczną tych przemian jest pełna kontrola urodzeń, która osiągnęła 
poziom znacznie odbiegający od gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń. 
Zmiany dotyczące odchylenia od stanu równowagi, wyznaczonego przez 
stabilizację przyrostu ludności przy niskiej płodności i umieralności, okazały się 
trwałe, choć początkowo uznawano je za okresowe zakłócenia prawidłowości, 
przewidywanych zgodnie z teorią przejścia demograficznego. Ten nowy etap 
przemian demograficznych, zapoczątkowany w Europie Północnej i Zachodniej 
(Dania, Holandia i Belgia), został nazwany drugim przejściem demograficznym,  
a za twórców tej teorii uznaje się J.D. van de Kaa i R. Lesthaeghe’a.4  

Przemiany demograficzne pierwszego i drugiego przejścia demograficznego 
(przede wszystkim obniżenie rodności i śmiertelności) zapoczątkowały 
„nowoczesny” proces starzenia,5 albo jak mówią przedstawiciele nauk 
społecznych, „siwiejącą populację”,6 albo „siwiejące pokolenia”.7 W aspekcie 
demograficznym starzenie się ludności jest procesem dynamicznie zwiększającego 
się udziału seniorów (w wieku 65 lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności. 
Szczególnie istotne jest, że dalszym zmianom ulegają relacje liczby ludności  
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Oczywiste jest, że struktura wiekowa 
społeczeństwa wywiera wpływ na rozwój gospodarczy kraju, dzieje się tak, choćby 
dlatego, że ludzi w różnym stadium wiekowym charakteryzują inne potrzeby  
i wykazują się oni zróżnicowanym zachowaniem ekonomicznym.8 Istotne jest także 
to, że zmiany w strukturze demograficznej, poza zwiększeniem skali obciążeń 
budżetowych oraz trudności w systemach emerytalnych i opiece zdrowotnej, mogą 
niekorzystnie oddziaływać na dynamikę gospodarczą i konkurencyjność.9 

W kontekście bardzo wyraźnych zmian struktury wieku ludności krajów 
europejskich, w tym zwiększania się populacji ludzi starych, rośnie znaczenie 
polityki społecznej prowadzonej przez państwa europejskie i UE. Polityka 
społeczna jest przede wszystkim działalnością praktyczną, prowadzoną przez 
różne podmioty i skierowaną do różnych grup społecznych. Adam Kurzynowski10 
definiuje ją jako „działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych 
zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, 
prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na 
równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb 
społecznych na dostępnym poziomie”. Ten rodzaj działalności publicznej, „której 
zamierzone cele i osiągane rezultaty dotyczą warunków, poziomu i jakości życia 
społeczeństw jako całości, a także wybranych zbiorowości osób, rodzin czy 

                                                 
4 I.E. Kotowska, Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce  

w latach 1990, „Studia Demograficzne”, nr 4 (134), 1998, s. 4 
5 E. Rosset, Fenomeny…, op. cit. 
6 A. Giddens A., Socjologia. Warszawa 2005, s. 185 
7 I. Stuart-Hamilton, Psychologia..., op. cit., s. 14 
8 D.E Bloom, D. Canning, J. Sevilla, Economic Growth and the Demographic Transition. Cambridge 

2001, s. 7 
9 E. Grzędzińska, Procesy demograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę Polski, „Rozwój i Polityka Gospodarcza Polski w Unii Europejskiej”, Sopot 2005, s. 14-15 
10 A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna. Warszawa 2003, s. 11 
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gospodarstw domowych”11 ewoluuje w czasie i przestrzeni, gdyż zmienia się samo 
społeczeństwo i uwarunkowania ekonomiczne.  

W tym kontekście interesująca wydaje się analiza działań podejmowanych 
przez Unię Europejską. Polityka społeczna nie od początku była domeną jej 
działań. Podejście takie nie było przypadkowe. Sfera ta bowiem z jednej strony  
jest niezwykle „wrażliwa” politycznie (w polityce wewnętrznej), z drugiej zaś, 
przynajmniej pozornie, stoi w opozycji do liberalnego modelu rynku. Dopiero od 
roku 2000 polityka społeczna i inicjatywy związane ze starzeniem społeczeństwa 
na stałe zaistniały w agendach instytucji unijnych.  

Pomimo wysiłków ze strony Unii i państw członkowskich w Europie występuje 
zróżnicowanie zarówno problemów społecznych, jak i możliwości ich 
rozwiązywania. W opracowaniu przedstawiono jak zmieniała się polityka społeczna 
w Unii, w jaki sposób postrzegano problemy ludzi starszych. Prześledzono także 
rozwiązania, jakie proponuje UE w ramach polityki społecznej dla ludzi  
w podeszłym wieku. Zaprezentowano także obecny stan polityki społecznej 
(wydatki) krajów unijnych. Aby możliwe było porównanie potrzeb społecznych  
z prowadzoną polityką, pokazano rozmiary starzenia się mieszkańców krajów  
UE-28 oraz przestrzenne zróżnicowanie tego zjawiska. 

 
2. Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec osób starszych 

2.1. Ewolucja podstaw traktatowych polityki społecznej UE 
W swojej ponad 50. letniej historii, członkowie UE kilkukrotnie podejmowali 

wysiłek reform traktatowych. Dokument, na mocy którego powstały Wspólnoty,  
w tym Europejska Wspólnota Gospodarcza, podpisany został w 1957 r. Główny 
nacisk położono na integrację ekonomiczną. Podstaw teoretycznych doszukiwać 
się więc można w koncepcjach funkcjonalnych i neofunkcjonalnych. Większość 
działań podporządkowana została tworzeniu wspólnego rynku z przyjęciem zasady 
niezakłóconej konkurencji. W zapisach traktatowych pominięto np. politykę 
regionalną i politykę społeczną. We fragmencie zatytułowanym Polityka społeczna 
gwarantuje się jedynie prawa pracownicze. Zofia Czapulis-Rutkowska12 pisząc  
o tym wskazuje na fakt, że ówcześnie polityka społeczna nie miała wielkiego 
znaczenia. Wydatki państw europejskich na tę działalność w latach 50. XX w. nie 
przekraczały 10% dochodu narodowego. Pojęcie państwa opiekuńczego miało się 
dopiero rozwinąć, a wszelkie prognozy demograficzne nie były wystarczająco 
wiarygodne. Dodatkowo wskazać można na interwencjonistyczny, a zatem stojący 
w zdecydowanej opozycji do wolnego rynku, charakter polityki społecznej. Pewnym 
problemem był i jest zapewne także bardzo duży związek działań społecznych  
i wewnętrznej polityki każdego państwa.  

Brak wyraźnych podstaw traktatowych nie oznaczał jednak kompletnego 
zaniechania działań w wymiarze społecznym. Jeszcze bowiem przed pierwszą 
reformą traktatową – przyjęciem w 1988 r. Jednolitego Aktu Europejskiego,  
a właściwie już w 1960 r., powołano Europejski Fundusz Społeczny (na podstawie 
art. 123-125 Traktatu o EWG). Od samego początku jego zadaniem było wsparcie 
obywateli na rynku pracy – poprawa zatrudnienia poprzez mobilność. 

                                                 
11 R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa 2008, s. 348 
12 Z. Czapulis-Rutkowska, Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec osób starszych, „Acta 

Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 2013, nr 291, s. 20 
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Podejmowane kroki miały ułatwić integrację ekonomiczną. Żadne z działań nie było 
jednak skierowane do osób starszych. Pierwszy stworzony przez Radę Ministrów 
program społeczny przyjęto w 1974 r. Obejmował on lata 1974-1976 i dotyczył 
następujących priorytetów: 

– osiągnięcie pełnego zatrudnienia w państwach członkowskich, 
– poprawę warunków życia i pracy, 
– zwiększenie partycypacji społecznej w działaniach Wspólnoty (pracodawcy 

i związki zawodowe) i przedsiębiorstw (pracownicy).13 
Do początku lat 80. XX w. przyjęto m.in. dyrektywy dotyczące równości kobiet 

i mężczyzn oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W późniejszych latach, głównie 
pod wpływem konserwatywnie nastawionej Wielkiej Brytanii, działania mocno 
ograniczono. W konsekwencji, w przygotowaniach do podpisania Jednolitego  
Aktu Europejskiego, zupełnie pominięto kwestie społeczne. Wolny rynek miał  
sam rozwiązywać problemy socjalne. Pod wpływem krytyki, Rada Europejska 
zdołała jednak nadać nieco społecznego wymiaru integracji ekonomicznej. Jego 
egzemplifikacją była Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych 
Pracowników14 z roku 1989. Poza Brytyjczykami podpisali ją wszyscy członkowie 
EWG. Karta stanowiła możliwy do osiągnięcia w tamtym okresie kompromis – była 
jednoznaczną deklaracją polityczną, choć bez mocy wiążącej i ograniczała zakres 
stosowania zaleceń jedynie do pracowników, nie zaś wszystkich obywateli.15 
Wymienione w Karcie sfery działań dotyczyły:16 

– równego dostępu do zatrudnienia, wykonywania zawodu, warunków pracy  
i wynagrodzenia, 

– swobodnego przepływu siły roboczej, 
– prawa do opieki socjalnej i świadczeń z tytułu zabezpieczenia 

społecznego, 
– wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców 

oraz prawa do rokowań zbiorowych, 
– dostępu do kształcenia zawodowego, 
– likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, 
– informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w zarządzaniu, 
– bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, 
– ochrony dzieci i młodzieży, 
– opieki nad niepełnosprawnymi, 
– ochrony ludzi starszych. 
Jeszcze raz podkreślić należy, że ostatni punkt, tak jak wszystkie  

pozostałe, dotyczył obecności pracowników na rynku pracy. W owym czasie 
Wspólnota posiadała uprawnienia legislacyjne jedynie w zakresie: swobodnego 
przemieszczania się osób, równości płci, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
swobody zrzeszania się i rokowań zbiorowych oraz kształcenia zawodowego.17 

                                                 
13 OJ 1974C13/1 za B. Kłos, Polityka społeczna w procesie integracji Europy Zachodniej. Warszawa 

1997, s. 4 
14 Inaczej także Wspólnotowa Karta Socjalna Praw Podstawowych Pracowników. 
15 B. Kłos, Polityka społeczna w procesie integracji Europy Zachodniej. Warszawa 1997, s. 5 
16 M. Anioł, Polityka socjalna Unii Europejskiej. Warszawa 2003, za: T. Jurczyk, Ochrona socjalnych 

praw jednostki w Unii Europejskiej, (w:) Prawne aspekty prywatyzacji, J. Blicharz (red.). Wrocław 
2012, s. 503 

17 B. Kłos, Polityka…, op. cit., s. 6 
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W 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht powołano do życia Unię Europejską. 
Tym razem można mówić o pewnym przełomie. W art. 2 napisano: 

„Zadaniem Wspólnoty jest (...) wspieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, 
zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, trwałego i nieinflacyjnego 
wzrostu z poszanowaniem środowiska naturalnego, wysokiego stopnia zbieżności 
działań gospodarczych, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, 
podnoszenia stopy życiowej i jakości życia, ekonomicznej i społecznej spójności 
oraz solidarności pomiędzy państwami członkowskimi”. 

Choć w zasadzie nie zmieniono części poświęconej polityce społecznej 
(dodano oświatę i kształcenie zawodowe młodzieży), to aspekty społeczne (np. 
przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu z rynku pracy) miała także polityka 
spójności, której jednym z instrumentów był Europejski Fundusz Społeczny. Ciągle 
jednak brak było jednomyślności wśród państw członkowskich. Po raz kolejny  
o kształcie działań zadecydowała postawa Wielkiej Brytanii. Jej opór przed 
traktatowym wzmocnieniem polityki społecznej sprawił, że powstał odrębny 
Protokół Społeczny.18 Na jego bazie w kolejnych latach (1993-1994) przyjęto Białą 
Księgę na temat wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia i Zieloną Księgę 
Europejska polityka społeczna – alternatywy dla Unii. Oprócz postulatów 
wzmocnienia polityki społecznej, bodaj po raz pierwszy, zwrócono w nich uwagę 
na starzenie się społeczeństw europejskich i na konieczność uwzględnienia ludzi 
starszych w życiu społecznym. Tak, jak w innych politykach przyjęto zasadę 
subsydiarności.  

W Traktacie Amsterdamskim (1997 r.) podtrzymano stanowisko wobec 
wspólnotowej polityki społecznej, konsekwentnie w Traktacie Nicejskim (2000),  
a w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (Traktat Lizboński 2009 rok) 
wyszczególniono następujące cele: promowanie zatrudnienia, poprawę warunków 
życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem 
postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, 
rozwój zasobów ludzkich, pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.19 Można podkreślić w tym miejscu, że autorzy 
artykułu odwołali się w nim także do innego dokumentu europejskiego – 
Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy, przyjętej już w 1961 r. Zakazuje ona 
wszelkiej dyskryminacji, w katalogu nie wymieniono jednak wieku. Ponownie 
zapisy jedynie pośrednio odnoszą się do ludzi starszych. Kwestia dyskryminacji 
była także fundamentalnym zapisem Traktatu Lizbońskiego. Artykuł 10 brzmi:  

„Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.20 

Jeszcze donioślejszy jest zapis artykułu 3, §2 mówiący, że Unia: 
„Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość 

społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między 
pokoleniami i ochronę praw dziecka”.21 

                                                 
18 Stosuje się również nazwy: „Protokół Socjalny” i „Brukselska Karta Społeczna”. 
19 Art. 151 
20 Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., http://isap.sejm. 
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092031569 (pobrano 21.07.2015 r.) 

21 Ibidem 
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Takie stwierdzenia stanowią jasne potwierdzenie oparcia ideowego Unii 
Europejskiej na fundamentalnych i chronionych prawach człowieka. Ma to odbicie 
także w dokumentach innych niż traktatowe. Za Tomaszem Jurczykiem22 wymienić 
należy Dyrektywę Rady 2000/43/WE w sprawie stosowania zasady równego 
traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz 
Dyrektywę Rady 2000/78/WE, ustanawiającą ogólne ramy w sprawie równego 
traktowania w dziedzinie zatrudnienia i pracy. 

Zapisy dotyczące osób starszych odnaleźć można w dołączonej do Traktatu 
Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.23 Po pierwsze wprowadza24 ona 
zasadę niedyskryminowania, w tym ze względu na wiek, po drugie uznaje prawa 
osób w podeszłym wieku (art. 21). Artykuł 25 mówi: „Unia uznaje i szanuje prawa 
osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia 
w życiu społecznym i kulturalnym”. Ponadto, podeszły wiek wymieniony został 
także w katalogu przypadków, w których Unia gwarantuje zabezpieczenia  
i świadczenia społeczne (art. 34).  

Tak jak już wyżej wspomniano, w polityce społecznej obowiązuje zasada 
subsydiarności. Oznacza to, że decyzje podejmowane są na najniższym  
z możliwych szczebli – regionalnym, krajowym, etc. W przypadku przeniesienia 
decyzji na szczebel unijny obowiązują dwie zasady – jednomyślności i większości 
kwalifikowanej. Pierwszą stosuje się w kwestiach np.: zabezpieczeń społecznych 
i ochrony pracowników, zatrudniania osób z krajów trzecich, działania przeciw 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Z kolei decyzje dotyczące np.: 
walki z dyskryminacją, równości pracowników pod względem płci, zdrowia  
i bezpieczeństwa pracy, podejmuje się większością kwalifikowaną.25 W polityce 
społecznej, w tym dotyczącej osób starszych, wykorzystuje się także inne niż 
traktatowe instrumenty prawne – dyrektywy, zarządzenia oraz tzw. miękkie prawo. 

  
2.2. Strategie działania 

Swoistą strategią tworzenia i realizacji polityki społecznej jest zastosowanie 
prawa miękkiego – otwartej metody koordynacji (Open Method of Coordination – 
OMC). Jest ona wykorzystywana również w innych politykach. Odwołano się do 
niej np. przy budowie Unii Gospodarczej i Walutowej. Mechanizm opiera się na 
znanym z zarządzania benchmarkingu.26 W praktyce oznacza to, że państwa 
członkowskie wzajemnie koordynują i kontrolują swoje polityki, ucząc się od siebie 
najlepszych praktyk bez tworzenia europejskiego prawa. Komisja Europejska gra 
tu jedynie rolę obserwatora, a inne instytucje w ogóle nie biorą udziału w procesie. 
OMC wymaga: 

                                                 
22 T. Jurczyk, Ochrona socjalnych praw jednostki w Unii Europejskiej, (w:) Prawne aspekty prywatyzacji, 

J. Blicharz (red.). Wrocław 2012, s. 506 
23 Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej podpisano w Nicei w 2000 r., powtórnie z małymi zmiana 

została przyjęta na szczycie w Lizbonie. Traktat Lizboński nadaje jej moc wiążącą.  
24 W Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii Karta nie została podpisana.  
25 R. Szarfenberg, Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik, Instytut Polityki Społecznej UW, 

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psUEv2.pdf (pobrano 21.07.2015 r.) 
26 M. Żukowski, Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej – Nowy  

etap europejskiej polityki społecznej?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, https://www.ipiss.com.pl/ 
wp-content/uploads/downloads/2012/08/zukowski_otwarta-koordynacja-zabezpieczenia.doc (pobrano 
21.07.2015 r.) 
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– wspólnej identyfikacji celów, 
– wspólnego ustalania środków służących osiąganiu celów (w formie 

statystyk, wskaźników i wskazówek oraz strategii), 
– analizy, polegającej na porównywaniu działań państw członkowskich  

i wymianie dobrych praktyk (analiza jest monitorowana przez Komisję).27 
Metodę zastosowano w pracach nad strategią zatrudnienia, a później nad 

zabezpieczeniami emerytalnymi w UE – Otwarta Koordynacja w Dziedzinie 
Zabezpieczenia Osób Starszych. Dążono do zagwarantowania zdolności 
systemów emerytalnych do wypełniania ich celów społecznych, przez zapewnienie 
bezpiecznych i odpowiednich emerytur, zagwarantowanie finansowej 
wypłacalności systemów emerytalnych w dłuższej perspektywie, bez naruszania 
stabilności budżetów publicznych ze względu na dalsze starzenie się ludności  
i wzmocnienia zdolności systemów emerytalnych do reagowania na zmieniające 
się potrzeby społeczeństwa i jednostki.28 Inny przykład zastosowania Otwartej 
Metody Koordynacji, to zabezpieczenia z zakresu zdrowia i opieki 
długoterminowej. Choć nie wymieniono tu osób starszych, to jednak sprawą 
oczywistą jest, że to oni byli głównymi beneficjentami. Zastosowanie OMC miało 
spowodować, że zapewnione będą świadczenia odpowiedniej jakości,  
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb, poprzez odpowiednie zarządzanie  
i promowanie racjonalnego wykorzystania zasobów i bodźców ekonomicznych,  
a także, że korzystanie z opieki długoterminowej nie będzie prowadzić do ubóstwa.  

OMC była jednym z instrumentów realizacji Strategii Lizbońskiej – przyjętym  
w roku 2000 programie działań Unii do roku 2010. Strategia miała być odpowiedzią 
Europy na procesy globalizacji i starzenia społeczeństwa. Oprócz wyzwań 
gospodarczych i konieczności dorównania USA i dynamicznie rozwijającym się 
państwom azjatyckim, celem było utrzymanie tzw. europejskiego modelu 
socjalnego. W grudniu 2000 r. przyjęto Europejską Agendę Społeczną – pierwszy 
tej skali dokument, dotyczący polityki społecznej UE. Obejmował on lata 2000-
2005. Głównym celem było wypracowanie nowego europejskiego modelu 
społecznego, uwzględniającego sprzężenia zwrotne między strefą gospodarki, 
strefą zatrudnienia i strefą społeczną. Priorytety określono następująco: 

1) tworzenie większej liczby miejsc pracy o wysokiej jakości, 
2) osiągnięcie równowagi pomiędzy elastycznością rynku pracy  

a bezpieczeństwem socjalnym pracowników, 
3) zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji w celu promowania 

integracji społecznej, 
4) modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, 
5) wspieranie zasady równości płci, 
6) wzmacnianie polityki społecznej w kontekście rozszerzenia Unii 

Europejskiej i polityki zewnętrznej Unii.29 
Warto zwrócić uwagę, że zagadnienia dotyczące nowych miejsc pracy, 

wykluczenia z rynku pracy i jego elastyczności, zaczęły być postrzegane przez 

                                                 
27 I. Skomerska-Muchowska, Otwarta Metoda Koordynacji, Narodowe Centrum Kultury, http://nck.pl/zarz 

adzanie-kultura/294647-otwarta-metoda-koordynacji/ (pobrano 21.07.2015 r.) 
28 Z. Czapulis-Rutkowska, Polityka…, op. cit, s. 24-25 
29 B. Kłos, Główne cele polityki społecznej Unii Europejskiej w latach 2000-2005. Warszawa 2001 

http://nck.pl/zarz
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pryzmat starzenia się społeczeństwa.30 Aspekty społeczne znalazły swoje miejsce 
także w nowym programie rozwoju Unii Europejskiej – Strategii Europa 2020 – 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Strategię zaplanowano na lata 2010-2020. Co do 
głównych celów, jest ona w zasadzie kontynuacją Strategii Lizbońskiej.  
Do podstawowych determinant zaliczyć więc możemy – globalizację (wzrost 
inteligentny), starzenie społeczeństwa (wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu) 
i konieczność racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych (wzrost 
zrównoważony). Określono trzy główne sfery działań i siedem inicjatyw: 

1. Inteligentny wzrost gospodarczy: 
- Europejska agenda cyfrowa, 
- Unia innowacji, 
- Mobilna młodzież, 

2. Trwały wzrost gospodarczy: 
- Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 
- Polityka przemysłowa w erze globalizacji,  

3. Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu:  
- Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, 
- Europejski program walki z ubóstwem. 

Dwie ostatnie inicjatywy pośrednio dotyczą osób starszych. Inicjatywy 
flagowe31 wdrażane do ich osiągnięcia to: 

– Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie 
warunków do unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększenia poziomu 
zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości modeli społecznych, np. 
podnoszenie lub zmiana kwalifikacji w ciągu całego życia również  
w starszym wieku, 

– Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, poprzez pomoc osobom biednym  
i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym32 – tu grupą szczególnie narażaną są starsi, głównie 
starsze kobiety. 

Jak podkreśla Czapulis-Rutkowska,33 w Strategii i innych działaniach UE  
np. zmianach w OMC, widać zwycięstwo podejścia liberalnego. Walka z ubóstwem 
osób, które przeszły na emeryturę jako priorytet, zamiast utrzymania ich 
dotychczasowego poziomu życia świadczą o tym najlepiej. Podobnie zresztą 
odczytywać należy zapisy Białej Księgi w sprawie emerytur. 

 
2.3. Działania 

Na oficjalnym portalu Unii Europejskiej przeczytać można: „UE wspiera 
ochronę socjalną i włączenie społeczne poprzez koordynowanie i udzielanie 
środków finansowych na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz 
inwestowania w ludzi, w takich dziedzinach jak: opieka nad dziećmi, opieka 

                                                 
30 L. Mączka, Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii 

Europejskiej, „Zeszyty Naukowe AE” w Krakowie 2006, nr 709 
31 Inaczej inicjatywy przewodnie. 
32 Wskaźniki Strategii Europa 2020, GUS, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_ 

Europa2020.pdf (pobrano 27.07.2015 r.) 
33 Z. Czapulis-Rutkowska, Polityka…, op. cit. 



629 
________________________________________________________________________________________ 

 

zdrowotna, szkolenia, publicznie dostępna infrastruktura, pomoc w poszukiwaniu 
pracy oraz na rzecz zreformowania ich systemów zabezpieczenia społecznego”.34 
Część z wymienionych dziedzin oczywiście dotyczy osób starszych. Wydaje się, że 
główny ciężar położono raczej na koordynację niż na finansowanie konkretnych 
projektów. Można jednak wskazać na różne źródła finansowania – Europejski 
Fundusz Społeczny (finansuje projekty mające na celu pomoc w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych i zwiększaniu szans na rynku pracy), Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (pomaga osobom, które straciły pracę wskutek 
zmian zachodzących w światowej strukturze handlu, w jak najszybszym 
znalezieniu nowego zatrudnienia), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (wspiera działania państw członkowskich, mające na celu 
udzielenie pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują), Europejski 
Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (wsparcie zatrudnienia, 
polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej, osie: 
PROGRESS, EURES oraz Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna). 
Najwięcej środków dostępnych jest w Europejskim Funduszu Społecznym  
(tab. 1). Aż 20% z nich przeznaczono na walkę z ubóstwem i włączenie społeczne. 
Pamiętać należy również, że jest to jeden z filarów finansowych polityki spójności. 
Pokazuje to tym samym, że rozumienie poprawy jakości życia obywateli Unii ma 
wymiar przestrzenny.  

 
Tabela nr 1: Środki dostępne w ramach funduszy i projektów wspierających działania 

z zakresu polityki społecznej 
 

Fundusz Budżet w miliardach euro 

Europejski Fundusz Społeczny 80,00 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 3,80 

Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji 
Społecznych 

0,92 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 0,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Unia Europiejska, http://europa.eu/pol/ 
socio/index_pl.htm (pobrano 29.07.2015 r.) 

 

Do tej pory chyba najbardziej spektakularnym wydarzeniem 
przeprowadzonym pod patronatem Komisji Europejskiej był Europejski Rok 2012 
Aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Komisja 
Europejska, mówiąc o celu tej inicjatywy, wskazywała przede wszystkim na 
konieczność podniesienia świadomości Europejczyków na temat wkładu ludzi 
starszych w życie społeczeństw. Aktywność rozumiana była jako: zatrudnienie, 
zaangażowanie społeczne i niezależność. Rok Europejski wpisywał się  
w inicjatywy Europejskiego programu walki z ubóstwem w latach 2010-2012.  
W latach 2013-2015 zaplanowano i realizuje się kolejne działania. Należą do nich: 
promowanie celowych wydatków z EFS skierowanych m.in. do osób starszych, 
wymiana turystyczna Calypso (tzw. turystyka socjalna) oraz innowacje społeczne  
w zakresie aktywnego starzenia.35 

 

                                                 
34 Unia Europejska, http://europa.eu/pol/socio/index_pl.htm (pobrano 29.07.2015 r.) 
35 European platform against poverty and social exclusion, European Commission, 2013 
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Trudno dokładnie oszacować wydatki Unii na wsparcie osób starszych. 
Wynika to z faktu, że działania na rzecz tej grupy podejmowane są nie tylko  
w ramach polityki społecznej, ale także innych polityk – np. polityki regionalnej – 
choćby projekt dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb ludzi starszych, 
realizowany w ramach URBACT II. Ocena samej polityki społecznej także jest 
trudna. Świadoma i celowa działalność ze strony Rady czy Komisji Europejskiej, to 
przede wszystkim koordynacja i wyznaczanie priorytetów. Działania są tym 
bardziej efektywne, im bardziej wkraczają w strefę gospodarczą – np. systemy 
zabezpieczeń i emerytalne.  

 
3. Starzenie się społeczeństw UE-28 
Poziom starzenia się społeczeństwa krajów unijnych, mierzony wskaźnikiem 

starzenia, systematycznie się zwiększa. Odsetek Europejczyków w podeszłym  
w wieku wzrósł w latach 2004-2014 o ponad 2% (z 16,4 do 18,5%) – por.  
rys. 1. Długoterminowa prognoza demograficzna Eurostatu zakłada pogłębianie się 
tego procesu i w konsekwencji w roku 2080 w krajach UE-28 blisko 29% 
mieszkańców będą to osoby w wieku 65 i więcej lat. W analizowanym okresie, 
obok wzrostu względnej liczby ludzi starych, obniżył się odsetek najmłodszej części 
populacji Unii, choć spadek ten nie był duży (poniżej 1%). Prognoza przewiduje 
dalszą systematyczną, acz niewielką, tendencję spadkową udziału dzieci  
i młodzieży w ogólnej liczbie mieszkańców UE-28. Na zmiany struktury wieku 
mieszkańców Unii wskazuje także inna miara – mediana wieku, która sukcesywnie 
wzrasta. W 2004 r. połowa obywateli Unii nie osiągnęła 39,9 lat, a druga połowa 
ten wiek przekroczyła, a dziesięć lat później wartość tej średniej pozycyjnej 
wyniosła już 42,2 lat. Według prognozy środkowa wartość wieku będzie rosła, 
osiągając wartość 46,4 lat w 2080 r. 

Zbiorowości osób starszych nie są jednorodne pod względem ich wieku. 
Można wyróżnić co najmniej trzy subpopulacje wśród osób, które ukończyły 65. rok 
życia, są to „młodsi starzy”, „starsi starzy” i stulatkowie.36 Zmiany struktury wieku 
osób starszych są także dowodem na postępowanie starzenia się populacji.  
W UE-28 najmłodsi przedstawiciele osób starszych (65-74 lata) stanowili  
w 2004 r. największą grupę – blisko 56% ogółu, zaś najmniej liczna była najstarsza 
subpopulacja (powyżej 85 lat), z udziałem 9,5%. Wyodrębnienie tych podgrup  
w 2014 r. wskazało na spadek udziału osób z przedziału 65-74 lata (do 52%), 
podobną wartość odsetka dla starszych w wieku 75-84 lat oraz przyrost liczby 
względnej najstarszych mieszkańców krajów unijnych (do 13%). Powiększenie 
udziału najstarszych osób świadczy jednoznacznie o tzw. podwójnym starzeniu się 
społeczeństwa krajów Unii. 

Starzenie się ludności w krajach unijnych jest zróżnicowane przestrzennie 
(rys. 2A). Krajami o największym udziale osób starszych w 2014 r. były Włochy 
(21,4%), Niemcy (20,8%) i Grecja (20,5%), a najmłodsze demograficznie 
społeczeństwo miała Irlandia (12,6%). Na wysoki poziom zaawansowania procesu 
 
 

                                                 
36 J.T. Kowaleski, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne  

i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), (w:) Starzenie się 
ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.). 
Łódź 2008, s. 15 
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starzenia w w/w krajach wskazują także wartości mediany wieku (rys. 3A). Część 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wśród nich Polska, Słowacja, Czechy, 
Węgry, Słowenia, i Rumunia, nie są jeszcze tak zaawansowane w procesie 
starzenia, jak kraje UE-15. W grupie krajów, które stały się członkami struktur 
unijnych od 2004 r., znalazły się też takie państwa, gdzie proces starzenia 
postępuje szybko, jak np. kraje nadbałtyckie. Poziom zaawansowania starości 
można też mierzyć udziałem ludności najstarszej – powyżej 85. roku życia (rys. 
2B). W 2014 r. wartość tego wskaźnika aż w 18 krajach europejskich była powyżej 
2%. Najwięcej najstarszych mieszkańców żyło we Włoszech (3,1%), natomiast 
Słowacja i Cypr były krajami unijnymi o najmniejszym odsetku nestorów w ogólnej 
liczbie mieszkańców (adekwatnie 1,2 i 1,3%). 

 

Rysunek nr 1: Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym  

w UE-28 w latach 2004-2080 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
 

Dywersyfikacja przestrzenna starzenia się ludności, według prognozy,  
ulegnie częściowej zmianie, Eurostat bowiem przewiduje, że za 65 lat  
najstarsi będą Słowacy, Portugalczycy i Niemcy. Udział ludzi powyżej  
65 lat wyniesie w tych krajach adekwatnie 35,9%, 35,7%, 32,5%. Według tych 
projekcji także w Polsce proces starzenia będzie postępował bardzo dynamicznie, 
a odsetek ludzi starych ma wynieść aż 32,3% (ponad dwukrotny przyrost  
w stosunku do roku 2014). Pomimo tego, że postarzeje się ludność całej UE-28,  
to według prognoz, dynamika starzenia będzie zróżnicowana, w kilku krajach 
zwiększy się (np. Słowacja i Polska), w innych osłabnie (np. Litwa, Łotwa),  
a jeszcze w innych będzie się utrzymywała na stałym poziomie (np. Irlandia) –  
por. rys. 3B.  
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Rysunek nr 2: Odsetek ludności w krajach UE-28 w 2014 r.: A – w wieku 65 lat  

i więcej; B – w wieku 85 lat i więcej 
 

A B  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
 

Rysunek nr 3: Mediana wieku ludności w krajach UE-28: A – 2014r.; b – 2080 r. 
 

 
A 
 

 
B 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
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Jedną z konsekwencji starzenia się ludności są zmieniające się relacje 
pomiędzy ekonomicznymi grupami wieku, a miernikiem obrazującym to zjawisko 
jest współczynnik obciążenia37 demograficznego ludności w wieku produkcyjnej 
ludnością w wieku poprodukcyjnym. Z punktu widzenia analizy, zjawiska starzenia, 
kształtowanie się wartości old-age dependency ratio jest istotne, ponieważ ukazuje 
relacje pomiędzy wielkością grupy czynnej zawodowo, a wielkością grupy osób, 
które zaprzestały aktywności ekonomicznej.  

Systematyczny wzrost potencjału seniorów i nestorów w krajach Unii  
w sposób bezpośredni przekłada się na coraz większe obciążenie ludności 
dorosłej w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym, w 2014 roku 
współczynnik ten wyniósł 28,1 (rys. 4). Krajami, w których zanotowano największe 
obciążenie były: Włochy, Grecja, Niemcy i Szwecja, na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym przypadało w nich adekwatnie 33,1;31,6; 31,5; 30,6 osób w wieku 
poprodukcyjnym. Według prognozy obciążenie osobami w wieku poprodukcyjnym 
w 2080 r. ma wynieść 51, a Słowacja i Portugalia przekroczą wartość 68 osób. 
Jedynie na Litwie i w Irlandii współczynnik obciążenia demograficznego będzie 
niższy od 40. 

 

Rysunek nr 4: Wskaźnik obciążenia demograficznego w krajach UE (28) w 2014 r. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
 

4. Polityka społeczna w krajach UE-28 
Starzenie się populacji ma wpływ zarówno na przychody szeroko 

rozumianego systemu polityki społecznej (zmniejszanie się liczebności grupy 
finansującej), jak i strukturę jego wydatków (zwiększanie się grupy korzystającej  

                                                 
37 Miarą bazującą na relacjach między głównymi (funkcjonalnymi) grupami wieku jest ogólny (całkowity) 

współczynnik obciążenia demograficznego (total dependency ratio – TDR). Miernik ten jest sumą 
dwóch współczynników: współczynnika obciążenia osobami w wieku przedprodukcyjnym  
(youth dependency ratio) i współczynnika obciążenia osobami w wieku poprodukcyjnym (old-age 
dependency ratio).  

http://ec.europa.eu/eurostat
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z usług i transferów pieniężnych.38 Mając na uwadze zmieniającą się strukturę 
wieku ludności, szczególnie ważne, biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, jest 
finansowanie usług ochrony zdrowia, opieki długoterminowej, a także systemów 
emerytalnych. Z punktu widzenia finansów państwa, zwłaszcza finansowanie 
świadczeń pieniężnych dla osób starszych jest dużym wyzwaniem. 

Wielkość środków finansowych przeznaczanych przez UE-28 w latach 2008-
2012 na politykę społeczną była zróżnicowana i zależna od sytuacji gospodarczej. 
Wydatki na politykę społeczną zaczęły maleć od 2009 r., kiedy to wydatkowano na 
te cele 29,5% PKB, a w roku 2011 było to już tylko 29% (tab. 1). Według Eurostatu, 
spadek w tych latach jest spowodowany tym, że wydatki na opiekę społeczną 
rosną wolniej niż PKB. Poziom wydatków z 2012 r. był zbliżony do tego z roku 
2009. Uwzględniając wielkość wydatków na politykę społeczną mierzoną  
na 1 mieszkańca w tys. EUR, można zaobserwować wzrost środków kierowanych 
na potrzeby społeczne z 6,7 tys. EUR (2008 r.) do 7,3 tys. EUR (2012 r.).  

Najwyższe wydatki na cele społeczne w% PKB w 2012 r. odnotowały Dania 
(34,6%), Francja (34,2%), Holandia (33,3%) i Irlandia (32,5%). Najmniej socjalne 
zaś były Łotwa (14%), Estonia (15,5%) i Rumunia (15,6%) – por. rys. 5A. Polska 
znalazła się w grupie krajów, które przeznaczają niewiele więcej środków, 
ponieważ wydatki w naszym kraju na politykę społeczną wyniosły 18,1% PKB. 
Podobnie wyglądało zróżnicowanie przestrzenne wydatków w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca, w tym przypadku różnice były jeszcze większe pomiędzy  
krajami Europy Północnej i Zachodniej a Środkowo-Wschodniej (rys. 5B). Według 
Eurostatu, rozpiętości pomiędzy wartościami środków przeznaczonych na cele 
społeczne w krajach unijnych, wyniosły blisko 18 tys. EUR. Krajami o skrajnych 
wielkościach wydatków na politykę społeczną były Luksemburg (18,7 tys. EUR)  
i Bułgaria (950 EUR). W Polsce wydatki wyniosły 1,8 tys. EUR na 1 mieszkańca. 

Struktura wydatków krajów Unii na politykę społeczną w analizowanym 
okresie 2008–2012 nie uległa zasadniczym zmianom. Najwięcej środków było 
przeznaczanych na wypłaty emerytur i rent (ponad 46% wydatków) oraz ochronę 
zdrowia i niepełnosprawność (ponad 37% wydatków) – por. tab. 2. Największe 
zmiany odnotowano w przypadku środków wydatkowanych na politykę prorodzinną 
– spadek o 0,4% oraz bezrobocia – wzrost o 0,5%. 

W ramach UE-28, nie tylko wielkość wydatków na cele społeczne, ale także 
ich struktura była zróżnicowana. Jak wcześniej zaznaczono, najwięcej środków 
pieniężnych pochłaniały wypłaty emerytur i rent, a krajami, które najwięcej 
przeznaczały na te cele były Włochy (61,9%), Polska (60,1%) i Grecja (59,3%). 
Najmniej wydatków z tego tytułu ponosiła Irlandia (22,2%) – por. rys. 6A. Drugie 
miejsce w wydatkach zajmowały ochrona zdrowia i niepełnosprawność, wśród 
krajów wydatkujących najwięcej na te obszary potrzeb społecznych (pow. 50%) 
znalazły się Irlandia (52,8%) i Chorwacja (51,5%). Poniżej 30% swoich środków 
przeznaczały na te cele tylko trzy kraje unijne – Cypr (25,3%), Grecja (25,9%)  
i Włochy (29,8) – por. rys. 6B.  

Biorąc pod uwagę problem bardzo niskiej dzietności, w większości krajów 
unijnych zaniepokojenie musi budzić fakt, że wydatki na dzieci i ochronę rodziny  
w latach 2008-2012 zmniejszyły się. Także i w tym przypadku różnice  

                                                 
38 M. Polakowski, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw a główne kierunki 

reform systemów emerytalnych w Europie, „Studia BAS”, nr 2(30), 2012, s. 174 
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w wydatkowaniu środków pomiędzy poszczególnymi krajami Unii są duże. 
Jedynym krajem, który w 2012 r. przeznaczał więcej niż 15% wydatków na politykę 
prorodzinną był Luksemburg (16,2%). Polska znalazła się w gronie tych państw, 
które wydatkowały na te cele najmniej środków, udział wydatków na dzieci  
i ochronę rodziny nie przekroczył 5% (rys. 6C).  

W strumieniu wydatków, na cele społeczne krajów UE mieściły się także 
środki na pomoc dla bezrobotnych. Kolejny rok z rzędu najwięcej wydatkowała na 
walkę z bezrobociem Hiszpania (14%), wysoki był też w 2012 r. udział środków 
przeznaczanych na bezrobocie w Belgii (12,6%) i Irlandii (11,6%). Nasz kraj 
zajmował ostatnie miejsce pod względem wydatków na bezrobocie, było  
to zaledwie 1,7% ogółu środków – rys. 6D. Najmniej wszystkich środków wydawały 
kraje unijne na budownictwo mieszkaniowe i wykluczenie społeczne. I w tej sferze 
kraje europejskie różniły się między sobą, przeznaczając bardzo niewielkie środki 
(Chorwacja, Włochy po 0,3% swoich wydatków), albo wręcz odwrotnie wydatkując 
duże kwoty na budownictwo mieszkaniowe i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu (Cypr – 8,6%) – por. rys. 6D.  

 

Tabela nr 2: Charakterystyki wydatków na politykę społeczną UE-28 w 2012 r. 
 

Rok 

Wydatki Wydatki w% na 

w% 
PKB 

na 1 
mieszkańca 

w EUR 

politykę 
prorodzinną 

ochronę zdrowia i 
niepełnosprawność 

budownictwo 
mieszkaniowe i 

wykluczenie 
społeczne 

emerytury i 
renty 

bezrobocie 

2008 26,7 6 680,4 8,2 37,3 3,5 46,1 4,9 

2009 29,5 6 939,1 8,1 37,1 3,5 45,3 6,0 

2010 29,4 7 188,3 8,1 37,0 3,6 45,5 5,8 

2011 29,0 7 303,4 8,0 37,1 3,6 45,8 5,5 

2012 29,5 7 303,4 7,8 37,0 3,6 46,2 5,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
 

Rysunek nr 5: Wydatki na politykę społeczną w 2012 r.: A – w% PKB; B – na  

1 mieszkańca w tys. EUR 
 

A B  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
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Rysunek nr 6: Struktura wydatków na politykę społeczną w 2012 r. w%: A – emerytury 

i renty; B – ochrona zdrowia i niepełnosprawność; C – polityka prorodzinna; D – bezrobocie; 
E – budownictwo mieszkaniowe i wykluczenie społeczne 

 

A B  

C D  

E  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
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Podsumowanie 
Proces starzenia się ludności krajów unijnych jest w dużym stopniu 

zaawansowany i silnie zróżnicowany przestrzennie. Starzenie się populacji 
europejskiej zostało zapoczątkowane w krajach UE-15 i w wielu z nich szybko się 
pogłębia. Przeprowadzona analiza danych statystycznych wskazała, że 
społeczeństwa nowych krajów członkowskich także się starzeją, a tempo tego 
procesu będzie tu nawet większe, co przewidują prognozy demograficzne. 
Wymienione przemiany demograficzne wymuszają podejmowanie działań  
i wykorzystywania nowych instrumentów polityki społecznej dla starzejących się 
społeczeństw. 

Polityka społeczna dla społeczeństw, w których starzenie się ludności jest 
zaawansowane nie obejmuje tylko działań skierowanych do ludzi w wieku 
podeszłym. Proces starzenia się bowiem dokonuje się zarówno od „góry piramidy” 
w wyniku spadku śmiertelności i wydłużania się życia, ale także od „dołu piramidy” 
w wyniku ograniczenia rodności. Realizacja celów społecznych dla krajów UE-28 
powinna, jak wykazała analiza wydatków polityki społecznej, w większym stopniu 
dotyczyć działań polityki prorodzinnej, by zmienić zachowania prokreacyjne 
ludności.  

Polityka społeczna Unii Europejskiej tylko w niewielkim stopniu dotyczy ludzi 
starszych. W jej ramach duży nacisk położony jest na aktywizację tej grupy i jej jak 
najdłuższe pozostawanie na rynku pracy. Wpisuje się to w liberalny model 
gospodarki. Unia podjęła także trud koordynacji krajowych systemów emerytalnych 
i systemów zabezpieczeń społecznych (np. opieka długoterminowa). I w tym 
przypadku istota zmian ma wymiar ekonomiczny. Dyskutuje się poważnie o nowym 
Europejskim Modelu Socjalnym. Trudno ocenić na poziomie unijnym skalę 
wydatków na projekty dotyczące ludzi starszych. Unia nie ma tu funduszy 
celowych. Wykorzystuje się pieniądze głównie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Trzeba jednocześnie podkreślić, że działania na rzecz osób 
starszych i działania związane ze starzeniem społeczeństwa europejskiego, to nie 
do końca te same przedsięwzięcia. Wagę i jednej i drugiej sfery podkreśla 
wpisanie w Strategię Europa 2020 celu dotyczącego włączenia społecznego.  

 
Streszczenie 
Opracowanie podejmuje problematykę związaną z polityką społeczną  

w krajach UE-28, a szczególnie aspekty tej polityki, które dotyczą ludzi  
w podeszłym wieku. W artykule przedstawiono ewolucję poglądów, rozwiązań 
prawnych i działań Unii na temat polityki skierowanej do ludzi starych. W tym celu 
dokonano analizy wybranych dokumentów, odnoszących się do tej sfery 
działalności Unii. Zwrócono uwagę na rolę struktur unijnych w kreowaniu wspólnej 
polityki społecznej. Przeprowadzona analiza materiałów wtórnych wykazała, że 
Unia poświęca coraz więcej uwagi rozwiązaniom mającym poprawić jakość życia 
ludzi starszych. Celem opracowania było także określenie poziomu starzenia  
w krajach unijnych i jego przestrzennego zróżnicowania. Analiza danych 
statystycznych (desk research) wzbogacona o metody kartograficzne umożliwiła 
pokazanie w sposób dynamiczny, jakie są rozmiary tego zjawiska w krajach 
unijnych. Wykazano, że proces starzenia jest zaawansowany w krajach UE-15, ale 
w nowych krajach członkowskich dynamika tego zjawiska jest także duża. 
Przemiany demograficzne, w tym zmiany struktury wieku i starzenie się ludności, 
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powinno mieć odzwierciedlenie w prowadzonej polityce społecznej krajów unijnych. 
W tym przypadku przeanalizowano wielkość i strukturę wydatków na politykę 
społeczną, zwracając uwagę na zmienność w czasie i przestrzeni. Wnioski z tych 
badań ukazały zróżnicowanie pomiędzy realnymi wydatkami na cele społeczne,  
a poziomem starości demograficznej. Niewątpliwie gorzej zaspakajane są w tym 
względzie potrzeby mieszkańców nowych krajów unijnych, na co wskazują 
mniejsze wartości wydatkowanych na te cele środków. 

 
Summary 
The article comments on the issues related to the social policy in the EU-28, 

especially the aspects of the policies that affect the elderly people. The article 
presents the evolution of ideas, legislation and actions of the Union on policies that 
target the elderly. For this purpose, an analysis of selected documents relating to 
this sphere of activity of the Union was done. Attention was drawn to the role of the 
EU’s structures in creating a common social policy. The analysis of secondary 
materials showed that the European Union increased attention to solutions aimed 
to improve the quality of life of elder people.  

The aim of the study was also to determine the level of aging in the  
EU countries and its spatial differentiation. Statistical data analysis (desk research) 
enriched with cartographic methods made possible to show, in a dynamic way, 
what the dimensions of this phenomenon in EU countries are. It has been shown 
that the aging process is well underway in the EU-15, but in the new member 
states dynamics of this phenomenon is also high. Demographic changes including 
changes in the age structure and the aging of the population should be reflected in 
social policy pursued by the EU countries. In this case, the authors analyzed the 
size and structure of expenditure on social policy and emphasized the variability  
in time and space. The study revealed differentiation between real spending  
on social objectives and the level of demographic ageing. Undoubtedly, the needs 
of the new EU member states residents are not completely fulfilled as it is indicated 
by lower expenditure on these objectives. 
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ENERGETYKA W WIELKIEJ BRYTANII 
 
 
1. Wstęp 
Myśl techniczna konstruktorów brytyjskich jest powszechnie znana  

i szanowana. Wystarczy przywołać nazwisko Jamesa Watta i jego przełomowy 
tłokowy silnik parowy wynaleziony w 1763 roku poprzez zmianę konstrukcji 
atmosferycznego silnika parowego Thomasa Newcomena. Dwa lata po 
uruchomieniu pierwszej maszyny parowej został zwodowany okręt HMS Victory, 
przyszły najsłynniejszy okręt wojenny świata, bohater bitwy pod Trafalgarem. 
Niedługo po wejściu HMS Victory do służby w Królewskiej Marynarce Wojennej 
(1778), James Watt zakończył budowę pierwszego przemysłowego silnika 
parowego (1782). W czasie, gdy admirał Nelson toczył morskie bitwy na okręcie 
zbudowanym z 6000 drzew (w 90% z dębów) budowano maszyny parowe 
napędzające warsztaty tkackie, opalane z początku drewnem, aż do momentu 
wykarczowania 80% brytyjskich lasów, co było impulsem do rozwoju górnictwa 
węglowego. 

 

Rysunek nr 1: HMS „Victory” oraz HMS „Dreadnought” 
 

 
 

W trakcie stu lat od bitwy pod Trafalgarem technologia parowa dotarła pod 
pokłady okrętów wojennych, dokonując spektakularnej rewolucji. Zwodowany  
w 1906 HMS Dreadnought był pierwszym dużym okrętem napędzanym przez 
turbiny parowe, co sprawiło, że w momencie ukończenia budowy był najszybszym 
pancernikiem na świecie. Zastąpienie energii wiatru energią ze spalania węgla 
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umożliwiło przeciwstawienie się siłom natury, przemieszczanie śmiercionośnych 
jednostek pływających w dowolnych kierunkach z dużą prędkością. 
Zaprezentowane na rys.1 okręty symbolizują ogromny skok cywilizacyjny oparty na 
wykorzystaniu paliw kopalnych. 

Po kolejnych stu latach imponujący żaglowiec na lewej stronie pocztówki jest 
dla wielu obiektem filmowych pirackich abordaży, a zabójczy drednot po prawej 
stronie kawałem żelastwa ziejącego czarnym dymem. Podobne uproszczenie 
można zastosować porównując elektrownie wiatrowe (mało wydajne i zależne od 
kaprysów pogody) z elektrowniami węglowymi (ogromne konstrukcje 
wypuszczające kłęby zanieczyszczeń z kominów). Malkontentom trudno jednak 
dogodzić, szczególnie w energetyce, gdzie każde źródło energii obarczone jest 
znaczącymi wadami natury środowiskowej, technicznej lub ekonomicznej. Pod 
postacią tych trzech kategorii można wyróżnić wszystkie kluczowe cechy źródeł 
energii. Poziom emitowanych zanieczyszczeń (np. NOx, SOx, pyły) charakteryzuje 
wymiar środowiskowy. Dostępność oraz jakość energii elektrycznej – wymiar 
techniczny, związany z bezpieczeństwem. Na wymiar ekonomiczny, składają się 
natomiast koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. Powyższe trzy wymiary 
tworzą tzw. „energy trilemma” – trójkąt korzyści (dylematów), w którego założeniu 
wzmocnienie jednego z elementów wiąże się z osłabieniem innego. Ochrona 
środowiska, jak również szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne, są 
często związane z dużymi kosztami np. budową elektrofiltrów oraz instalacji 
odsiarczania spalin w elektrowni węglowej lub budowy terminala gazowego oraz 
szczytowych elektrowni gazowych do zabezpieczenia zmiennej generacji z turbin 
wiatrowych.  

W przypadku wydatków militarnych, opór społeczny przed np. podniesieniem 
podatków na rzecz rozbudowy floty wojennej w sytuacji zagrożenia, jest skutecznie 
niwelowany przez strach przed inwazją. Zupełnie inaczej ma się obecnie kwestia 
podniesienia cen energii ze względu na działania nakierowane na zmniejszenie 
wpływu energetyki na środowisko oraz zwiększenie bezpieczeństwa, np. poprzez 
odtworzenie i rozwój sieci przesyłowej. Świadomość konsumentów energii jest 
bardzo zróżnicowana, często tym większa im bardziej zamożne społeczeństwo. 
Świadomi, zamożni konsumenci są gotowi i zdolni ponosić koszty transformacji 
systemu energetycznego, a jednocześnie indywidualnie inwestować w technologie 
energooszczędne oraz mikroźródła energii. W Unii Europejskiej tacy konsumenci 
stanowią znaczną grupę, w społeczeństwach takich jak Niemcy, Skandynawowie 
oraz Brytyjczycy. Na kształt systemu energetycznego Wielkiej Brytanii  
największy wpływ mają wysoko postawieni decydenci tworzący i realizujący 
politykę energetyczną państwa. Jednak to społeczeństwo użytkujące energię oraz 
wybierające rządzących rewiduje kierunki rozwoju systemu energetycznego 
poprzez wybory konsumenckie oraz polityczne. 

 
2. Moc zainstalowana i produkcja energii w Wielkiej Brytanii  
Wielka Brytania posiada piątą największą moc zainstalowaną w Europie. 

Większe bazy wytwórcze energii elektrycznej posiadają pozostałe wielkie 
gospodarki Unii Europejskiej – Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania.1  
Rys. 2 prezentuje bazę wytwórczą brytyjskiego systemu elektroenergetycznego  

                                                 
1 „Statistical Factsheet 2013”, ENTSO-E 
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o łącznej mocy zainstalowanej równej 84,989 GW. Ze względu na metodologię 
stosowaną przez Departament Energii i Zmian Klimatycznych, która nie przypisuje 
wolumenu energii do grupy elektrowni, należy zwrócić uwagę na etykiety energii 
podzielonej według paliwa wykorzystanego do jej otrzymania. Najbardziej 
znaczącą różnicą w interpretacji wykresów jest zgrupowanie energii wytworzonej  
w elektrowniach wiatrowych, falowych i słonecznych. W przypadku mocy 
zainstalowanych elektrownie zostały podzielone na wiatrowe i pozostałe OZE. 

 

Rysunek nr 2: Moc zainstalowana w elektrowniach w Wielkiej Brytanii w 2014 r.2 
 

 
 

Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę paliwową sektora 
elektroenergetycznego. 

 

Rysunek nr 3: Produkcja energii w 2014 r. według paliwa3 
 

 

                                                 
2 Electricity: Chapter 5, Digest of United Kingdom Energy Statistics (DUKES) 2015, Departament 

Energii i Zmian Klimatycznych, 30.07.2015 r. 
3 Ibidem 
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Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej wyniósł w 2014 roku 
336,043 TWh przy zapotrzebowaniu równym 359,437 TWh. Straty energii 
ukształtowały się na poziomie 28,562 TWh, podobnie jak energia zużyta do 
wygenerowania całkowitego wolumenu, której wykorzystano 28,027 TWh. 
Konsumpcja finalna wyniosła 303,409 TWh, a różnicę pomiędzy produkcją  
i zapotrzebowaniem pokryto poprzez import. Zmianę wolumenów energii  
z poszczególnych paliw na przestrzeni ostatnich lat pokazano na rys. 4. 

 

Rysunek nr 4: Produkcja energii elektrycznej z poszczególnych paliw4 
 

 
 

Analiza wolumenów energii wygenerowanej w Wielkiej Brytanii na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat ukazuje dynamiczną walkę elektrowni gazowych z węglowymi  
o prymat na rynku. W roku 2014 ilość energii elektrycznej uzyskanej z gazu  
była minimalnie większa od tej uzyskanej z węgla. Energetyka gazowa odzyskała 
pozycję wiodącą po dwóch latach dominacji węgla. Spodziewany w bliskiej 
przyszłości rosnący prymat gazu nad węglem będzie spowodowany 
dekarbonizacją energetyki. Wytworzenie 1 MWh z węgla kamiennego wymaga 
wyemitowania ok. 900 kg CO2, przy jedynie 380 kg CO2 emitowanych przy 
wykorzystaniu paliwa gazowego.5 Węgiel kamienny oraz brunatny traci rolę 
dominującego źródła energii pierwotnej w elektroenergetyce i jest najbardziej 
niepożądanym paliwem w miksie energetycznym ze względu na wysoką 
emisyjność. We wszystkich scenariuszach rozwoju systemu sporządzonych przez 
National Grid wykorzystanie węgla ma być ograniczane w jak najszybszym tempie, 
dopasowanym do możliwości inwestycyjnych gospodarki brytyjskiej w inne źródła. 
Spadek udziału energii z węgla z 36,4% w 2013 do 29,1% w 2014 pokazuje 
wyraźnie, że dekarbonizacja to nie puste hasło, ale idea realizowana tu i teraz. 

                                                 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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Potwierdzeniem tego faktu jest również wykres przedstawiający udział źródeł 
niskoemisyjnych w generacji energii elektrycznej, umiejscowiony na rys. 5. 

 

Rysunek nr 5: Udział źródeł niskoemisyjnych w produkcji energii elektrycznej6 
 

 
 

Do grupy źródeł niskoemisyjnych zaliczane są elektrownie atomowe oraz 
odnawialne źródła energii. Udział elektrowni atomowych w produkcji energii  
w badanych latach nie zmienił się zbytnio i wyniósł w 2013 roku 19,7%, a w 2014 
roku 19%. Jednocześnie rozwijała się produkcja energii z OZE, osiągając  
w 2014 roku po raz pierwszy większy udział niż energia atomowa, równy 19,2%. 
Źródła niskoemisyjne wygenerowały w 2014 roku prawie 40% energii. Proces 
dekarbonizacji poprzez rezygnację ze spalania węgla na cele energetyczne 
wytwarza lukę na rynku energii obecnie wypełnianą przez energię z OZE, z gazu 
oraz z importu, a także przez spadek konsumpcji. Sektorowe zużycie energii 
pokazuje rys.6. 

 

Rysunek nr 6: Zużycie energii elektrycznej w 2014 roku ze względu na gałąź 

gospodarki7 
 

 
 

                                                 
6 „Electricity Statistics”, Departament Energii i Zmian Klimatycznych Wielkiej Brytanii, 03.2015 r. 
7 Electricity: Chapter 5, Digest of United Kingdom Energy Statistics (DUKES) 2015, Departament 

Energii i Zmian Klimatycznych, 30.07.2015 r. 
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Silny przemysł Wielkiej Brytanii staje się coraz bardziej energooszczędny. 
Istna rewolucja następuje w przypadku oświetlenia, gdzie zastosowanie diod LED 
pozwala na kilkunastokrotne zmniejszenie poboru energii. Gospodarstwa domowe, 
pomimo coraz większej ilości sprzętu elektronicznego, zmniejszają konsumpcję 
energii, dzięki nowym generacjom wydajnych energetycznie sprzętów RTV,  
AGD oraz elektrycznych technologii grzewczych. We wszystkich sektorach,  
poza transportem,zaobserwowano na podstawie ostatnich pięciu lat rokroczny 
spadek zużycia energii. Wzrosły natomiast straty. Rys. 7 pokazuje spadek 
zapotrzebowania na energię elektryczną, przy jednoczesnym spadku rodzimej 
generacji – Wielka Brytania jest importerem energii netto. Nadwyżka 
zapotrzebowania nad produkcją stanowiła w 2014 roku 7% produkcji. Trend 
spadkowy może zostać odwrócony w przypadku znaczącej elektryfikacji transportu 
oraz ogrzewnictwa, co jest przewidziane w dwóch scenariuszach National Grid. 

 

Rysunek nr 7: Produkcja i zapotrzebowanie na energię elektryczną8 
 

 
 

3. Elektrownie w Wielkiej Brytanii 
Celem pełnego zrozumienia struktury źródeł wytwórczych energii elektrycznej 

w Zjednoczonym Królestwie, w tabelach 1 i 2 przedstawiono wybrane zgodnie  
z kryterium mocy zainstalowanej elektrownie. Tab. 1 przedstawia wszystkie 
eksploatowane elektrownie o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW. Takich 
obiektów jest 27, a ich łączna moc wynosi 43188 MW, co stanowi ponad połowę 
(50,8%) mocy zainstalowanej w systemie. Udział ponad 1 gigawatowych jednostek 
w najbliższych latach spadnie poniżej połowy, ze względu na postępujący od roku 
1990 trend budowy mniejszych źródeł, szczególnie odnawialnych oraz gazowych 
CCGT. Prywatyzacja sektora energetycznego oraz otwartość na inwestorów  
z Europy kontynentalnej, jak również konsolidacja europejskich grup 
energetycznych, doprowadziła do sytuacji, w której wiele z brytyjskich elektrowni 
należy do firm o kapitale niemieckim oraz francuskim. 

                                                 
8 Ibidem 
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Ostatnie elektrownie gazowe powstały w 2012 roku i były to instalacje CCGT. 
Ostatnia elektrownia atomowa powstała w 1995 roku. Zarówno jednostki gazowe, 
jak i atomowe będą powstawać w nadchodzących latach i w dalszym  
ciągu stanowić podstawę systemu. Inaczej kształtuje się przyszłość elektrowni 
węglowych. 

 

Tabela nr 1: Aktywne elektrownie o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW9. 
 

Właściciel Nazwa Rodzaj 
Moc 
[MW] 

Rok Lokalizacja 

Drax Power Drax 
Węglowo-

biomasowa 
3870 1974 Yorkshire 

Scottish Power Longannet Węglowa 2260 1970 Szkocja 

RWE Npower Pembroke CCGT 2180 2012 Walia 

EDF Energy West Burton Węglowa 2012 1967 
East 

Midlands 

EDF Energy Cottam Węglowa 2008 1969 
East 

Midlands 

E.On UK Ratcliffe Węglowa 2000 1968 
East 

Midlands 

Scottish and 
Southern 

Fiddler’s Ferry 
Węglowo-

biomasowa 
1961 1971 North West 

Eggborough 
Power Ltd 

Eggborough Węglowa 1960 1967 Yorkshire 

RWE Npower Staythorpe C CCGT 1772 2010 
East 

Midlands 

ENGIE Dinorwig 
Szczytowo-
pompowa 

1728 1983 Walia 

RWE Npower Aberthaw B Węglowa 1586 1971 Walia 

RWE Npower Didcot B CCGT 1470 1998 South East 

E.On UK Connahs Quay CCGT 1380 1996 Walia 

RWE Npower Littlebrook D Olejowa 1370 1982 South East 

E.On UK Grain CHP CCGT 1365 2010 South East 

EDF Energy 
West Burton 

CCGT 
CCGT 1332 2012 

East 
Midlands 

Centrica 
South Humber 

Bank 
CCGT 1310 1996 Yorkshire 

VPI Immingham VPI Immingham Gazowa 1240 2004 Yorkshire 

British Energy Heysham 2 Atomowa 1230 1988 North West 

ENGIE Saltend CCGT 1200 2000 Yorkshire 

British Energy Sizewell B Atomowa 1198 1995 East 

British Energy Torness Atomowa 1185 1988 Szkocja 

British Energy Hartlepool Atomowa 1180 1984 North East 

Scottish and 
Southern 

Peterhead CCGT 1180 1980 Szkocja 

British Energy Heysham 1 Atomowa 1155 1984 North West 

British Energy Dungeness B Atomowa 1050 1983 South East 

ENGIE Rugeley Węglowa 1006 1972 
West 

Midlands 

                                                 
9 Ibidem 
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W Wielkiej Brytanii funkcjonuje obecnie 12 elektrowni opalanych węglem, 
wybudowanych w latach 1966-1974 oraz elektrownia węglowo-olejowa, oddana do 
użytku w 1981, jako ostatnia jednostka napędzana węglem. Wielka Brytania jest 
zmuszona do wyłączenia bloków węglowych, nie tylko ze względu na ich wysoką 
emisyjność, ale przede wszystkim na ich wiek wynoszący więcej niż 40 lat. Lata 
oddawania do użytku ostatnich elektrowni węglowych pokrywają się z latami 
ogromnych strajków górniczych (1972 i 1974). Strajk w roku 1974 doprowadził do 
paraliżu całego państwa i dymisji rządu. W 1979 roku do władzy doszła Margaret 
Thatcher i tocząc walkę ze związkami zawodowymi rozstrzygnęła bitwę  
o przyszłość górnictwa węglowego, poprzez stłumienie 12-miesięcznego strajku  
z lat 1984/85. Zamknięto połowę brytyjskich kopalni, a resztę sprywatyzowano.  
Z ponad 200 tysięcy górników zwolniono 125 tysięcy.10 Restrukturyzacja sektora 
górnictwa węglowego trwa jednak do dziś. W tym roku planowane jest zamknięcie 
trzech ostatnich kopalni węgla. Kopalnie w Kellingley i Thoresby zostaną 
zamknięte w październiku 2015 roku. Są to ostatnie działające podziemne kopalnie 
węgla kamiennego. Trzeci z funkcjonujących dotychczas obiektów, zakład  
w Hatfield, którego historia sięga początku XX wieku, miał być eksploatowany  
do maja 2016 roku, wstrzymał wydobycie w czerwcu 2015 ze względu na 
niesprzedane zwały węgla. Górnictwo węgla kamiennego zniknie z krajobrazu 
Wielkiej Brytanii do końca roku.11 

Tab. 2 przedstawia wyłącznie elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 150 MW. 
Ich łączna moc zainstalowana wynosi 4441 MW, czyli w przybliżeniu 10 razy mniej 
niż moc elektrowni z tab. 1. Należy jednak zauważyć, że z 15 zaprezentowanych 
elektrowni tylko dwie zostały uruchomione przed 2011 rokiem. Inwestycje  
w morskie elektrownie wiatrowe realizują między innymi skandynawskie firmy Dong 
i Vattenfall. Koncerny te inwestują w aktywa, zgodnie z polityką klimatyczną, 
realizowaną przez odpowiednio Danię i Szwecję, do których należą. Sprzedają 
udziały w biznesach wysokoemisyjnych takich jak elektrownie węglowe w Polsce 
(Vattenfall – sprzedaż Vattenfall Heat Poland oraz Górnośląskiego Zakładu 
Energetycznego w 2011 roku) i rozwijają się na rynkach wspierających inwestycje 
w OZE. Vattenfall zamierza zostać liderem w kwestii klimatu i dąży do ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku w porównaniu do poziomu bazowego 
z 1990 roku – jednocześnie utrzymując lub nawet zwiększając obecną produkcję 
energii.12 

 

Tabela nr 2: Elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 150 MW13 

 

Właściciel Nazwa Rodzaj 
Moc 
[MW] 

Rok Lokalizacja 

London Array London Array Morska 630 2012 South East 

RWE Innogy UK Gwynt y Mor Morska 576 2013 Walia 

  

                                                 
10 http://forsal.pl/artykuly/841575,restrukturyzacja-gornictwa-gorsza-niz-wojna-domowa-czy-polska-potrz 

ebuje-margaret-thatcher.html (pobrano 31.07.2015 r.) 
11 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1218108.html (pobrano 31.07.2015 r.) 
12 http://corporate.vattenfall.com/about-vattenfall/strategy-and-focus-areas/targets-and-target-achievem 

ents/ (pobrano 31.07.2015 r.) 
13 Electricity: Chapter 5, Digest of United Kingdom Energy Statistics (DUKES) 2015, Departament 

Energii i Zmian Klimatycznych, 30.07.2015 r. 

http://forsal.pl/artykuly/841575,restrukturyzacja-gornictwa-gorsza-niz-wojna-domowa-czy-polska-pot
http://corporate.vattenfall.com/about-vattenfall/strategy-and-focus-areas/targets-and-target-achievem
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Właściciel Nazwa Rodzaj 
Moc 
[MW] 

Rok Lokalizacja 

Scottish and 
Southern 

Greater Gabbard Morska 504 2011 East 

Dong Energy 
West of Duddon 

Sands 
Morska 389 2014 North West 

Scottish Power Whitelee Lądowa 322 2007 Szkocja 

Vattenfall Wind 
Power 

Thanet Morska 300 2010 South East 

Dong Energy Lincs Morska 270 2012 East 

Scottish Power Whitelee 2 Lądowa 217 2012 Szkocja 

Dong Energy 
Westermost 

Rough 
Morska 210 2015 South East 

Scottish and 
Southern 

Griffin Lądowa 189 2011 Szkocja 

Dong Energy Walney 1 Morska 184 2011 North West 

Dong Energy Walney 2 Morska 184 2011 North West 

Statkraft Wind UK 
Sheringham 
Shoal BMU 1 

(Scira) 
Morska 158 2012 East 

Statkraft Wind UK 
Sheringham 
Shoal BMU 2 

(Scira) 
Morska 158 2012 East 

Vattenfall Wind 
Power 

Ormonde Morska 150 2011 North West 

 

Wielka Brytania ma najlepsze warunki wiatrowe na morzu w Europie i jest 
światowym liderem morskiej energetyki wiatrowej z 3,7 GW eksploatowanych 
turbin. Posiada obecnie około połowę światowej mocy zainstalowanej w tej 
technologii wynoszącej 7,4 GW.14 

 
4. Sieć przesyłowa w Zjednoczonym Królestwie 
Sieć przesyłowa dzieli się na część angielsko-walijską oraz szkocką. 

znajdującą się na północy kraju. Na rys. 8 poza siecią elektroenergetyczną 
przedstawiono sieć przesyłową gazu. 

Przesyłowa sieć elektryczna składa się z 7200 km linii napowietrznych oraz 
1400 km linii kablowych połączonych ze sobą 329 stacjami. 

Przesyłową sieć gazowa stanowi 7660 km rurociągów wysokiego ciśnienia, na 
których znajdują się 23 tłocznie. 

Sieć odgrywa kluczową rolę w integracji morskich farm wiatrowych  
z systemem elektroenergetycznym. Zagwarantowanie bezpiecznych 
przepustowości oraz zmiana tradycyjnego rozpływu mocy wymaga wielu 
kapitałochłonnych inwestycji oraz decyzji o przyłączeniu nowych mocy 
wytwórczych z co najmniej kilkuletnim wyprzedzeniem. Rolę operatora systemu 
przesyłowego oraz faktycznego koordynatora transformacji systemu 
energetycznego pełni państwowa spółka National Grid. 

 
 

                                                 
14 „Renewable power generation costs in 2014”, IRENA, 01.2015 r. 
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Rysunek nr 8: Elektroenergetyczna oraz gazowa sieć przesyłowa15 
 

 
 

Na rynku Zjednoczonego Królestwa występuje sześciu wielkich sprzedawców 
energii zaopatrujących w energię elektryczną i gaz 50 milionów odbiorców. Są to: 
British Gas, będący własnością brytyjskiej spółki Centrica, obsługujący 20 mln 
klientów, szkocki SSE, posiadający 9,6 mln odbiorców, a także cztery spółki  

                                                 
15 http://investors.nationalgrid.com/about-us/our-markets/uk-profile.aspx (pobrano 31.07.2015 r.) 
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o kapitale zagranicznym i podobnej pozycji rynkowej. Należący do niemieckiego 
RWE npower obsługuje 6,5 mln klientów, EDF Energy, będący własnością 
francuskiego EDF 5,7 mln, E.ON, stanowiący część niemieckiego E.ON AG ma  
5,3 mln odbiorców, a zależny od hiszpańskiej Iberdoli Scottish Power – 5,2 mln.16 
Dzięki liberalizacji rynku funkcjonuje również wielu mniejszych sprzedawców. 
Brytyjczycy chętnie korzystają z możliwości wyboru dostawcy, odsetek podmiotów 
zmieniających dostawcę jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej,  
co świadczy o dojrzałości brytyjskiego rynku energii. 

 
5. Scenariusze rozwoju opracowane przez National Grid 
Sprostanie wymogom dyrektyw unijnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, przy zachowaniu akceptowalnych przez społeczeństwo cen 
energii, jest zadaniem bardzo złożonym i wymagającym rzetelnego planowania 
wieloletniego, z uwzględnieniem dynamicznie następujących zmian w otoczeniu 
regulacyjnym i gospodarczym. Scenariusze rozwoju brytyjskiego systemu 
elektroenergetycznego oraz gazowniczego przygotowuje i uaktualnia National 
Grid. Najnowszy dokument wydany pod nazwą Future Energy Scenarios 201517 
przedstawia cztery drogi rozwoju systemu energetycznego. Dotyczą one przede 
wszystkim sektora elektroenergetycznego oraz gazowego, których rozwój jest od 
siebie nawzajem uzależniony. Scenariusze są przystosowane do różnych modeli 
gospodarczych. Ze względu na korelację modeli z tempem rozwoju 
gospodarczego, zmaksymalizowane zostało prawdopodobieństwo wystąpienia 
któregoś z nich. Daje to możliwość przygotowania się na wszystkie ewentualności 
oraz budowy podstaw, będących częścią wspólną wszystkich scenariuszy. 
Przedstawione plany obejmują dekarbonizację gospodarki i rozwój odnawialnych 
źródeł energii dostosowany do rozwoju gospodarczego. W scenariuszach 
występuje prawidłowość – im większy produkt krajowy brutto, tym ambitniejsze 
cele do osiągnięcia. Działa to również w drugą stronę, przewidując działania 
mające najniższymi kosztami transformować sektor energetyczny w razie 
dekoniunktury. 

Pierwszym ze scenariuszy jest „Zielony” – jest to świat, w którym ambitne cele 
nie są ograniczone kwestiami finansowymi, nowe technologie są wprowadzane  
i przyjmowane przez społeczeństwo, jako jedyny umożliwia osiągnięcie wszystkich 
celów związanych z dekarbonizacją i odnawialnymi źródłami energii. Przewiduje 
pełną dekarbonizację do 2050. 

Kolejny, „Powolny wzrost” to świat, w którym wolniejszy wzrost gospodarczy 
ogranicza warunki rynkowe, pieniądze, które są dostępne, są wydawane  
na tanie rozwiązania długoterminowe w celu osiągnięcia dekarbonizacji, choć  
w odleglejszych terminach niż docelowe. 

„Brak wzrostu” to świat skupiony na osiągnięciu bezpieczeństwa dostaw przy 
możliwie najniższych kosztach, przy niskim wzroście ekonomicznym dominują 
tradycyjne źródła elektryczności i gazu, następuje umiarkowana innowacyjność 
użytkowania energii. 

                                                 
16 https://www.ukpower.co.uk/the-big-six-energy-companies (pobrano 31.07.2015 r.) 
17 Future Energy Scenarios 2015, National Grid, 07.2015 oraz Future Energy Scenarios in five minutes, 

National Grid, 07.2015 r. 
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„Energia konsumencka” to świat względnej zamożności, znacznych inwestycji 
w badania i rozwój oraz szybkich wydatków, innowacja skupia się na potrzebach 
konsumentów, którzy dążą do poprawienia jakości życia. 

Z powyższych scenariuszy wyróżnia się „Energia konsumencka”, który może 
zaistnieć zarówno w dobrych, jak i umiarkowanych warunkach rozwoju 
gospodarczego. Scenariusz ten jest odpowiedzią na rosnące znaczenie małych  
i mikro źródeł oraz dynamiczny rozwój technologii magazynowania energii. 
Zakłada, że aż 40% mocy zainstalowanej w systemie w 2035/36 będzie 
umiejscowione w źródłach lokalnych. Głównymi technologiami wykorzystywanymi 
w generacji rozproszonej będą panele fotowoltaiczne (18 GW do 2020/21) oraz 
kogeneracyjne agregaty gazowe (dodatkowe 500 MWe zainstalowane w 2018). 
Poza tym przewidywane jest uruchomienie wydobycia gazu z łupków na skalę 
przemysłową w 2020. Od strony zużycia energii, zmienić ma się struktura 
oświetleniowa z 458 milionami kompaktowych lamp fluorescencyjnych (świetlówek) 
w roku 2022. 

Najbardziej optymistycznym scenariuszem jest „Zielony”, w którym do roku 
2025/26 wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych ma być porównywalny 
z generacją ze źródeł konwencjonalnych. To również wariant, zakładający 
całkowite przejście na oświetlenie w technologii LED do 2030, przyłączenie ponad 
400 instalacji produkujących biometan do sieci oraz roczną sprzedaż powietrznych 
pomp ciepła powyżej 300 000 sztuk od roku 2020. Jest to jedyny scenariusz 
zakładający dla Wielkiej Brytanii status eksportera energii elektrycznej netto. 
Uwzględnia on także wypełnienie celu Unii Europejskiej, dotyczącego 
przepustowości połączeń elektroenergetycznych (interkonektorów) na poziomie 
10% mocy zainstalowanej. Zasadniczą kwestią w rozpatrywaniu scenariusza 
„Zielonego” jest stopniowa elektryfikacja transportu i ogrzewania będąca powodem 
wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Scenariusz „Powolny wzrost” również zmierza w stronę osiągnięcia celów 
niskoemisyjnych, jednak w dalszym horyzoncie czasowym. Podwajanie się mocy 
zainstalowanej morskich elektrowni wiatrowych co 5 lat do 2025/26, rozbudowa 
połączeń transgranicznych do przepustowości równej 8,4 GW do 2020 oraz roczna 
sprzedaż hybrydowych aut elektrycznych, przekraczająca 50 000 sztuk do 2019, 
ma zagwarantować zrównoważony rozwój przy ograniczonych kosztach.  

Tab.3 przedstawia czynniki kształtujące scenariusze przygotowane przez 
operatora systemu przesyłowego Wielkiej Brytanii – National Grid. 

 

Tabela nr 3: Czynniki determinujące scenariusze National Grid 
 

Czynnik Energia konsumencka Zielony 

Ekonomiczny 
Umiarkowany wzrost 

gospodarczy 
Umiarkowany wzrost 

gospodarczy 

Polityczny 
Rząd skupiony na 

bezpieczeństwie dostaw i 
redukcji CO2 

Długoterminowa stabilność 
zgodnej z UE polityki 

klimatyczno-energetycznej 

Technologiczny 

Innowacja skupiona na 
potrzebach klientów, wysoki 

poziom generacji 
rozproszonej, duża 

różnorodność źródeł 
centralnych 

Dominuje generacja z OZE i 
źródeł niskoemisyjnych, 

wzrost „zielonych” innowacji 
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Czynnik Energia konsumencka Zielony 

Socjalny 
Konsumpcjonizm i moda na 

„zielone” 
Społeczeństwo aktywnie 

zaangażowane 

Środowiskowy 
Relaksacja długoterminowych 

ambicji niskoemisyjnych 
Polityka zapewnia osiągnięcie 

celów OZE i dekarbonizacji 

Czynnik Brak wzrostu Powolny wzrost 

Ekonomiczny 
Wolniejszy wzrost 

ekonomiczny 
Wolniejszy wzrost 

ekonomiczny 

Polityczny 

Sprzeczne deklaracje 
polityczne i brak koncentracji 

na polityce klimatyczno-
energetycznej 

Zgodność z polityką 
klimatyczno-energetyczną UE, 

skupienie na działaniach 
niskokosztowych 

Technologiczny 
Znikoma innowacyjność 

sektora energetycznego, gaz 
preferowanym źródłem energii 

Średnia innowacyjność, 
skupienie na mieszance OZE i 

źródeł niskoemisyjnych 

Socjalny 
Społeczeństwo świadome 
kosztów i skupione na tu i 

teraz 

Społeczeństwo 
zaangażowane w zmiany przy 

ograniczonych kosztami 
możliwościach 

Środowiskowy 
Zredukowana polityka 

niskoemisyjna 
Rozwój polityki ograniczającej 

koszty 
 

Ostatnim scenariuszem wymagającym opisu jest „Brak wzrostu”. Skupia się 
on na podstawowych działaniach, takich jak instalacja inteligentnego 
opomiarowania w liczbie 13,6 miliona liczników zainstalowanych do 2025, czy 
izolacja murów (zwana u nas pompatycznie termomodernizacją) nieprzekraczająca 
130 000 zastosowań na rok. Do tego generacja z fotowoltaiki ma się zrównać  
w 2035/36 z generacją z węgla, która do tego czasu spadnie o 89%. Wzrośnie 
natomiast o 15% produkcja energii z gazu. Słabo rozwijać się będą usługi redukcji 
popytu, których wolumen do 2030 ma powiększyć się o 50% w stosunku do roku 
2015. 

Wszystkie scenariusze zakładają zapowiadane na przełom lat 2018/2019 
wprowadzenie mechanizmu wsparcia, określanego mianem „rynku mocy”. 
Rozwiązanie to będzie niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
niezależnie od realizowanego scenariusza. Kolejnym problemem, z jakim będzie 
się borykał operator systemu przesyłowego, jest spadek minimalnego 
zapotrzebowania na moc, które 11 sierpnia 2014 roku spadło do 19 GW. 
Spodziewany jest dalszy spadek minimalnego zapotrzebowania na moc do 16,7 
GW w 2020. Tab. 4 pokazuje przewidywane wartości charakterystyczne systemu 
elektroenergetycznego dla opisanych scenariuszy. 

 

Tabela nr 4: Kluczowe statystyki dotyczące energii elektrycznej w 2030 roku18 
 

 Zielony 
Powolny 
wzrost 

Brak 
wzrostu 

Energia 
konsumencka 

Roczne zapotrzebowanie 
[TWh] 

362 332 333 342 

Szczytowe zapotrzebowanie 
[GW] 

66,1 59,4 60,8 62,6 

                                                 
18 Future Energy Scenarios 2015, National Grid 
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 Zielony 
Powolny 
wzrost 

Brak 
wzrostu 

Energia 
konsumencka 

Moc zainstalowana [GW] 136 117 101 125 

Moc źródeł niskoemisyjnych 
[GW] 

98 74 48 76 

Przepustowość 
interkonektorów [GW] 

17,7 14,2 9,8 10,8 

 

Wzrost zużycia energii w wariancie „Zielonym” oraz „Energia konsumencka” 
jest związany między innymi z upowszechnieniem się pomp ciepła oraz 
samochodów elektrycznych. Szczytowe zapotrzebowanie waha się między 59,4  
a 66,1 GW. Moc zainstalowana w każdym ze scenariuszy przekracza 100 GW, 
dochodząc do 136 GW w „Zielonym”, co wskazuje na konieczność realizacji wielu 
inwestycji. Biorąc pod uwagę obecną moc na poziomie 85 GW i konieczność 
wygaszania kolejnych elektrowni węglowych, Wielka Brytania musi oddać  
do użytku od 20 do ponad 60 GW nowych mocy w ciągu najbliższych 15 lat.  
W scenariuszu „Zielonym” moc samych źródeł niskoemisyjnych ma wynieść prawie 
100 GW, w opcji „Brak wzrostu” jest to wciąż 48 GW – prawie czterokrotnie  
więcej niż obecnie. Przepustowość połączeń transgranicznych (nie uwzględniając 
wariantu „Energia konsumencka”, w której energia z OZE jest konsumowana 
lokalnie) rośnie wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej w źródłach 
niskoemisyjnych. Podobnie do mocy źródeł niskoemisyjnych, przepustowość  
w scenariuszu „Zielonym” ma być prawie dwukrotnie większa od przewidzianej  
w wariancie „Brak wzrostu”. 

Uzupełnieniem dla tab.4 są tab.5 i tab.6. Poniższa tabela przedstawia 
przyszłość sektora gazowego. Gaz jest szczególnym paliwem dla Wielkiej Brytanii, 
ze względu na posiadane i intensywnie eksploatowane złoża konwencjonalne gazu 
ziemnego, ulokowane głównie pod dnem morskim. 

 

Tabela nr 5: Kluczowe statystyki dotyczące gazu w 2030 roku19 
 

 Zielony 
Powolny 
wzrost 

Brak 
wzrostu 

Energia 
konsumencka 

Roczne zapotrzebowanie na 
gaz w gosp. domowych 
[TWh] 

200 274 308 292 

Roczne zapotrzebowanie na 
gaz [TWh] 

602 702 819 851 

Import gazu [%] 68 88 61 34 

Produkcja gazu z łupków 
[bcm] 

0 0 16 32 

 

Roczne zapotrzebowanie na gaz w gospodarstwach domowych stanowi we 
wszystkich scenariuszach około jednej trzeciej całkowitego zapotrzebowania. Gaz 
pełni rolę paliwa przejściowego na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Dwa 
mniej nakierowane na dekarbonizację scenariusze przewidują nieznaczny wzrost 
zapotrzebowania na gaz. Wzrost w sektorze elektroenergetycznym występuje tylko 
w wariancie „Brak wzrostu”, a pozostałe prezentują spadki nawet o ponad 60 TWh 

                                                 
19 Ibidem 
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do 2035 roku. Ważną kategorią w ramach bezpieczeństwa energetycznego  
jest udział importu gazu w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania. Wielka 
Brytania jest i będzie uzależniona od zewnętrznych dostawców, jednak  
posiada zróżnicowane kierunki dostaw, a dzięki terminalom LNG może pozyskiwać 
gaz z całego świata. Kraj posiada również złoża gazu łupkowego, których 
przemysłowa eksploatacja może rozpocząć się w 2020 roku. Jest to szansa  
na znaczne ograniczenie importu, przewidziana w scenariuszu „Energia 
konsumencka”. 

Podsumowaniem działań podjętych w czterech scenariuszach są wskaźniki 
umiejscowione w tab.6. Są one kwintesencją polityki klimatyczno-energetycznej. 
Dyskusja o celach klimatycznych jest bardzo żywa i włącza się w nią wiele 
środowisk, często niemających podstawowej wiedzy technicznej. Rząd  
Wielkiej Brytanii z pomocą National Grid pokazuje, moim zdaniem, jak powinno  
się prowadzić politykę opartą na faktach i umocowaną w kontekście 
gospodarczym. Scenariusze przedstawione przez National Grid są kompleksowe, 
nastawione na osiągnięcie realnych, ale ambitnych celów. Przedstawione dane 
uwzględniają zmiany we wszystkich sektorach i pomimo czterech różnych 
wariantów kreują spójną wizję transformacji brytyjskiej gospodarki w oparciu  
o sektor energetyczny. 

 

Tabela nr 6: Kluczowe statystyki dotyczące dekarbonizacji w 2030 roku20 
 

 Zielony 
Powolny 
wzrost 

Brak 
wzrostu 

Energia 
konsumencka 

Energia z OZE [%] 30 22 11 19 

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych [%] 

64 60 52 57 

 

Scenariusze różnią się mocno między sobą w kwestii produkcji energii z OZE. 
Dekarbonizacja jest celem nadrzędnym, natomiast odnawialne źródła energii, 
środkiem do jego osiągnięcia. Redukcja emisji gazów cieplarnianych przekroczy 
50% w 2030 roku, niewiadomą pozostaje, o ile punktów procentowych. Sama 
redukcja emisji o połowę jest koniecznością i jej osiągnięcie nie będzie uważane za 
sukces. 

Przy tak ambitnym planie, Brytyjczycy muszą się spodziewać podwyżek cen 
energii elektrycznej. Patrząc na dane historyczne nie da się nie zauważyć, że już 
teraz ceny hurtowe mają jedne z najwyższych w Europie. Dotychczasowe ceny 
wraz z przewidywaniami przedstawia rys.9. 

Zaprezentowane w tab.7 współczynniki dostępności pochodzą z badań 
National Grid, prowadzonych na źródłach przyłączonych do brytyjskiej sieci 
przesyłowej.21 Rozważając generację zdeterminowaną oraz ceny energii warto 
spróbować znaleźć związek między nimi. Przy obecnych cenach paneli 
fotowoltaicznych oraz niskim nasłonecznieniu Wielkiej Brytanii, koszt energii 
słonecznej jest wyższy niż obecna średnia cena energii. Według International 
Renewable Energy Agency, koszt wyprodukowania 1 MWh energii elektrycznej 
przez elektrownię wiatrową na morzu w północnej Europie wynosił w 2014 roku 

                                                 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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średnio 170$.22 Oznacza to w dużym przybliżeniu dwukrotność średniej ceny 
bazowej z 2014 roku. Wzrost generacji zdeterminowanej musi wiązać się ze 
wzrostem cen na rynku. Tab.8 przedstawia moce zainstalowane w poszczególnych 
technologiach w 2030 roku w zależności od scenariusza National Grid. 

 

Rysunek nr 9: Trendy średnich cen bazowych energii elektrycznej w Wielkiej 

Brytanii23 
 

 
 

W tab.7 przedstawiono średnią dostępność generacji zdeterminowanej. 
 

Tabela nr 7: Średnia dostępność technologii generacji zdeterminowanej 
 

Technologia Przeciętna dostępność 

Morskie turbiny wiatrowe 28% 

Lądowe turbiny wiatrowe 38% 

Technologie morskie 22% 

Fotowoltaika 11% 

Turbiny wodne 33% 
 

Tabela nr 8: Planowane moce zainstalowane w Wielkiej Brytanii w 2030 r.24 
 

Moc [GW] Zielony 
Powolny 
wzrost 

Brak 
wzrostu 

Energia 
konsumencka 

Atomowe 11,3 6 4,6 7,4 

Węgowe 0 1,9 3,9 3,9 

Gazowe 27,6 31,5 41 32,7 

CCS 3,9 0,8 0 0,8 

Kogeneracja 5,6 5,6 5,4 7,8 

Wiatrowe lądowe 18,7 16,3 13,9 17,1 

Wiatrowe morskie 29,3 23 13,4 15,9 

Słoneczne 23,3 18,3 11,3 29,1 

Inne OZE 9,4 8,5 3,7 4,9 

Inne konwencjonalne 6,8 4,9 4,2 5,5 

Interkonektory 17,7 14,2 9,8 10,8 

                                                 
22 „Renewable power generation costs in 2014”, IRENA, 01.2015 r. 
23 Idbiem 
24 Future Energy Scenarios 2015, National Grid 
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Wpływ na ceny energii będą miały także planowane inwestycje w energetykę 
atomową. Rząd Wielkiej Brytanii zagwarantował koncernowi EDF wsparcie 
projektu atomowego Hinkley Point C. poprzez kontrakt różnicowy opiewający na 
92,5£ za 1 MWh.25 To również kwota około dwukrotnie większa od średniej ceny 
bazowej z 2014 roku. Kolejna tabela przedstawia przewidywane wolumeny energii 
produkowanej w źródłach przedstawionych w tab.8. 

 

Tabela nr 9: Planowane wolumeny energii w Wielkiej Brytanii w 2030 r. 
 

Energia [TWh] Zielony 
Powolny 
wzrost 

Brak 
wzrostu 

Energia 
konsumencka 

Atomowe 72,7 35,3 31,3 51,5 

Węgowe 0 8,4 15,5 0,6 

Gazowe 28,8 32,3 77 70,5 

CCS 18,8 4,1 0 5,7 

Kogeneracja 32,6 31,6 30,2 42,2 

Wiatrowe lądowe 44,4 38,6 33,1 40,1 

Wiatrowe morskie 97,4 76,5 44,4 52,8 

Słoneczne 22,5 17,6 10,9 28,1 

Inne OZE 35,4 36 19,9 25,2 

Inne konwencjonalne 9,9 7,3 6,7 10,9 

Interkonektory 54,4 66,1 72,1 38,5 

ŁĄCZNIE 416,9 353,8 341,1 366,1 
 

Produkcja w roku 2030 została uzupełniona o import. Porównując łączne 
wolumeny z przewidywanym zapotrzebowaniem potwierdza się teza o statusie 
eksportera energii netto w scenariuszu „Zielonym”. Jednocześnie prognozowana 
jest duża wymiana transgraniczna energii, prawdopodobnie dwukierunkowe linie 
przesyłowe będą dynamicznie zmieniać kierunek przesyłu energii do i z Wielkiej 
Brytanii ze względu na zmiany generacji zdeterminowanej, której dostępność 
przedstawiona została w tab.7. 

Obecne dwa połączenia transgraniczne, widoczne na rys. 8 mają 
przepustowość 3,8 GW.26 Oznacza to konieczność wybudowania 7 do 14 GW 
nowych połączeń do 2030 roku. Będą to kolejne inwestycje do sfinansowania 
przez brytyjskich konsumentów energii. 

 
Podsumowanie 
Elektrownia atomowa Hinkley Point C będzie zajmować 175 ha i produkować 

26 TWh energii elektrycznej. Generacja równoważnego wolumenu energii ze 
źródeł odnawialnych wymaga 53 000 ha farm solarnych lub 100 000 ha farm 
wiatrowych na lądzie.27 Dekarbonizacja gospodarki brytyjskiej nie zostanie 
osiągnięta bez wielu takich inwestycji. Spełnione muszą zostać zobowiązania 
podjęte przez państwo nie tylko względem Unii Europejskiej, ale także względem 
własnych obywateli. Ustawa parlamentu Zjednoczonego Królestwa „The Climate 

                                                 
25 http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/trzeba-zapytac-czy-atom-sie-nam-oplaci/ (pobrano 

31.07.2015 r.) 
26 Future Energy Scenarios 2015, National Grid 
27 http://cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Felektrowniajadrowahinkleypoint.pdf (pobrano 

31.07.2015 r.) 
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Change Act” z roku 2008 wprowadziła prawnie wiążący cel obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 80% do roku 2050 w porównaniu z rokiem 1990. Od 
tego czasu Komitet ds. Zmian Klimatycznych przygotowuje czteroletnie „budżety 
węglowe”. Obecnie obowiązujący budżet na lata 2013-2017 przewiduje redukcję 
emisji kraju o 29% przy poziomie budżetu równym 2,782 MtCO2e.28 

Dekarbonizacja Wielkiej Brytanii jest prowadzona na wszystkich szczeblach 
administracji państwowej i dotyczy każdego przedsiębiorstwa i gospodarstwa 
domowego. Od budowy wielkich farm wiatrowych na Morzu Północnym,  
po ocieplenia ścian i dachów w kamienicach, Brytyjczycy walczą z emisją gazów 
cieplarnianych. Czterdzieści procent z nich uważa, że zmiany klimatyczne są 
konsekwencją działań ludzkości, kolejne 40% stawia na ludzkość wraz z naturą, 
78% popiera rozwój źródeł odnawialnych.29 Od 1981 roku w Wielkiej Brytanii nie 
zbudowano elektrowni węglowej, a w obecnym roku zamknięte zostaną ostatnie 
kopalnie węgla kamiennego. Pomimo tych zmian, gospodarka kraju się rozwija. 
Rząd brytyjski konsekwentnie realizuje swoją strategię dostosowując ją do 
aktualnego tempa rozwoju gospodarczego. Wielka Brytania stanowi przykład 
dostosowania polityki klimatyczno-energetycznej do polityki gospodarczej  
z zachowaniem ambitnych celów klimatycznych. 

 
Streszczenie 
W 2008 roku Wielka Brytania zobowiązała się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych o 80% do roku 2050, w porównaniu z rokiem 1990. Tak ambitny 
plan dekarbonizacji gospodarki wymaga całkowitej zmiany systemu 
energetycznego w ciągu 42 lat. Czas ten pozwala na dekapitalizację elektrowni 
konwencjonalnych i zastąpienie ich źródłami niskoemisyjnymi. 

Pierwsza część artykułu charakteryzuje obecną bazę wytwórczą energii 
elektrycznej Wielkiej Brytanii. Zwraca szczególną uwagę na wolumeny energii 
pochodzące z poszczególnych paliw oraz wskazuje historyczne trendy rozwoju 
źródeł wytwórczych. Przedstawione w niej zostały wszystkie elektrownie o mocy 
przekraczającej 1000 MW. Badania oparto na rozdziale pt. Elektryczność z raportu 
„Digest of United Kingdom Energy Statistics (DUKES) 2015”, opublikowanego 
30.07.2015 przez Departament Energii i Zmian Klimatycznych. 

W drugiej części przedstawiono scenariusze rozwoju sektora energetycznego 
Wielkiej Brytanii, przygotowane przez operatora systemu przesyłowego – National 
Grid. Zostały one zaczerpnięte z publikacji pt. Future Energy Scenarios 2015, 
wydanej przez National Grid w lipcu 2015 roku. Scenariusze pokazują cztery 
alternatywne drogi prowadzące ku częściowej dekarbonizacji do 2030 roku, 
uzależnione od wzrostu gospodarczego. 

Publikacja ma na celu pokazanie transformacji sektora energetycznego 
silnego państwa europejskiego jakim jest Wielka Brytania. 
 

Summary 
In 2008 Great Britain obliged herself to reduce green house gases’ emissions 

by 80% by 2050 comparing to 1990. Such ambitious economy decarbonisation 

                                                 
28 https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/carbon-budgets-and-

targets/ (pobrano 31.07.2015 r.) 
29 http://www.carbonbrief.org/blog/2015/04/what-the-uk-public-thinks-about-climate-change-and-energy-

in-seven-charts/ (pobrano 31.07.2015 r.) 
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plan requires complete change of the energy system in 42 years. This time enables 
depreciation of conventional power plants and replacing them with low-carbon 
sources. 

First part of the article characterizes the current generating base of electrical 
energy in Great Britain. It draws readers attention to energy volumes form different 
fuels and states the historic trends of generating sources development. It also 
presents all the power plants which capacity exceeds 1000 MW. The research was 
based on the Digest of United Kingdom Energy Statistics (DUKES) 2015, Chapter 
5: Electricity, published on 30.07.2015 by Department of Energy and Climate 
Change. 

In the second part future energy scenarios for Great Britain prepared by the 
system operator were presented. They were taken from Future Energy Scenarios 
2015 published by National Grid on July 2015. The scenarios show four alternative 
routes to partial decarbonisation in 2030 depending on the economic growth. 

The publication aims at presenting the energy sector’s transformation 
happening in a powerful European country – Great Britain. 
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ZNACZENIE ENERGETYKI WODNEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA  
REPUBLIKI ARMENII 

 
 
Problematyka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego traktowana 

jest aktualnie znacznie szerzej niż tylko w kategoriach militarnych. Za Barrym 
Buzanem wyróżnia się, obok bezpieczeństwa militarnego, także polityczne, 
społeczno-kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne.1 Z perspektywy narodu, czynniki 
niemilitarne mogą stanowić zagrożenie dla jego egzystencji równie znaczące, jak 
militarne. Jako obiektywne czynniki minimalne bezpieczeństwa egzystencjalnego 
państwa, wskazuje się integralność terytorialną, zapewnienie obrony przed 
agresją, terroryzmem, rozprzestrzenianiem poważnych epidemii i skutkami 
katastrof naturalnych, ale też zapewnienie podaży podstawowych dóbr (takich, jak 
woda, żywność, energia), minimalnego zatrudnienia oraz skuteczne rządy.2  
W rozważaniach i badaniach nad bezpieczeństwem narodowym uwzględnia się nie 
tylko czynniki, które w radykalny sposób zagrażają suwerenności czy niezależności 
państwa, ale także te, które oddziałują w sposób negatywny na jego potencjał 
rozwojowy, wzrost gospodarczy i demograficzny, środowisko przyrodnicze, czy też 
wyznawane wartości. Do zagrożeń dla dobrobytu odnosi się bezpieczeństwo 
ekonomiczne, które obejmuje:  

1) bezpieczeństwo dostaw surowców,  
2) dostęp do rynków,  
3) bezpieczeństwo finansowe i kredytowe,  
4) bezpieczeństwo techniczno-przemysłowe. Jako jego element wymienia się 

bezpieczeństwo żywnościowe, polegające na zapewnieniu dostępu do 
żywności wystarczającej do podtrzymania życia społeczeństwa.3  

Częścią bezpieczeństwa ekonomicznego jest bezpieczeństwo energetyczne, 
definiowane jako trwała dostępność przystępnej cenowo, pochodzącej z różnych 
źródeł, energii, o odpowiednich parametrach jakościowych i ekologicznych. 
Aktualnie w rozważaniach nad bezpieczeństwem państwa uwzględnia się też 
zagrożenia dla środowiska naturalnego, istotne z perspektywy trwałego  
i zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństwa, zwracając uwagę na 
wymiar ekologiczny bezpieczeństwa energetycznego.4  

W tym kontekście współczesna Armenia, w perspektywie ostatniego 
ćwierćwiecza, stanowi egzemplifikację zagrożenia egzystencjalnego państwa  
w następstwie jego odcięcia energetycznego, a dokładnie od dostaw surowców 
energetycznych. Podejmując się analizy sytuacji geopolitycznej Republiki Armenii, 
w tym z perspektywy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, należy 

                                                 
1 B. Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 

Era, wyd. 2. London 1991, s. 13. Por. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. 
Współczesne koncepcje. Warszawa 2012, s. 10, 71 

2 J. Czaputowicz, op. cit., s. 24 
3 Ibidem, s. 91 
4 K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne  

i ekologiczne, (w:) Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar (red.). Warszawa 2012, s. 306-307 
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więc uwzględniać znaczenie energetyki wodnej, jako sektora energetycznego 
potencjalnie niezależnego od czynników zewnętrznych, a tym samym ważnego 
czynnika bezpieczeństwa państwa, oddziałującego na politykę wewnętrzną  
i zagraniczną. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia znaczenia energetyki 
wodnej dla bezpieczeństwa Armenii, państwa nieposiadającego dostępu do morza 
oraz złóż kopalnych surowców energetycznych. 

 
1. Rozwój energetyki wodnej w Armeńskiej SRR 
Początki energetyki wodnej w Armenii sięgają pierwszych lat XX w. i związane 

są z rozwojem przemysłu wydobywczego na jej obszarze. Do I wojny światowej 
powstało w sumie 13 małych hydroelektrowni, z czego 5 o wydajności ponad  
70 kW.5 Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej na Kaukazie Południowym  
po opanowaniu obszaru przez Rosję Radziecką, podjęto się modernizacji 
społeczno-ekonomicznej radzieckiej Armenii. Jej elementami były elektryfikacja 
i rozwój przemysłu, w tym wykorzystanie złóż surowców mineralnych, w które 
zasobna była Armenia, miedzy innymi takich jak rudy miedzi, molibdenu, polimetali 
i skały wulkaniczne. Wyzwaniem stało się pozyskanie dla realizacji tych przemian 
odpowiedniej ilości energii, a rozwiązanie tego problemu upatrywano w zasobach 
wodnych republiki. W 1926 r. oddano do użytku pierwszą dużą elektrownię wodną 
Erywań EW-1, o mocy 4500 kW, usytuowaną w Erywaniu na rzece Hrazdan.  
Do wybuchu II wojny światowej powstały jeszcze cztery znaczące elektrownie,  
o mocy 5200 kW, 2400 kW, 25 MW oraz 100 MW.6 W tym samym okresie (1926-
1947) oddano także do użytku 7 przemysłowych i resortowych elektrowni cieplnych 
o łącznej mocy 3615 kW oraz 21 agregatów diesla dla sektora publicznego  
i obszarów wiejskich o łącznej mocy 506,4 kW.7 Inwestycje w energetykę wodną 
pozwoliły do 1932 r. na dwukrotne zwiększenie wielkości przemysłu w stosunku  
do stanu z 1913 r., zaś udział przemysłu w strukturze produkcji globalnej wzrósł  
z 21,8% w latach 1927-1928 do 58% w 1932 r.8  

Po II wojnie światowej największą inwestycją hydrologiczną była realizacja 
projektu systemu elektrowni wodnych, zwanych Kaskadą Sewan-Hrazdan, 
ukończona w latach 1960-1965. System obejmował siedem elektrowni oraz 
kanałów i zbiorników wodnych wzdłuż rzeki Hrazdan, od jeziora Sewan  
do Erywania. Łącznie moc zainstalowana systemu wynosiła 559,4 MW. Już  
w 1954 r. podjęto prace nad projektem kolejnego systemu trzech elektrowni 
wodnych, w południowej części kraju, tzw. Kaskady Worotan, o łącznej mocy  
404,2 MW, którego budowa rozpoczęła się 1961 r., a zakończyła dopiero  
w 1989 r. Podobna sytuacja miała miejsce z projektem z 1966 r. EW Sznogh  
na rzece Debet (o mocy 75 MW), który zawieszono i wrócono do niego dopiero  
w dobie kryzysu energetycznego w 1993 r. 

                                                 
5 P. Nieczuja-Ostrowski, Uwarunkowania i doświadczenia rozwoju energetyki odnawialnej w Armenii, 

(w:) Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, P. Kwiatkiewicz,  
R. Szczerbowski (red.). Poznań 2014, s. 715 

6 Ibidem, s. 716-717 
7 Directions of Effective Integration of the Energy Systems of the South Caucasus Countries, 

International Center for Human Development, Baku-Tbilisi-Yerevan 2004, s. 13 
8 J. Ciepielewski, Historia gospodarcza Związku Radzieckiego. Warszawa 1977, s. 249; M. Zakrzewska 

Dubasowa, Historia Armenii. Warszawa 1972, s. 250-251 
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Inwestycje hydroenergetyczne miały ogromne znaczenie dla rozwoju kraju. 
Elementem Kaskady Sewan-Hrazdan było 17 kanałów irygacyjnych zasilających 
ok. 100 tys. ha gruntów w Kotlinie Ararackiej.9 Pozwoliły też w znacznym stopniu 
zaspokoić „głód” energii dynamicznie rozwijającej się stolicy, która w 1965 roku 
skupiała ponad 1/4 ludności republiki, zaś w 1981 r. już ok. 1/3. Od 1939 r. do 
1979 r. liczba ludności Erywania wzrosła pięciokrotnie (z 204 tys. do 1019 tys.). 
Wokół niej nastąpiła też największa koncentracja przemysłu w kraju.10 

Od końca lat 50. XX w. równorzędnie rozwijano energetykę cieplną, gdyż  
z jednej strony zapotrzebowanie na energię w szybko rozwijającej się republice 
przewyższało przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych, z drugiej 
zaś kolejne inwestycje hydroenergetyczne wiązały się z coraz większymi 
nakładami finansowymi, a także generowały zagrożenia środowiskowe. Tworzony 
w ramach ZSRR wspólny system elektroenergetyczny na obszarze Kaukazu 
Południowego pozwolił na rozpoczęcie gazyfikacji republiki, przede wszystkim przy 
wykorzystaniu zasobów Azerbejdżańskiej SRR, ale też i Iranu.11 W konsekwencji 
podjętych inwestycji w 1965 r. ilość energii elektrycznej wytworzonej  
przez elektrownie cieplne przewyższyła wytwarzaną przez hydroelektrownie.12  
Do 1990 r. w republice zbudowano w sumie ok. 1768 km magistrali gazowych  
i 55 stacji dystrybucji gazu, dzięki czemu Armenia znalazła się w czołówce wśród  
republik ZSRR o najwyższym poziomie gazyfikacji.13 W drugiej połowie lat 60. XX 
w. zdecydowano o budowie w Armenii elektrowni atomowej, którą usytuowano  
30 km od Erywania, w Mecamor. Wyposażono ją w dwa reaktory, każdy o mocy 
408 MW. Pierwszy z nich uruchomiono w 1976 r., kolejny w 1980 r.  

Rozwój systemu energetycznego w Armenii od lat 70. XX w. pozwolił na 
zaspokojenie nie tylko potrzeb wewnętrznych republiki, ale także na eksport energii 
elektrycznej do sąsiednich republik, a także poza granice ZSRR. Jednak postęp 
energetyczny okazał się być obarczony znacznymi kosztami. Część z nich  
ujawniła się jeszcze w okresie ASRR i chodzi tu przede wszystkim o zagrożenia 
środowiska naturalnego, inne zaś miały dopiero zaistnieć w sytuacji  
kryzysu międzynarodowego w początku lat 90. XX w., a wynikały z ogromnego 
uzależnienia gospodarki republiki od zewnętrznych dostaw surowców 
energetycznych. 

W krótkim czasie po uruchomieniu systemów hydroenergetycznych  
i irygacyjnych (Kaskady Hrazdan-Sewan), intensywnie wykorzystujących zasoby 
wodne jeziora Sewan, ujawniły się negatywne następstwa środowiskowe. Poziom 
wód tego największego zbiornika wodnego republiki i zarazem jednego  
z największych na świecie jezior górskich, zaczął się gwałtownie obniżać, do  
1972 r. opadł o ponad 18 metrów, a powierzchnia zmniejszyła się z 1416 km²  
do 1250,8 km², co w konsekwencji poważnie zagroziło lokalnemu ekosystemowi. 

                                                 
9 Hydro Power Plants, Oficjalna strona „Hrazdan Energy Company“ (RazTES), http://www.raztes. 

am/eng/hpp/ (pobrano 10.03.2015 r.) 
10 Por. P. Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość. Toruń 2011, s. 57 
11 Uroczyste zapalenie pierwszego gazowego płomienia odbyło się 12 lutego 1960 r. na centralnym 

placu w Erewaniu. История, Oficjalna strona „Gazprom Armenia“, http://armenia.gazprom. 
ru/about/history/ (pobrano 11.03.2015 r.) 

12 P. Nieczuja-Ostrowski, Bezpieczeństwo energetyczne Armenii w kontekście układu geopolitycznego 
na Kaukazie Południowym, (w:) Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne 
źródła energii, P. Kwiatkiewicz (red.). Poznań 2013, s. 37-38 

13 История, Oficjalna strona „Gazprom Armenia“ 
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Sewan postrzegano także jako strategiczny rezerwuar wody dla uniwersalnego 
zastosowania, wobec czego w latach 60. XX w. zaczęto realizować projekty 
mające za zadanie przywrócić jego zasoby wodne i równowagę ekologiczną.  
W 1963 r. rozpoczęto budowę 48-kilometrowej długości tunelu łączącego Sewan  
z rzeką Arpa, która miała zasilić jego wody (240-250 mln m3 rocznie), 
zakończonego w kwietniu 1981 r., jednak w ciągu kolejnej dekady poziom wód 
Sewanu zwiększył się zaledwie o 90 cm. Równocześnie po rozpoczęciu działania 
elektrowni atomowej przestano w 1978 r. wykorzystywać wody jeziora do produkcji 
energii elektrycznej (począwszy od 1965 r. wykorzystanie wód z Sewanu wynosiło 
do 500 mln m3 rocznie, z czego 380 mln m3 były wykorzystywane do nawadniania, 
a 120 mln m3 do produkcji energii).14 W celu zwiększenia zewnętrznego zasilenia 
wód Sewanu zdecydowano o budowie innego tunelu, przekierowującego wody  
z górnej części rzeki Worotan do Zbiornika Keczut, a stamtąd do Sewanu. Projekt 
ten jednak nie został ukończony przed rozpadem ZSRR.  

Schyłek okresu radzieckiego wiązał się jeszcze z inną katastrofą, która miała 
dramatyczne konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego 
państwa. 7 grudnia 1988 r. w północno-wschodniej części republiki miało miejsce 
trzęsienie ziemi (6,7 stopni w skali Richtera), w wyniku którego zginęło  
25 tys. osób, a 500 tys. zostało pozbawionych domów (m.in. zniszczenia objęły  
ok. 75% miasta Giumri).15 Znacznemu uszkodzeniu uległa także infrastruktura 
energetyczna (m.in. gazociągi i magazyny gazu), w tym elektrowni atomowej, 
której prace w 1989 r. musiano całkowicie wstrzymać. Odbudowa zniszczeń 
pociągnęła znaczne nakłady finansowe, co wpłynęło na zahamowanie 
restrukturyzacji gospodarki.  

 
2. Okres kryzysu politycznego i energetycznego (1988-1994) 
Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Armenii, już nie tylko energetycznego, 

ale i egzystencjalnego, ujawniły się wraz z postępującą od końca lat  
80. XX w. eskalacją konfliktu ormiańsko-azerskiego o Górski Karabach oraz 
dokonującym się rozpadem ZSRR.  

Wobec ormiańskich dążeń o przyłączenie Górskiego Karabachu do Armenii,  
w 1991 r. Azerbejdżan zdecydował się nałożyć blokadę na połączenia 
transportowe z Armenią oraz wstrzymanie dostaw gazu. Decyzja ta mocno 
dotknęła armeńską gospodarkę, gdyż poprzez Azerbejdżan docierało  
85% surowców, przede wszystkim paliw.16 Kolejny dotkliwy cios przyszedł  
w 1993 r., wraz z decyzją Turcji o embargu i zamknięciu granicy z Armenią, jako 
formą wsparcia politycznego dla Azerbejdżanu (m.in. w celu zapobieżenia 
rozszerzeniu się działań zbrojnych na azerbejdżański Nachiczewan). W jej wyniku 
Armenia znalazła się w sytuacji bliskiej całkowitej blokady ekonomicznej, gdyż 
granice z Turcją i Azerbejdżanem stanowiły ok. 84% całej długości jej granic. 
Równocześnie drogi zaopatrzenia prowadzące przez Gruzję były w 1. poł. lat 90. 
okresowo blokowane w wyniku trwającej tam wojny domowej i sabotażu połączeń 
kolejowych z czarnomorskimi portami w Poti i Batumi oraz gazociągów z Rosji. 

                                                 
14 National Report on the State of the Environment in Armenia in 2002, Yerevan 2003, Oficjalna Strona 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/europe/monitoring/Armenia/en/Part%20IV%20-%20Ch.2.pdf, s. 101 (pobrano 10.07.2014 r.) 

15 P. Verluise, Armenia in Crisis. The 1988 Earthquake, Paris 1995, s. 28-33 
16 Por. P. Nieczuja-Ostrowski, Bezpieczeństwo energetyczne Armenii…, op. cit., s. 38 
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Należy przy tym zaznaczyć, że przejścia graniczne z Iranem na rzece Araks nie 
nadawały się dla ciężkiego transportu, który mógłby efektywnie zaopatrywać 
Armenię.  

W pierwszych latach niepodległości Armenia znalazła się w katastrofalnej 
sytuacji ekonomicznej, przestała funkcjonować większość przedsiębiorstw, 
zarówno z powodu braku surowców do produkcji, jak i utraty rynków zbytu. W kraju 
wystąpił brak gazu i paliw oraz niedobór żywności i wody, co wymusiło na 
władzach wprowadzenie w 1992 r. racjonowania żywności oraz reglamentacji 
dostaw prądu (w listopadzie 1993 r. ograniczonej do jednej godziny w ciągu doby 
dla mieszkańców). Produkcja energii elektrycznej od 1990 r. do 1995 r. obniżyła 
się blisko o połowę (z 10362 GWh do 5561 GWh), a roczne zużycie ropy naftowej 
w Armenii spadło z 12-13 mln ton (w latach 1985-1988) do około 3 mln ton  
(w latach 1993-1995).17 PKB republiki obniżył się gwałtownie, w 1991 roku, 
zmniejszając się o 11,7% w stosunku do roku poprzedniego, w 1992 r. aż o 41,8%, 
zaś w kolejnym 1993 r. jeszcze o 8,8%.18 Proces ten został dopiero zahamowany 
w 1994 r. wraz z realizacją planu stabilizacyjnego, czemu sprzyjało także 
podpisanie rozejmu z Azerbejdżanem (trwającego do chwili obecnej).  

W pewnym stopniu sytuację energetyczną ratował rozbudowany systemu 
hydroenergetyczny dzięki swej niezależności od czynników zewnętrznych.  
W najtrudniejszym okresie lat 1992-1994 produkcja energii elektrycznej  
z hydroelektrowni została zwiększona ponad dwukrotnie, osiągając w 1993 roku 
poziom 68% całości produkcji elektrycznej w kraju. Pełne wykorzystanie systemu 
Kaskady Sewan-Hrazdan spowodowało dalszą degradację jeziora Sewan  
i ponowne obniżenie jego poziomu o 1,5 m. W okresie lat 1993-1995 
zaobserwowano masowe wymieranie ryb siejowatych, a wysychanie ponad 1000 
ha mokradeł w części brzegowej ekotonu jeziora zagroziło 18 spośród  
167 gatunków ptaków migrujących i endemicznych.19 Od 1995 r. zdecydowano się 
na zmniejszenie prac Kaskady o połowę. Z powyższych powodów w 1993 roku 
wrócono m.in. do projektu EW Sznogh, o mocy 76 MW i rocznej produkcji ok. 300 
mln kWh. Okres jej budowy przewidywano na 8 lat, a koszt na 120-150 mln USD.20 
Jeszcze w 1991 r. „Armhydroenergyproject” opracował Plan Rozwoju Sektora 
Małych Elektrowni Wodnych w Armenii. 

Wywołany konfliktem politycznym kryzys energetyczny pierwszej połowy  
lat 90. miał znacznie szersze konsekwencje dla ormiańskiego społeczeństwa  
i państwowości. W latach 1992-1997 wielkość użytków rolnych zmniejszyła się  
o jedną czwartą. Bezrobocie i obniżenie warunków bytowych ludności Armenii 
stało się przyczyną ogromnej emigracji w tym okresie, którą szacuje się na około 
miliona osób, przy stanie 3,45 mln mieszkańców w 1989 r.21 Były to głównie osoby 
młode i przedsiębiorcze, ale i w dużej części dobrze wykształcone i zaliczane do 

                                                 
17 K. Hovhannisyan, Sustainable Development and Energy Security in Armenia: a Step Towards 

Dilemma, Lund 2003, s. 15, Oficjalna Strona Lund University International Master’s Programme in 
Environmental Science (LUMES), http://www.lumes.lu.se/database/alumni/01.02/theses/hovhannisya 
n_karen.pdf (pobrano 10.07.2014 r.) 

18 Growth Challenges and Government Policies in Armenia, The World Bank. Washington 2002, s. 29 
19 National Report on the State of the Environment in Armenia in 2002…, op. cit., s. 100 
20 Hydro Energy, Oficjalna strona Ministry of Energy and Natural Resources of the Republic of Armenia, 

http://www.minenergy.am/en/page/464 (pobrano 10.03.2015 r.) 
21 P. Nieczuja-Ostrowski, Porównanie potencjału geopolitycznego państw Kaukazu Południowego, (w:) 

Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery, J. Marszałek-Kawa (red.). Warszawa 2013, s. 104-105 

http://www.lumes.lu.se/database/alumni/01.02/theses/hovhanni
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elity intelektualnej i kulturalnej kraju (artyści, muzycy, nauczyciele, także 
sportowcy). W latach 1990-1995 liczba pracowników naukowych i akademickich 
spadła czterokrotnie, z 22 tys. do 5,5 tys.22 W sytuacji nierozwiązanego konfliktu 
zbrojnego z Azerbejdżanem, obniżanie się liczby populacji Armenii, a więc  
i młodych ludzi rekrutowanych do armii, ale i także na rynku pracy, zwiększało 
zagrożenie dla bezpieczeństwa egzystencjalnego państwa. Zwłaszcza  
w kontekście utrzymującego się wzrostu populacji Azerbejdżanu.  

 
3. Energetyka wodna w okresie stabilizacji (1995-2014) 
Po zamrożeniu konfliktu z Azerbejdżanem, priorytetem dla władz Armenii stało 

się odbudowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnej 
odbudowie ekologicznej jeziora Sewan. Uspokojenie sytuacji pozwoliło 
kontynuować reformy państwa, których elementem była wdrożona w grudniu  
1995 r. decentralizacja sektora energetycznego Armenii. Następstwa kryzysu  
były częściowo łagodzone przez zewnętrzną pomoc i pozyskiwane kredyty.  
Po zamrożeniu działań wojennych z Azerbejdżanem w 1994 r. i uruchomieniu 
elektrowni atomowej, produkcja energii elektrycznej z hydroelektrowni w stosunku 
do całości produkcji elektrycznej w kraju zaczęła spadać, najniższy poziom w tym 
okresie notując w 2001 r., tj. 17%, podczas gdy elektrownie cieplne wytworzyły 
49% całości energii. Równocześnie niezwykle trudna sytuacja gospodarcza  
i międzynarodowa Armenii wymusiła orientację prorosyjską, gdyż Rosja jako 
jedyna w tamtym okresie była w stanie zagwarantować dostawy surowców 
energetycznych niezbędnych dla odbudowy gospodarki, jak też wsparcie militarne  
i polityczne w konflikcie w Azerbejdżanem, co jednak okupione zostało 
systematycznym uzależnianiem ormiańskiej gospodarki. Rosyjskie koncerny 
energetyczne, przede wszystkim Gazprom i Inter RAO JES, zdobyły faktyczną 
kontrolę nad sektorem energetycznym Armenii. W 2014 r. w następstwie kupna od 
rządu Armenii jego części udziału w spółce, Gazprom przejął pełną kontrolę nad 
ArmRosgazpromem, który następnie przemianowano na „Gazprom Armenia”.23 
Rosyjska kompania Inter RAO JES uzyskała czasową kontrolę nad elektrownią 
atomową oraz przejęła całość „Hrazdańskiej Energetycznej Kompanii RazTES”24  
i kontrolę nad spółką akcyjną „Sieci Elektryczne Armenii”, posiadającą wyłączną 
licencję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na terytorium Republiki 
Armenii (ok. 985 tys. klientów).25  

Ustępstwa na rzecz Rosji podyktowane były z jednej strony czynionymi przez 
nią naciskami ekonomicznymi, z drugiej zaś oczekiwanymi w Armenii korzyściami, 
oprócz politycznych także ekonomicznymi, a więc modernizacją sektora 
energetycznego oraz preferencyjnymi cenami surowców energetycznych. 
Uzależnienie od rosyjskiego gazu pozwalało Rosji na instrumentalne 
wykorzystywanie tego czynnika jako środka nacisku na decyzje władz Armenii. 
Między innymi korzystne dla Rosji porozumienia energetyczne w 2006 r. zostały 
poprzedzone z początkiem stycznia tegoż roku podniesieniem przez Gazprom 

                                                 
22 A. Khachikyan, History of Armenia. A Brief Review. Yerevan 2010, s. 225 
23 История, Oficjalna strona „Gazprom Armenia“ 
24 О компании, Oficjalna Strona Hrazdan Energy Company (RazTES), http://www.raztes.am/rus/about/ 

(pobrano 06.05.2015 r.) 
25 Oficjalna strona ЗАО “Электрические сети Армении”, http://www.ena.am/AboutUs.aspx? 

hid=38&lang=3 (pobrano 6.05.2015 r.) 
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dwukrotnie ceny gazu dla Armenii, z 56 USD do 110 USD za 1000 m³. W tym 
samym czasie doszło do zamachów bombowych w Rosji w pobliżu granicy 
gruzińskiej na gazociąg Mozdok-Tbilisi oraz linię energetyczną Kawkasioni, co  
w Gruzji oficjalnie uznano za dodatkowy element rosyjskiego nacisku na decyzje 
suwerennych państw. W kolejnych latach kwestia podwyżek powracała jeszcze 
kilkukrotnie (odpowiednio do 154 USD w 2009 r., 200 USD w 2010 r. i 210 USD  
w 2011 r.),26 także w 2013 r., gdy Armenia była bliska finalizacji traktatu 
stowarzyszeniowego z UE, Gazprom podniósł cenę gazu dla Armenii do 270 USD 
za 1000 m³.  

W sytuacji energetycznego uzależnienia państwa od Rosji i tym samym 
utrzymującego się zagrożenia dla suwerenności państwa, podjęto działania 
zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych oraz źródeł 
wytwarzania elektryczności. Jeszcze w latach 90. XX w. rozpoczęto rozmowy  
z Iranem, jako jedyną realną alternatywą dla dostaw gazu i ropy do Armenii. 
Realizację wspólnych przedsięwzięć energetycznych rozpoczęto w pierwszych 
latach XXI w., podpisując w 2004 r. dwudziestoletni kontrakt na dostawy gazu  
z Iranu do Armenii. W marcu 2007 r. oddano do użytku pierwszy odcinek blisko 
200-kilometrowego gazociągu łączącego oba kraje, który jednak jeszcze  
w 2006 r. przeszedł pod kontrolę ArmRosGazpromu, a faktycznie Gazpromu. Drugi 
fragment gazociągu uruchomiono w maju 2009 r. W tym samym roku także ruszyła 
realizacja projektu 365-kilometrowego ropociągu z Iranu do Armenii. 

Od końca lat 90. XX w. zintensyfikowano wysiłki rozwoju energetyki 
odnawialnej, przede wszystkim hydroenergetyki, jako głównego źródła własnej 
energii, zwłaszcza w sytuacji zwiększającej się presji międzynarodowej w celu 
zamknięcia przestarzałej elektrowni atomowej i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii.27 Główne założenia polityki energetycznej przedstawiono w przyjętej  
w 2005 r. przez rząd Armenii rezolucji o „Strategiach rozwoju sektora 
energetycznego w kontekście rozwoju gospodarczego w Armenii”, wskazując, że  
w momencie wymaganego zamknięcia elektrowni atomowej w 2016 roku, 
niezależność narodowego sektora energetycznego zmniejszy się z 70% do 40%.28 
Równocześnie podkreślono w tym kontekście posiadanie znaczących zasobów 
energii odnawialnej. W rezolucji określono główne założenia rozwoju energetyki 
wodnej (ale też wiatrowej, słonecznej, geotermalnej i z biomasy), szacując 
teoretyczną wartość zasobów wodnych na 21,8 mld kWh/rok, w tym potencjał 

                                                 
26 Republic of Armenia, IMF Country Report No. 14/89, Oficjalna strona International Monetary Fund,  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1489.pdf, s. 8, (pobrano 04.03.2015 r.) 
27 Jednym z głównych celów porozumień Unii Europejskiej z Armenią było zamknięcie elektrowni 

atomowej w Mecamor, uwzględnionym w Opracowaniu Strategii Krajowej 2002-2006 dla Armenii. Por. 
Country Strategy Paper 2002-2006, National Indicative Programme 2002-2003, Republic of Armenia, 
27 December 2001, http://eeas.europa.eu/armenia/csp/02_06_en.pdf (pobrano 06.05.2015]. Warto 
zaznaczyć, że Umowa o Partnerstwie i Współpracy między UE a Armenią, która weszła w życie  
1 lipca 1999 r., zakładała współpracę w dziedzinie rozwoju zasobów hydroelektrycznych i innych 
odnawialnych źródeł energii (art. 54, p. 2). Umowa o Partnerstwie i Współpracy, Dz.U. L 239  
z 9.9.1999 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0909(01)&from=EN 
(pobrano 6.05.2015 r.) 

28 Energy Sector Development Strategies in the Context of Economic Development in Armenia,  
Adopted by the Government of the Republic of Armenia at June 23, 2005 session N 1 resolution  
of N 24 protocol, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA, 
http://www.minenergy.am/en/en/policy (pobrano 10.07.2014 r.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0909(01)&from=E
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0909(01)&from=E
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technicznie dostępny na 7-8 mld kWh/rok, zaś potencjał uzasadniony 
ekonomicznie do wykorzystania na ok. 3,6 mld kWh/rok. Jednocześnie zwrócono 
uwagę na fakt, że aż 70% zamontowanych urządzeń w elektrowniach wodnych 
działała od ponad 30 lat, a 50% dłużej niż 40 lat. Zauważono więc, że możliwość 
wykorzystania potencjału zasobów wodnych zależeć będzie zarówno od 
utrzymania dotychczasowego systemu hydroenergetycznego, jak i od budowania 
nowych, dużych i małych elektrowni wodnych. Założono, że wytworzenie 3,6 mld 
kWh/rok z energii wodnej osiągnie się dzięki wykorzystaniu istniejących już kaskad 
Sewan-Hrazdan i Worotan oraz małych EW, jak też budowie nowych dużych 
hydroelektrowni: Meghri EW (o wydajności 140 MW i rocznej produkcji energii 
elektrycznej 840 mln kWh), Loriberd EW (60 MW i 200 mln kWh/rok) i Sznogh  
EW (75 MW i 300 mln kWh/rok). Duże znaczenie przypisano małym 
hydroelektrowniom, wytwarzającym 200-220 mln kWh/rok, których uzasadniony 
ekonomicznie potencjał określono na 800-850 mln kWh/rok.29 

W 2007 r. przyjęto „Narodowy program o oszczędności energii i energii 
odnawialnej Republiki Armenii”, w którym podkreślono, że włączenie 
energooszczędnych technologii i odnawialnych źródeł energii do bilansu paliwowo-
energetycznego odegra decydującą rolę we wzroście poziomu zaopatrzenia 
gospodarki w energię, poprzez wykorzystanie krajowych zasobów paliwowo-
energetycznych i zapewnienie wyższego poziomu niezależności energetycznej.30 
Rozbudowa oraz modernizacja systemu hydroenergetycznego Armenii okazała się 
prawdziwym wyzwaniem dla kraju, przede wszystkim ze względu na ogromne 
koszty (ok. 560-630 mln USD).31 Niemniej potencjał energetyczny Armenii dzięki 
planowanym trzem nowym, dużym hydroelektrowniom (Lori-Berd, Sznogh i Meghri) 
mógłby się zwiększyć o 271 MW mocy oraz 1300 mln kWh rocznej produkcji. 

Jednym z elementów zwiększenia wydajności systemu hydroenergetycznego 
stało się podniesienie zdolności produkcyjnych istniejących elektrowni wodnych, 
jak już wcześniej nadmieniono, mocno wyeksploatowanych. Dotyczyło to przede 
wszystkim systemu Kaskady Sewan-Hrazdan, dostarczającej około 10% energii 
elektrycznej w kraju i istotnej dla utrzymywania równowagi sieci elektrycznej  
oraz stabilnych cen energii, na której rehabilitację i modernizację pozyskano  
w 2013 r. 25 mln USD kredytu.32 

Ważnym elementem koncepcji rozwoju energetyki wodnej w Armenii jest 
rozbudowa systemu małych hydroelektrowni, tj. o mocy do 10 MW,  
jako łatwiejszych do budowania ze względu na mniejsze nakłady inwestycyjne  
i mniejszą inwazyjność dla środowiska naturalnego. W 1997 roku 
„Armhydroenergyproject” zaktualizował krajowe założenia rozwoju systemu małych 
hydroelektrowni, których powinno powstać 325 na obszarze całego państwa,  
o łącznej mocy 274 MW i rocznej produkcji energii 833 mln kWh. Określono, że 

                                                 
29 Ibidem 
30 National Program on Energy Saving and  Renewable Energy of Republic of Armenia. Yerevan 2007, 

s. 35-38, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA, http://www.minenergy. 
am/images/stories/documents/national__program_english.pdf (pobrano 10.07.2014 r.) 

31 Hydro Energy, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA 
32 RusHydro and EBRD sign an agreement to finance the modernization of the Sevan-Hrazdan cascade 

in Armenia, z 30.01.2013, Oficjalna strona RusHydro, http://www.eng.rushydro.ru/press/ 
news/81948.html (pobrano 17.04.2015 r.); Hrazdan Cascade Hydropower System, z 21.05.2014, 
„Asbarez“ http://asbarez.com/123306/sevan-hrazdan-cascade-hydropower-system/ (pobrano 
17.04.2015 r.) 
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przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego energetyki wodnej (przy 
założeniu 380 MW i 1,6 mld kWh/rok), byłby on w stanie zaspokoić 25-30% 
ogólnego zapotrzebowania kraju na energię. Według zaprezentowanego w 2008 
roku raportu spółki, istniejące małe EW (włącznie z budowanymi) posiadały łączną 
moc 75 MW i wydajność 244,4 mln kWh.33 W 2009 r. rząd Armenii przyjął raport 
jako „Program dla rozwoju małych elektrowni wodnych”, intensyfikując wysiłki 
dalszego rozwoju tego sektora energetyki.34 W ciągu kolejnych pięciu lat powstało 
87 nowych małych hydroelektrowni, a na początku 2015 r. w Armenii działało ich 
165, o łącznej mocy 282 MW i rocznej zdolności produkcyjnej 853 mln kWh.  
W trakcie budowy było kolejnych 56, o mocy całkowitej 114 MW i potencjalne 
produkcyjnym 396 mln kWh/rok. W 2014 r. sektor ten wytworzył 685 mln kWh, co 
stanowiło ok. 9% całej produkcji elektrycznej kraju.35 W regionie Armenia stała się, 
obok Turcji, liderem rozwoju małych hydroelektrowni.36  

Rozwój energetyki wodnej przyniósł wymierne efekty. W 2010 r. sektor 
hydroenergetyczny osiągnął najwyższy poziom produkcji energii elektryczne  
od czasu zawarcia rozejmu z Azerbejdżanem (i nadmiernego wykorzystywania 
wód Sewanu), tj. 2556 mln kWh, co stanowiło ok. 39% ogółu produkcji, 
wyprzedzając tym samym inne sektory energetyczne (nuklearny 38%, elektrowni 
cieplnych 22% oraz 0,1% farm wiatrowych). W kolejnych latach zanotowano 
jednak spadek produkcji energii elektrycznej w tym sektorze. 

W 2013 r. prezydent Serż Sargsjan zatwierdził rządową „Koncepcję 
Bezpieczeństwa Energetycznego” (Energy Security Concept), określającą 
priorytety wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Założono, że sektor 
energetyki odnawialnej, poza wielkimi hydroelektrowniami, powinien w 2020 roku 
generować 20% (1627 GWh), a w 2025 r. aż 25% (2259 GWh) energii elektrycznej 
kraju. W jego ramach małe elektrownie wodne mają łącznie osiągnąć w 2020 roku 
moc 377 MW i wydajność 1049 GWh oraz w 2025 r. 397 MW i 1106 GWh.37 

W kontekście rozwoju energetyki wodnej, ważne jest uwzględnienie starań  
o odbudowę stanu wodnego Sewanu, postrzeganego jako strategiczny rezerwuar 
wody. Do 1999 r. poziom wody jeziora zmniejszył się o 19,3 m w porównaniu  
do stanu pierwotnego. W 2004 r. ukończono budowę 22-kilometrowego tunelu 
łączącego górny bieg rzeki Worotan z Arpą, przekazującego 165 mln m3 wody 
rocznie, jako dodatkowego zasilenia wód Sewanu. Udało się podnieść poziom wód 
jeziora w ciągu 11 lat o 3,84 m, tj. od 2002 r., kiedy wynosił 1896,32 m n.p.m.,  
do poziomu 1900,16 m n.p.m. w 2014 r.38 Podnoszenie się poziomu wód jeziora 
pozwoliło na odtworzenie płytkich obszarów przybrzeżnych i żerowisk ptactwa 

                                                 
33 The Update of the Existing Scheme for Small Hydro Power Stations of the Republic of Armenia.  

Final Report, Yerevan 2008, Strona Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency  
Fund, http://r2e2.am/wp-content/uploads/2012/07/The-update-of-the-existing-scheme-for-SHPP.pdf, 
s. 14 (pobrano 17.04.2015 r.) 

34  Hydro Energy, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA 
35 Ibidem 
36 Por. P. Nieczuja-Ostrowski, Uwarunkowania i doświadczenia rozwoju…, op. cit., s. 725-726 
37 Scaling Up Renewable Energy Program (SREP). Investment Plan for Armenia, June 2014, Strona 

Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency Fund, http://r2e2.am/wp-
content/uploads/2014/08/Armenia-SREP_2014.pdf (pobrano 17.04.2015 r.) 

38 Republic of Armenia. The Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity,  
Yerevan 2014, Oficjalna strona Ministry of Nature Protection of the Republic of Armenia, 
http://www.mnp.am//images/files/nyuter/2015/January/Biodiversity_5th_report_ENG.pdf, s. 26-27 
(pobrano 17.04.2015 r.) 
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wodnego, zanotowano także efekty prowadzenia sztucznej reprodukcji 
endemicznych podgatunków ryb.  

 
Zakończenie 
Dokonując analizy znaczenia energetyki wodnej dla bezpieczeństwa Republiki 

Armenii, można sformułować następujące uogólnienia: 
1) odgrywa ona rolę swoistego energetycznego „buforu bezpieczeństwa”  

w sytuacjach zagrożenia egzystencjalnego. Wysoki stopień rozwoju 
hydroenergetyki w Armenii, mimo że od lat 60. XX w. zepchnięty niejako na 
drugi plan przez inne sektory energetyczne, w sytuacji przerwania 
zaopatrzenia państwa ze źródeł zewnętrznych, pozwolił istotnie 
zredukować i zrekompensować skutki odcięcia surowcowego i tym samym 
uchronić kraj od całkowitego paraliżu energetycznego (np. w 1993 roku 
wygenerował 68% całości produkcji elektrycznej, a w latach 1992-1994 
wyprodukował od 3044 do 4293 GWh, co stanowiło od 1/3 do 2/3 całości 
produkcji elektrycznej w okresie stabilności). 

2) w okresie zamrożenia konfliktu i odbudowy stabilności (ostatnie 20 lat), 
energetyka wodna w Armenii przyjęła rolę łagodzenia skutków 
uzależnienia surowcowego od zewnętrznych dostawców kopalnianych 
surowców energetycznych, a właściwie przez ostatnie dwie dekady od 
monopolu dostaw Federacji Rosyjskiej. Szczególnie w kontekście polityki 
rosyjskiej, która uzależnienie surowcowe wykorzystywała do stosowania 
wobec Armenii nacisków ekonomicznych, szantażu cenowego, a nie 
wykluczone, że także sabotażu w celu zastopowania dostaw. Czynniki te 
sprawiły, że ponownie zaczęto postrzegać rozwój sektora energetyki 
wodnej jako najważniejszego składnika (obok rozwoju energetyki 
nuklearnej) zwiększania poziomu samodzielności energetycznej państwa. 
Upatruje się w nim potencjał zaspokojenia nawet połowy zapotrzebowania 
państwa w energię elektryczną.39 

3) równocześnie znaczenie energetyki wodnej dla bezpieczeństwa 
narodowego obniża ogólnie zła kondycja techniczna starych,  
a jednocześnie wielkich hydroelektrowni, zwłaszcza kompleksu Kaskady 
Hrazdan-Sewan, a w tym przypadku także jego szkodliwość dla 
środowiska naturalnego oraz przejęcie kontroli przez Rosję. Sytuację tę 
próbuje się jednak równoważyć rozwojem sieci małych hydroelektrowni. 

 
Streszczenie 
We współczesnych badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym  

i narodowym wskazuje się, że czynniki niemilitarne mogą stanowić zagrożenie  
dla egzystencji narodu równie znaczące, jak czynniki militarne. Czynnikami 
minimalnymi bezpieczeństwa egzystencjalnego państwa są integralność 
terytorialna, zapewnienie obrony przed agresją, terroryzmem, rozprzestrzenianiem 
poważnych epidemii i skutkami katastrof naturalnych, ale też zapewnienie podaży 
podstawowych dóbr, takich jak woda, żywność i energia, oraz minimalnego 

                                                 
39 Realny do wykorzystania potencjał hydroenergetyczny państwa określono na 3,6 mld kWh,  

co stanowi 54% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w Armenii na poziomie 6,68 mld kWh 
(2013 r.). Statistical Yearbook of Armenia, 2014, Oficjalna strona National Statistical Service of the 
Republic of Armenia, http://www.armstat.am (pobrano 11.05.2015 r.) 
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zatrudnienia. Armenia jest krajem, który w okresie rozpadu ZSRR i odzyskania 
niepodległości w 1991 r., zaangażował się w konflikt terytorialny z sąsiednim 
Azerbejdżanem, w następstwie doszło do zablokowania 84% jego granic  
(z Azerbejdżanem i Turcją) i dostaw aż 85% surowców, przede wszystkim paliw. 
Spowodowało to zapaść energetyczną i gospodarczą kraju. Od zawarcia rozejmu 
w 1994 r. i zamrożenia konfliktu sytuacja energetyczna stopniowo zaczęła się 
poprawiać, ale równocześnie Armenia pozostawała uzależniona od surowców 
energetycznych z Rosji, jako jedynego źródła dostaw. Rosyjskie oddziaływanie 
surowcowe przełożyło się na rosnące uzależnienie ekonomiczne i polityczne od 
Rosji. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia znaczenia energetyki wodnej 
(jedynego niezależnego od czynników zewnętrznych sektora energetycznego) dla 
bezpieczeństwa Armenii – państwa które nie posiada dostępu do morza oraz do 
złóż kopalnych surowców energetycznych. 

 
Summary 
In contemporary studies on international and national security indicates that 

non-military factors may pose a threat to the existence of the nation as significant 
as military factors. Minimal factors of existential security of the state are: territorial 
integrity, ensuring of defence against aggression, terrorism, spreading  
of epidemics and effects of natural disasters, but also providing the supply of basic 
goods such as water, food and energy, and minimum employment. Armenia during 
the collapse of the Soviet Union and regaining of independence in 1991, engaged 
in territorial conflict with neighbouring Azerbaijan. As a consequence was blocked 
84 percent of its borders (with Azerbaijan and Turkey) and 85 percent of supply  
of raw materials, primarily fuels, what caused energy and economic crisis of the 
country. From a truce in 1994 and the freezing the conflict, the energy situation  
of Armenia gradually started to improve, but at the same time the country was 
dependent on supplies of energy raw materials from Russia. Long lasting Russian 
monopoly on the supply of fuels has affected the increasing economic and political 
dependence on Russia. This paper is an attempt to determine the importance  
of water power (the only fully independent energy sector on external factors) for the 
security of Armenia – the country that has no access to the sea and to fossil 
energy resources. 
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REORIENTACJA ROSYJSKIEJ POLITYKI W ZAKRESIE EKSPORTU  

GAZU ZIEMNEGO 
 
 
Wstęp 
Decyzja Rosji o anulowaniu projektu South Stream odzwierciedla nie tylko 

zmianę polityki wobec zachodnich partnerów, ale jest także wyraźnym sygnałem 
reorientacji rosyjskich relacji w zakresie eksportu gazu ziemnego. Europa 
prawdopodobnie będzie redukować zużycie surowców energetycznych (takich jak 
ropa, gaz czy węgiel), w związku z czym Rosja rozpoczyna poszukiwanie 
alternatywnych odbiorców, w szczególności dla gazu ziemnego. Naturalnym 
rynkiem zbytu wydają się być Chiny. Oba państwa przez podpisanie wielu 
dwustronnych umów, rozpoczęły proces współpracy w zakresie handlu energią. 
Wprawdzie realne efekty będą zapewne widoczne dopiero za kilka lat, ale już 
można się spodziewać, że ten krok w znaczący sposób wpłynie na sytuację na 
międzynarodowych rynkach surowców energetycznych. Niniejsze opracowanie 
składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza odnosi się do rosyjskich 
problemów z projektami infrastrukturalnymi. Przedstawiona w niej zostanie sprawa 
budowy, a w zasadzie wydarzenia powodujące anulowanie projektu South Stream 
oraz kroki podjęte przez stronę rosyjską zmierzające w kierunku uratowania 
inwestycji i jej zmiany na Turkish Stream (w kooperacji z Turcją). Część druga 
natomiast zawiera analizę perspektywicznego, wschodniego kierunku eksportu 
rosyjskiego gazu – czyli współpracę z Chinami. Niepowodzenia na kierunku 
europejskim zmusiły Rosję do poszukiwań alternatywnych kierunków eksportu, co 
było konieczne w celu utrzymania zysków Gazpromu oraz wysokich wpływów 
budżetowych. Jednak należy zauważyć, że korzyści związane z dywersyfikacją 
eksportu rosyjskiego gazu mogą pojawić się w dłuższej perspektywie. Współpraca 
z Chinami wymaga ogromnych nakładów finansowych na budowę niezbędnej 
infrastruktury przesyłowej. Rosji jednak trudno jest pozyskać środki na budowę  
z powodu nałożenia sankcji związanych z wydarzeniami na Ukrainie  
i wstrzymaniem finansowania rosyjskich instytucji i przedsiębiorstw.  

Celem niniejszego opracowania jest udowodnienie tezy o wyraźnej 
reorientacji rosyjskich interesów gospodarczych w zakresie eksportu surowców 
energetycznych (gazu ziemnego). Powodem takiej zmiany jest przede wszystkim 
konflikt na Ukrainie i jego konsekwencje dla współpracy z państwami europejskimi. 
Jednak nie należy zapominać o zmianach w polityce bezpieczeństwa 
energetycznego państw europejskich (poszukiwanie alternatywnych dostawców, 
dywersyfikacja kierunków dostaw) oraz zmniejszaniu energochłonności 
europejskich gospodarek, spowodowanej kryzysem finansowym i gospodarczym 
oraz działaniom władz UE w kierunku stworzenia gospodarki niskoemisyjnej. 
Zastosowane metody badawcze (kwerenda materiałów źródłowych, metoda 
porównawcza, analiza danych statystycznych, badanie dokumentów) dobrane 
zostały w sposób umożliwiający rozwinięcie tematu i udowodnienie przyjętej tezy. 

 
 

  



673 
________________________________________________________________________________________ 

 

Problemy Rosji z inwestycjami w infrastrukturę w Europie 
W 2006 r. rosyjski Gazprom i włoskie ENI porozumiały się, co do budowy 

gazociągu South Stream. Do włosko-rosyjskiego konsorcjum dołączyły francuski 
EdF i niemiecki Wintershall. Projekt był bardzo ambitny, powstać miały cztery nitki 
gazociągu, każda o długości ok. 930 km, z rosyjskiego wybrzeża Morza Czarnego 
(okolice miejscowości Anapa) do bułgarskiej Warny. Początkowo planowano 
przepustowość ok. 31 mld m3 rocznie (2 nitki), jednak po rosyjsko-ukraińskim 
kryzysie gazowym z 2009 r., zwiększono ją do ok. 62 mld m3 (4 nitki).1 W latach 
2008-2010 Rosja podpisała umowy międzynarodowe z siedmioma rządami państw 
europejskich, przez które przechodzić miała lądowa część gazociągu. Jego 
całkowity koszt szacowany był na kwotę ok. 40 mld USD (z czego lądowa część  
w Rosji ok. 17 mld USD, część podmorska ok. 14 mld USD oraz ok. 10 mld USD 
część lądowa po stronie partnerów europejskich).2 W momencie wycofania się 
Rosjan z projektu zaczęły się już pierwsze prace lądowe w Bułgarii oraz w Rosji, 
gdzie rozpoczęto budowę gazociągu doprowadzającego gaz do Anapy oraz stacji 
kompresorowej na wybrzeżu.3 South Stream był jednym z najważniejszych 
rosyjskich przedsięwzięć na kontynencie europejskim. Jednak zastąpienie go 
gazociągiem do Turcji będzie miało decydujące znaczenie dla całego sektora 
gazowego w Europie i pozycji Gazpromu wobec części państw europejskich  
oraz stosunków rosyjsko-ukraińskich. Powyższa decyzja zbiegła się w czasie  
z wycofaniem się Rosjan z jonit venture z Wingasem (spółka Wingas AG 
zajmowała się handlem i magazynowaniem gazu w Niemczech) oraz rezygnacją  
z objęcia 100% udziałów w gazociągu OPAL (lądowej odnodze Nord Stream).4 
Należy również wspomnieć o intensywnych rozmowach rosyjsko-chińskich, 
zakończonych podpisaniem w 2014 r. umów o budowie gazociągów do Chin. 
Powyższe wydarzenia jednoznacznie wskazują o reorientacji w rosyjskiej polityce 
eksportu gazu. 

Z perspektywy czasu widać doskonale, że rosyjskie działania związane  
z South Stream, koncentrowały się wokół kwestii dywersyfikacji dostaw gazu  
do Europy, a po kryzysach gazowych z Ukrainą (styczeń 2006 r. oraz styczeń  
2009 r.) doszły do punktu, w którym zaczęto nawet rozważać opcję całkowitego 
wyeliminowania Ukrainy jako pośrednika. Tak więc, South Stream stanowił część 
rosyjskiej strategii, mającej na celu odizolowanie i wywieranie presji politycznej na 
Ukrainę, za pomocą dostaw gazu (i jego cen). Biorąc pod uwagę wielkość  
i znaczenie przychodów z eksportu surowca dla Gazpromu i rosyjskiego rządu, 
kwestia tranzytu wymagała szybkiego rozwiązania. Wydaje się, że strona rosyjska 
z góry zakładała, że nie da się ustalić takich stosunków politycznych i handlowych 
z Ukrainą, które w dłuższej perspektywie czasowej satysfakcjonowałyby, 

                                                 
1 K. Yafimava, The EU Third Package for Gas and the Gas Target Model: major contentious issues 

inside and outside the EU, OIES Working Paper NG 75, April 2013, s. 35-40 
2 J. Stern, S. Pirani, K. Yafimava, Does the cancellation of South Stream signal a fundamental 

reorientation of Russian gas export policy?, Oxford Energy Comment, January 2015, s. 3-4 
3 Gazprom begins building Eastern Route of Southern Corridor, Interfax Russian & CIS Oil and Gas 

Weekly, 28 August – 3 September 2014 
4 OPAL Exemption Process Halted, 23 December 2014, http://www.naturalgaseurope.com/opal-

exemption-process-suspended (pobrano 23.07.2015 r.), Asset swap between BASF and Gazprom will 
not be completed, 18 December 2014, https://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-
releases/2014/12/p-14-435.html (pobrano 23.07.2015 r.) 
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szczególnie rosyjską stronę.5 To przekonanie nasiliło się po styczniu 2009 r., kiedy 
to Rosja, jako dostawca gazu do Europy poniosła nie tylko straty finansowe,  
ale głównie wizerunkowe.6 Dodatkowym argumentem, przemawiającym za budową 
był zamiar sparaliżowania europejskich prac nad tzw. południowym korytarzem 
(gazociąg Nabucco) i wykazaniem jego nieopłacalności. 

Po wejściu w życie trzeciego unijnego pakietu energetycznego (EU’s Third 
Energy Package) pogorszyło się otoczenie regulacyjne dla rosyjskiego Gazpromu 
w Unii Europejskiej. Europejskie prawodawstwo zakłada dostęp stron trzecich do 
infrastruktury przesyłowej (third party access, TPA) na podstawie publicznych taryf, 
zatwierdzonych przez narodowe władze regulacyjne, wydzielenie aktywów 
przesyłowych oraz certyfikację operatorów systemów przesyłowych. Wyjątki od 
powyższych zasad są możliwe za zgodą narodowych władz regulacyjnych, po 
zaaprobowaniu przez Komisję Europejską.7 Tak więc, trzeci pakiet energetyczny 
stworzył poważne problemy dla eksportu rosyjskiego gazu do państw UE, zarówno 
w zakresie istniejącej infrastruktury przesyłowej, jak i planowanych nowych 
gazociągów. Problemy pojawiły się już w zakresie pełnego wykorzystania 
zdolności przesyłowych gazociągów OPAL i NEL. Regulator niemiecki wprawdzie 
przyznał Gazpromowi prawo do 100% wykorzystywania OPAL, jednak Komisja 
Europejska ograniczyła go do 50%. Po trwających ponad rok negocjacjach między 
Gazpromem, a władzami UE, osiągnięto porozumienie zezwalające Rosjanom na 
100% wykorzystanie OPAL, a oficjalne zatwierdzenie ze strony UE miało nastąpić 
w marcu 2014 r. Na skutek kryzysu na Ukrainie i rosyjskich działań na Krymie, 
Komisja wielokrotnie odraczała zatwierdzenie porozumienia, a w obecnej sytuacji 
politycznej raczej nie ma możliwości zakończenia negocjacji sukcesem.8 

Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z OPAL, Gazprom nie ubiegał 
się o zgodę dla 100% wykorzystania South Stream, powołując się na umowy 
międzynarodowe podpisane z państwami przyjmującymi gazociąg. Komisja 
Europejska uznała natomiast te umowy za niezgodne z trzecim pakietem 
energetycznym i wezwała do ich renegocjacji, bądź odstąpienia od nich.  
W przeciwnym razie istniało prawdopodobieństwo wszczęcia postępowań  
wobec państw, które się temu nie podporządkują. Rosjanie natomiast  
nadal podtrzymywali wersję nadrzędności umów międzynarodowych nad 
prawodawstwem unijnym, ponadto zgłosili wniosek w ramach WTO o zbadanie 
dyskryminacyjnego charakteru trzeciego pakietu energetycznego.9 Jednak Komisja 
Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Bułgarii o naruszenie trzeciego 
pakietu oraz w zakresie zgodności umowy z prawem zamówień publicznych,  
w konsekwencji w prace nad gazociągiem w Bułgarii zostały wstrzymane  

                                                 
5 J. Stern, The Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006, OIES Working Paper NG, January 2006, 

D. Helm, The Russian dimension and Europe’s external energy policy, September 2007 
6 S. Pirani, J.P. Stern, K. Yafimava, The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009:  

a comprehensive assessment, OIES Working Paper NG. February 2009 
7 Trzeci pakiet energetyczny to 2 Dyrektywy (Directive 2009/72/EC, Directive 2009/73/EC)  

i 3 Rozporządzenia (Regulation No 713/2009, Regulation No 714/2009, Regulation No 715/2009), 
http://ec.europa.eu/energy/en (pobrano 23.07.2015 r.) 

8 OPAL Exemption Process Halted, 23 December 2014, http://www.naturalgaseurope.com/opal-
exemption-process-suspended (pobrano 23.07.2015 r.) 

9 J. Stern, S. Pirani, K. Yafimava, Does the cancellation of South Stream signal a fundamental 
reorientation of Russian gas export policy?, Oxford Energy Comment, January 2015, s. 4 
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w sierpniu 2014 r.10 Jednak zapisy trzeciego pakietu odnoszą się tylko do 
istniejących gazociągów, natomiast nie dotyczą planowanych inwestycji. Zasady 
dla nowych mocy przesyłowych mają być sformalizowane w postaci tzw. Capacity 
Allocation Mechanisms i powinny wejść w życie ok. 2017-2018 r. Biorąc pod 
uwagę tę nieścisłość regulacji unijnych, można było się spodziewać, że rząd 
rosyjski i Komisja Europejska porozumieją się, co do dostępu do South Stream 
podmiotów trzecich (ewentualnie Komisja zgodzi się na odstępstwa od tej 
zasady).11 Jednak po wydarzeniach na Ukrainie i rosyjskiej aneksji Krymu, stosunki 
między Unią, a Rosją, między innymi w zakresie gazu zostały „zamrożone”. 
Spowodowało to zawieszenie grupy roboczej w sprawie South Stream i opóźnienia 
we wszystkich sprawach związanych z projektami energetycznymi (w tym 
wspomnianej już sprawy OPAL). W konsekwencji, brak możliwości prowadzenia 
dwustronnych rozmów, a nawet niezdolność stron do podjęcia negocjacji  
w sprawach regulacyjnych, w konsekwencji doprowadziły do odwołania projektu 
South Stream.12 

Formalna decyzja o odwołaniu całego projektu South Stream została 
ogłoszona przez szefa Gazpromu Aleksieja Millera 1 grudnia 2014 r., jako główne 
powody zostały podane problemy Bułgarii z zapewnieniem ciągłości budowy oraz 
brak porozumienia z Komisja Europejską w zakresie przepustowości gazociągu  
i dostępu do niego stron trzecich.13 Za wyjątkiem kilku państw tranzytowych 
(Bułgaria, Węgry, Serbia), odbiór South Stream był w Europie negatywny. 
Powodem tego było przekonanie, że budowa gazociągu zniweczy starania  
o dywersyfikację dostawców gazu ziemnego (szczególnie do Europy Środkowo-
Wschodniej), wzmocni dominującą pozycję Gazpromu. Ponadto w grę wchodziła 
generalna niechęć do Rosji m. in. z powodu jej zaangażowania na Ukrainie. 
Europejscy inwestorzy South Stream (ENI, EdF i Wintershall) powstrzymywali się 
od komentarzy w sprawie anulowania projektu. Natomiast do końca 2014 roku 
Gazprom odkupił należące do ENI, EdF i Wintershall akcje South Stream Transport 
(spółki powołanej do zbudowania morskiej części gazociągu), co świadczyło  
o niewielkim zaangażowaniu finansowym i logistycznym firm europejskich  
w rosyjski projekt.14 Ponadto należy wspomnieć o pozostałych przyczynach 
rezygnacji Rosjan: problemach gospodarczych wynikających z nałożonych przez 
Zachód sankcji za zaangażowanie w konflikt na Ukrainie oraz spadających cen 
ropy naftowej, które wpływały na cenę gazu. Przy niższych cenach surowca 
opłacalność projektu mogła stanąć pod znakiem zapytania. Podsumowując, 
Gazprom poniósł porażkę, tym bardziej, że część prac na bułgarskim i rosyjskim 
wybrzeżu była w stanie dość zaawansowanym (położone rury do linii morskiej  
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w porcie w Warnie oraz na końcówce rosyjskiego korytarza południowego 
rozpoczęto budowę stacji kompresorowej k. Anapy, wydzierżawiono 
specjalistyczne barki do układania rur na dnie morza, które stały przygotowane  
w porcie w Warnie). Szacuje się, że Gazprom zainwestował w South Stream ok. 
4,7 mld USD (co stanowi ok. 25% kosztów uruchomienia dwóch pierwszych nitek 
gazociągu). Jeśli jednak zostanie zbudowany gazociąg do Turcji (Turkish Stream), 
część z poniesionych kosztów prawdopodobnie się zwróci. W zasadzie, decyzja 
Gazpromu zapadła w ostatnim możliwym momencie, gdyby rozpoczęto układanie 
rur na dnie morza, Rosjanie byliby całkowicie uzależnieni od kroków Bułgarii  
i Komisji Europejskiej.15  

 

Mapa nr 1: Planowane przebiegi gazociągów South Stream oraz Blue Stream  

(2 wersje) 
 

 
Źródło: Oxford Institute of Energy Studies. 
 

Równocześnie z wycofaniem się z budowy South Stream, Rosjanie 
zapowiedzieli, że plany dotyczące dostaw gazu zostają podtrzymane.  
Z planowanych 63 mld m3 rocznie, ok. 14 mld m3 ma być dostarczone na południe 
Bałkanów przez Ukrainę i gazociąg trans-bałkański, natomiast ok. 50 mld m3 ma 
popłynąć nowym podmorskim gazociągiem do Turcji (Turkish Stream), a następnie 
do granicy turecko-greckiej, gdzie planowane jest powstanie hubu gazowego dla 
państw południowych Bałkanów.16 Początkowo rosyjska propozycja nie została 
odebrana poważnie, eksperci wskazywali, że podpisano jedynie tzw. memorandum 
of understanding. Jednak w miarę upływu czasu pojawiały się kolejne szczegóły 
projektu. Na początku 2015 r. partnerzy nie mogli dojść do porozumienia  
w zakresie miejsca zakończenia gazociągu po stronie tureckiej. Rosjanie 
preferowali opcję położenia nowego gazociągu wzdłuż istniejącego Blue Stream. 
Nowy gazociąg kończyłby się na wybrzeżu w okolicach miasta Samsun. 
Pozwoliłoby to na uniknięcie kosztownych badań dna morskiego, jednak istniałaby 
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Russia says South Stream project is over, Euractiv, 2 December 2014, http://www.euractiv. 
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konieczność zbudowania lądowego połączenia w kierunku zachodnim tak, aby 
połączyć się z systemem gazociągów trans-bałkańskich. Natomiast strona turecka 
proponowała przebieg gazociągu wzdłuż planowanej trasy South Stream (aż do 
osiągnięcia bułgarskiej strefy ekonomicznej na Morzu Czarnym), a następnie 
odejście na południe, tak aby gazociąg kończył się w europejskiej części Turcji. 
Pozwoliłoby to z kolei uniknąć zarówno badań dna morskiego (częściowo), jak  
i budowy kosztownego połączenia lądowego, ponieważ gazociąg miałby się 
kończyć blisko istniejącej sieci trans-bałkańskiej.17 Na początku lutego 2015 roku 
pojawiły się informacje, że osiągnięto porozumienie w sprawie przebiegu nowego 
gazociągu i ma się on kończyć w europejskiej części Turcji (okolice Kiyikoy), trasa 
zbliżona jest do preferowanej przez Turcję, a planowane uruchomienie pierwszej 
nitki ma nastąpić w grudniu 2016 r. Do końca lipca 2015 r. nie podpisano 
międzyrządowej umowy w sprawie budowy gazociągu, powodem opóźnienia były 
wybory parlamentarne w Turcji oraz problemy tego państwa z terroryzmem 
islamskim (południowa granica z Syrią).18 Chociaż Gazprom w maju 2015 roku 
rozpoczął układanie gazociągu na dnie Morza Czarnego, to już w lipcu 2015 roku 
zerwał kontrakt z firmą Saipem na dostawę rur.19 Warto zaznaczyć, że Rosjanie 
podpisali już umowę z Grecją, dotyczącą przedłużenia Turkish Stream do Grecji.20 

 

Mapa nr 2: Uzgodniony przebieg Turkish Stream 
 

 
Źródło: Gazprom 
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20 Russia, Greece sign €2bn deal on Turkish Stream gas pipeline, Russia Today, 19 June 2015, 
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Turcja jest największym rynkiem eksportowym gazu dla Gazpromu w tej 
części Europy, w 2014 r. zakupiła w Rosji ok. 27 mld m3. Gdyby zestawić ilość 
gazu kupowaną w Rosji przez wszystkie państwa Europy Południowo-Wschodniej 
(łącznie z Austrią i Węgrami), to jest to łącznie tylko ok. 21 mld m3 w 2014 roku.21 
Nowy gazociąg do Turcji nie tylko umocni pozycję Gazpromu, jako dostawcy gazu 
do tego państwa, ale pozwoli Rosji w szybki sposób dostarczyć gaz do państw 
Europy Południowo-Wschodniej z pominięciem Ukrainy (stosując fizyczny rewers 
na gazociągu trans-bałkańskim). Ponadto Turkish Stream pozwoli Rosji 
konkurować z gazem z Azerbejdżanu i Iranu (czy z jakiegokolwiek innego źródła), 
który przepływa przez Turcję w drodze do Europy. Umowy Gazpromu  
z Bułgargazem i Romgazem wygasają dopiero w (odpowiednio) latach 2030  
i 2023, a rosyjski gaz do Bułgarii i Rumunii jest dostarczany tranzytem przez 
Ukrainę. Interkonektory łączące sieci gazowe tych państw, pozwalają 
równocześnie na tranzyt rosyjskiego gazu, są to: Isakha (granica Mołdowy  
z Rumunią) oraz Negru Voda (granica Rumunii z Bułgarią). Ten ostatni punkt oraz 
interkonektor między Bułgarią, a Turcją (Malkoclar) mogą działać w trybie 
fizycznego rewersu i dostarczać gaz z południa na północ.22 Taka sytuacja 
wymaga jednak negocjacji z Komisją Europejską w sprawie zgodności  
z regulacjami, wspomnianego wcześniej, trzeciego pakietu energetycznego. Opcja 
wykorzystania gazociągu trans-bałkańskiego w trybie rewersu byłaby jednak 
zgodna z unijnymi przepisami, gdyby Gazprom wykorzystywał go w takim samym 
zakresie (przepustowość) w trybie „reverse”, jak „forward”. Byłoby to zgodne  
z zasadą UIOLI (use it or lose it), pod warunkiem braku zmian w dotychczasowych 
umowach na wykorzystanie mocy przesyłowych. Ponadto oznaczałoby 
konieczność dostosowania się do tzw. CAM Network Code (capacity allocation 
mechanism), czyli opracowanie i zatwierdzenie taryf na wejściu i wyjściu  
z sieci, dostawy gazu do hubów oraz wystawianie zdolności przesyłowych na 
ogólnodostępne aukcje.23 

Chociaż Turcja nie chce się uzależniać od jednego dostawcy gazu i wolałaby 
dywersyfikować źródła zaopatrzenia, to jednak należy uwzględnić problemy  
z tranzytem gazu przez Ukrainę, które wpływały na przepustowość gazociągu 
trans-bałkańskiego. Nowe nitki gazociągów spowodują, że Turcja z ostatniego 
państwa w łańcuchu dostaw gazociągiem trans-bałkańskim, stanie się pierwszym 
państwem. Przyczyni się to do wzmocnienia jej pozycji. Należy również wspomnieć 
o planowanym połączeniu z Grecją i powstaniu hubu gazowego, z którego będą 
mogły korzystać państwa regionu oraz gazociągu TAP (Trans-Adriatic Pipline) 
planowanego w południowym korytarzu gazowym (dzięki któremu azerski gaz 
mógłby płynąc do Włoch przez Turcję, Grecję i Albanię).24 Ponadto Turcja już 
wynegocjowała od strony rosyjskiej obniżkę cen gazu o 6%.25 
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Rosyjska współpraca z Chinami 
W 2014 r. Rosja i Chiny podpisały dwie istotne umowy dotyczące budowy 

nowych gazociągów, które w długim okresie czasu zapewne istotnie zmienią ilość 
dostępnego gazu na rynku azjatyckim oraz jego cenę. Może to w znaczący sposób 
wpłynąć także na realizowane w kilku miejscach świata (Stany Zjednoczone, 
Australia) projekty infrastrukturalne w zakresie LNG. Podpisanie 21 maja 2014 
roku rosyjsko-chińskiego kontraktu na dostawę 38 mld m3 gazu rocznie i budowę 
gazociągu Power of Siberia jest jednym z ważniejszych momentów w rozwoju 
nowej rosyjskiej strategii eksportowej.26 Po raz pierwszy po rozpadzie Związku 
Radzieckiego dla rosyjskiego gazu otwiera się nowy, ogromny rynek eksportowy. 
Chociaż LNG jest eksportowany na rynki azjatyckie już od 2009 r. (przez terminal 
Sachalin-2), zaplanowana przepustowość Power of Siberia będzie miała ogromne 
znaczenie zarówno dla samego Gazpromu, jak i dla wpływów z eksportu dla 
rosyjskiego rządu. Ponadto umowa zbliża politycznie Rosję i Chiny oraz stanowi 
uzasadnienie dla tezy o przesunięciu w rosyjskiej strategii handlowej (z rynku 
zachodniego na wschodni). Gazociąg będzie rozpoczynał się we Wschodniej 
Syberii (na północ o Irkucka), a kończył się w Chabarowsku (połączenie  
z istniejącym gazociągiem łączącym złoża Sachalin z Władywostokiem).  
W Błagowieszczeńsku ma znajdować się łącznik z trzema północnymi chińskimi 
prowincjami: Heilongjiang, Jilin, and Liaoning, długość obowiązywania kontraktu  
na dostawy gazu to 30 lat, szacowana wartość: ok. 400 mld USD. Nie należy 
również zapominać o mocnej pozycji przetargowej Chin, które doprowadziły  
do dywersyfikacji wschodniej drogi importu surowca (druga po otwartym w 2009 
roku gazociągu z Turkemnistanu) oraz osiągnęły bardzo korzystną, jak na rynek 
azjatycki cenę, ok. 350-400 USD za tys. m3 surowca.27 Planowane rozpoczęcie 
funkcjonowania gazociągu zostało określone na 2018 r., prace po stronie  
chińskiej zostały rozpoczęte przez CNPC (China National Petroleum Corporation)  
w czerwcu 2015 r.28 

 

Mapa nr 3: Planowany gazociąg Power of Siberia 
 

 
Źródło: Gazprom 
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Rosyjsko-chińskie negocjacje gazowe toczyły się już od lat 90. XX wieku, 
jednak Rosja w pierwszej kolejności planowała połączyć pola gazowe Zachodniej 
Syberii z zachodnimi prowincjami Chin oraz liczyła na wysokie ceny 
odsprzedawanego gazu, porównywalne z tymi osiąganymi na azjatyckim rynku 
LNG (ok. 14-15 USD/mMbtu).29 Jednak ostatecznie Rosjanie musieli zrezygnować 
ze swoich postulatów i wyjść naprzeciw chińskim oczekiwaniom (ok. 10-11 
USD/mMbtu). Pomimo dość niskiej ceny dla Chin, kontrakt nie jest porażką Rosji 
ani Gazpromu. W ostatnim roku zmieniły się warunki na światowym rynku gazu 
oraz doszło do znacznego oziębienia w stosunkach Rosji z Zachodem (w tle 
oczywiście konflikt na Ukrainie). Stąd głównym celem Rosji było prawdopodobnie 
wskazanie europejskim kontrahentom, że Rosja również potrafi zdywersyfikować 
kierunki swojego eksportu i nie będzie w przyszłości uzależniona od jednego 
odbiorcy (Europa). Większość długoterminowych kontraktów z europejskimi 
odbiorcami (z regułą take or pay) wygaśnie w najbliższych 10-15 latach. Nawet 
gdyby nie udało się ich przedłużyć, to przez eksport gazu do Chin, Rosja będzie  
w stanie kompensować sobie tę stratę.30 

Sześć miesięcy po podpisaniu umowy dot. Power of Siberia, pomiędzy Rosją, 
a Chinami doszło do kolejnego porozumienia. 9 listopada 2014 r. zawarto umowę 
w sprawie budowy gazociągu Ałtaj (Altai), którym gaz z Zachodniej Syberii będzie 
dostarczany do zachodniej części Chin.31 W przeciwieństwie do projektu Power  
of Siberia, gazociąg Ałtaj posiada tą samą bazę surowca, co transportowany  
do Europy gaz. Największa korzyść uzyskana dzięki gazociągowi Ałtaj wiąże  
się z możliwością wyboru kierunku sprzedaży gazu ze złóż Zachodniej Syberii.  
Do tej pory jedyną opcją była Europa, jednak w ostatnich latach ilość sprzedanego 
do państw europejskich gazu systematycznie spada. Dodatkowo, kryzys  
w stosunkach z państwami zachodnimi stworzył potrzebę znalezienia dodatkowego 
kierunku eksportu surowca. Eksport gazu do Europy spadł ze 160 mld m3  
(2008 rok) do 140 mld m3 (2012 r.), głównie z powodu kryzysu gospodarczego, 
wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w Europie oraz zwiększonej 
dostępności taniego węgla. W 2013 r. eksport wrócił do poziomu z 2008 r. (do  
163 mld m3), dlatego że Gazprom dostosował ceny dla odbiorców europejskich do 
konkurencyjnego poziomu.32 Jednak 2014 r. znowu zakończył się spadkiem 
eksportu do poziomu 147 mld m3, głównie z powodu niewielkiego wzrostu 
gospodarczego i dość ciepłej zimy.33 W ostatnich latach Gazprom prowadził prace 
na półwyspie Jamalskim, aby zapobiec spadkowi mocy wydobywczych 
(związanych z wyczerpywaniem się źródeł w Zachodniej Syberii) i w efekcie, jego 
możliwości produkcyjne szacuje się nawet na ok. 600 mld m3. W rezultacie 
otwarcie nowego rynku w Azji pozwoliłoby wykorzystać ten potencjał. 
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September 2011, s. 6-7 
30 J. Stern (et al), Reducing European dependence on Russian Gas, OIES Working Paper NG 92, 

October 2014 
31 A. Kramer, Gazprom Makes a New Gas Deal With China, New York Times, 10 November 2014, 

Putin, Xi Jinping sign mega gas deal on second gas supply route, Russia Today, 9 November 2014, 
http://www.rt.com/business/203679-china-russia-gas-deal/, (pobrano 31.07.2015 r.) 

32 J. Henderson, The Commercial and Political Logic for the Altai Pipeline, Oxford Energy Comment, 
November 2014, s. 5 

33 Dane za: BP Statistical Review of World Energy, June 2015 
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Mapa nr 4: Projekt gazociągu Altai 
 

 
Źródło: Gazprom 
 

Dla rosyjskiego rządu, połączenie z Chinami przez gazociąg Ałtaj, byłoby 
przydatny z powodów ekonomicznych i politycznych. Przede wszystkim 
pozwoliłoby to udowodnić tezę, że Rosja może odwrócić kierunek eksportu gazu  
z zachodu na wschód. Chociaż obecna nadpodaż gazu nie stwarza realnego 
zagrożenia dla europejskich konsumentów, to argument ten może być używany 
choćby dla celów propagandowych i straszenia europejskich kontrahentów.34 
Ponadto, jeśli eksport za pośrednictwem gazociągu Ałtaj (czy Power of Siberia) 
miałby posiadać pierwszeństwo w stosunku do planów LNG (Władywostok, Jamał), 
będzie to powodowało bezpośrednie korzyści dla rosyjskiego budżetu. Eksport 
gazociągami jest opodatkowany stawką 30% przychodów ze sprzedaży, natomiast 
sprzedaż LNG nie została obłożona żadnym dodatkowymi obciążeniami 
fiskalnymi.35 Jest jeszcze jeden powód, dla którego Gazprom będzie dążył do 
zrealizowania projektów gazociągów do Chin. Rozszerzenie sprzedaży LNG 
pociąga za sobą zwiększoną konkurencję ze strony rosyjskich firm (Rosnieft, 
Novatek), które uzyskały uprawnienia do eksportu surowca zgodnie z liberalizacją 
eksport w grudniu 2013 r.36 Chociaż włączenie Novateku i Rosnieftu na listę 
sankcji nałożonych przez państwa zachodnie stawia pod znakiem zapytania rozwój 
projektów LNG przez te firmy. W związku z tym, prawdopodobnie, rosyjski rząd 
wróci do preferowania handlu gazem w sposób tradycyjny (gazociągami), tym 

                                                 
34 Dmitri Trenin, Gas Deal Entails China–Russia Strategic Depth, Global Times, 25 May 2014, 

http://www.carnegie.ru/2014/05/25/gas-deal-entails-china-russia-strategic-depth/hbrh (pobrano 
01.08.2015 r.) 

35 J. Henderson, The Commercial and Political Logic for the Altai Pipeline, Oxford Energy Comment, 
November 2014, s. 6 

36 K. Hille, Russia paves way for limited liberalisation of LNG exports, Financial Times, 22 November 
2013; R. Sidortsov, The Myth of Liberalization: The 2013 Changes in the Russian LNG Export 
Regime, “Energy Law Journal”, Vol. 35, No. 2, 2014, s. 323-343; K. Yafimava, Evolution of gas 
pipeline regulation in Russia: Third party access, capacity allocation and transportation tariffs, OIES 
Paper, NG 95, March 2015, s. 30-39 
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bardziej, ze rynek chiński (generalnie azjatycki) staje się bardziej perspektywiczny 
od europejskiego.37 

W projekcie rosyjskiej strategii energetycznej do 2035 r. region Azji i Pacyfiku 
ma zwiększyć swój udział w eksporcie ropy naftowej i gazu z 12% do 23% (w 2035 
r.), w tym ropy naftowej z 12% do 23%, a gazu ziemnego z 6% do 31%. Aby 
zrealizować ten cel, nakłady inwestycyjne w sektorze energetycznym powinny 
wzrosnąć z 460 mld USD (w latach 2011-2015) do 793 mld USD (w latach 2031-
2035).38 Po kryzysie na Ukrainie, Europa będzie się starać ograniczyć zależność 
od rosyjskiego gazu, co prawdopodobnie się nie uda (poza państwami bałtyckimi, 
które będą mogły importować gaz przy użyciu mobilnego terminala LNG  
w Kłajpedzie). Ponadto spadający popyt (wywołany czynnikami politycznymi  
i ekonomicznymi) spowoduje konieczność poszukiwania przez rząd rosyjski 
alternatywnych rynków, które znajdują się w Azji. Stąd działania zmierzające do 
zdywersyfikowania kierunków eksportu i podpisanie dwóch umów z Chinami.39 

Pozostaje jeszcze pytanie o chińskie motywacje, dotyczące zbliżenia z Rosją 
na gruncie współpracy energetycznej. Po pierwsze, dalsze opóźnienie w rozwoju 
gospodarczym północno-wschodnich prowincji wydaje się sytuacją dość 
ryzykowną dla stabilności politycznej Chin. Dysproporcje między bogatymi 
prowincjami nadmorskimi, a biednym interiorem, powiększają się od trzech dekad, 
a dość tani gaz ziemny jest szansą na szybszy rozwój tych regionów. Po drugie, 
systematyczne pogarszanie się jakości powietrza, przypomina chińskim władzom  
o konieczności zmniejszania uzależnienia się od węgla, a rosyjski gaz ziemny daje 
taką możliwość. Po trzecie, największy na świecie importer energii (Chiny) zdaje 
sobie sprawę z rosnącego uzależnienia od importu ropy i gazu drogą morską. Więc 
budowa lądowych gazociągów z Rosji, to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego przez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w surowce naturalne.40 

 
Zakończenie 
Anulowanie projektu South Stream zbiegło się w czasie z dwoma 

wydarzeniami na rynku gazu: nieudanymi staraniami Gazpromu w sprawie 
wykorzystania gazociągu OPAL oraz rezygnacją z przejęcia udziałów w Wingasie. 
Trudno traktować to jednak jako porażkę Rosjan, raczej jest to przemyślana 
strategia ogłoszona przez szefa Gazpromu, że firma porzuca sprzedaż 
bezpośrednią gazu ostatecznym klientom w Europie. W pewnym sensie jest to też 
koniec strategicznego partnerstwa Rosji z Europą w zakresie gazu i umieszczenie 
tej kwestii na poziomie zwykłych stosunków handlowych. Rosja posiada gaz, 

                                                 
37 A. Ostroukh, Rosneft, Novatek Could Receive State Aid, Russian Minister Says, Wall Street Journal, 

13 September 2013, New US sanctions are credit negative for Rosneft and Novatek, Global Credit 
Research, 21 Jul 2014; M. Talev, Ukraine crisis: U.S. sanctions hit Rosneft, Novatek, World Oil,  
16 July 2014, http://www.worldoil.com/news/2014/7/16/ukraine-crisis-us-sanctions-hit-rosneft-novatek 
(pobrano 31.07.2015 r.) 

38 Russian draft energy strategy sees 23% of exports to Asia-Pacific by 2035, Platts, 24 January 2014, 
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/russian-draft-energy-strategy-sees-23-of-expo 
rts-26649363, (pobrano 01.08.2015 r.); por. Energy Strategy ofr Rusiia for the period up to 2020, 
Decree No. 1715-r of the Government of the Russian Federation, 13 November 2009, www.energy 
strategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf (pobrano 01.08.2015 r) 

39 Keeun-Wook Pain, Sino-Russian Gas and oil Cooperation. Entering into a New Era of Strategic 
Partnership?, OIES Paper, WPM-59, April 2015, s. 7 

40 A. Gabuev, A “Soft Alliance”?: Russia–China Relations after the Ukraine Crisis, European Council on 
Foreign Relations, 10 February 2015, s. 3-8 

http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/russian-draft-energy-strategy-sees-23-of-exp
http://www.energy/
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Europa chce go kupić, więc strony osiągają w tym zakresie porozumienie 
handlowe bez angażowania się w ściślejszą współpracę polityczną, czy 
gospodarczą. Oznacza to również, że Gazprom (a więc także rosyjskie władze) 
będzie musiał zaakceptować fakt, iż będzie obecny tylko w części europejskiego 
łańcucha dostaw gazu (European gas supply chain). Wydaje się więc, że rosyjska 
firma zrezygnowała z inwestowania w aktywa europejskich przedsiębiorstw 
energetycznych, związanych z midstreamem i downstreamem. 

Europejskie i amerykańskie sankcje ekonomiczne, ograniczenie możliwości 
finansowania dla rosyjskich firm energetycznych oraz ryzyko wprowadzenia 
embarga na technologie związane z rynkiem LNG, przyspieszyły ruchy Rosjan na 
rynku azjatyckim oraz zintensyfikowały rosyjskie działania w zakresie budowy 
nowych gazociągów (kosztem infrastruktury LNG). Podpisanie z chińską firmą 
CNPC w 2014 r. kontraktów na budowę gazociągów o przepustowości ok. 38 mld 
m3 (Power of Siberia) oraz o przepustowości ok. 30 mld m3 (Altai Pipline) plus 
dostawy gazu z istniejącego portu LNG Sachalin spowodują, że ok. 2020 roku 
możliwości eksportu rosyjskiego gazu do Azji (głównie Chin) będą wynosić ponad 
80 mld m3 rocznie. Porzucenie South Stream, który jak już wspomniano, był dość 
skomplikowanym projektem z legislacyjnego punktu widzenia, na rzecz budowy 
gazociągu bezpośrednio do Turcji, wskazuje na drugi priorytetowy kierunek 
ekspansji Rosji. Turcja wydaje się być państwem z największym potencjałem 
wzrostu konsumpcji gazu w ciągu następnej dekady, a dodając do tego cały rynek 
Europy Południowo-Wschodniej (z pominięciem tranzytu przez niepewną Ukrainę), 
Gazprom może liczyć na kolejny po Chinach, sukces. Ponadto, skupienie się 
Rosjan na budowaniu gazociągów (w czym posiadają ogromne doświadczenie, 
porównując do LNG), wydaje się być dość rozsądnym i perspektywicznym 
posunięciem. 

Tak więc, sankcje zachodnie w połączeniu ze skomplikowanym europejskim 
prawodawstwem i praktycznym załamaniem się politycznych stosunków z UE, 
skłoniły rosyjskie władze do przyjęcia bardziej logicznej strategii handlowej dla 
eksportu surowców (gazu). Prawdopodobnie największym wyzwaniem dla nowej 
rosyjskiej polityki eksportowej będą kwestie finansowe. Wprawdzie skumulowany 
efekt niskich cen ropy naftowej i spadającego kursu rubla jest mniej dotkliwy dla 
Gazpromu niż rosyjskich firm naftowych, jednak będzie znacząco ograniczał plany 
inwestycyjne spółki. Istnieje więc szereg negatywnych czynników zewnętrznych, 
obok wspomnianych powyżej, również spadający popyt na rosyjski gaz w Europie 
Zachodniej, niespłacone przez ukraiński Naftogaz długi, czy problemy z popytem 
wewnątrz Rosji, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację nowej strategii 
eksportowej. 

 
Streszczenie 
Analiza składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawione 

zostaną działania podejmowane przez Rosję, w związku z problemami przy 
budowie nowych gazociągów i przejmowaniu istniejącej sieci przesyłowej  
w Europie. Po tych wydarzeniach Rosja skupiła się na sfinalizowaniu inwestycji 
Turkish Stream. Część druga dotyczy współpracy z Chinami na polu 
energetycznym (eksport gazu ziemnego), czego przejawem jest podpisanie umów 
dotyczących dwóch projektów: gazociągu Ałtaj oraz Power of Siberia. Metody 
badawcze zastosowane w tekście (analiza dokumentów, kwerenda prasowa, 
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metoda porównawcza, analiza danych statystycznych) zostały dobrane  
do specyfiki tematu. Zasadnicza teza opracowania sprowadza się do stwierdzenia, 
iż Rosja w obliczu zmian na kontynencie europejskim, dywersyfikuje kierunki 
eksportu gazu ziemnego. Nowym priorytetem dla rosyjskich władz stała się Azja. 

 
Summary 
The analysis consists of two main parts. In the first, it will be presented the 

actions taken by Russia in connection with problems in the construction of new gas 
pipelines and taking over existing transmission network in Europe. After these 
events, Russia has focused on the finalization of Turkish Stream investments. The 
second part concerns cooperation with China in the field of energy (natural gas 
exports), which is reflected in the signing of contracts for two projects: the Altai gas 
pipeline and the Power of Siberia. Research methods used in the text (document 
analysis, query the press, comparative method, and statistical data analysis) were 
selected to the specific topic. The main thesis of elaboration amounts to saying that 
Russia in the face of changes on the European continent, diversifying natural gas 
export directions. A new priority for the Russian authorities is Asia (especially 
China). 
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Łukasz WOJCIESZAK 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

 
PRZEZWYCIĘŻANIE ZALEŻNOŚCI – PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA 

GAZOWEGO LITWY 
 
  
Wstęp  
Republika Litewska, stanowiąca część polityczno – strategicznego obszaru, 

określanego jako Europa Środkowo-Wschodnia, od szeregu lat zmaga się z 
problemem energetycznej niezależności. Dotyczy on w szczególności 
bezpieczeństwa gazowego, a więc problemu pewności zaopatrzenia w kluczowe 
paliwo, określane mianem surowca strategicznego. Kwestia zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa dostaw, a zarazem ich zdywersyfikowania, stanowi przedmiot 
starań wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, od lat pozostających w 
surowcowej zależności od Rosji. Uwarunkowania bezpieczeństwa gazowego Litwy 
oraz problem rosyjskiej dominacji w tej dziedzinie energetyki, jest zatem wycinkiem 
dążeń całego regionu do poszerzenia sfery niezależności w dziedzinie paliwowo – 
energetycznej.  

Litwa należy do grupy państw szczególnie silnie uzależnionych od dostaw 
gazu ziemnego z Rosji, jednak, jak wspomniano, od lat podejmuje działania na 
rzecz zmniejszenia swojej zależności od Rosji. Wyrazem perspektywicznego 
podejścia do problemu bezpieczeństwa energetycznego, w tym również 
gazowego, jest opracowanie Narodowej Strategii Niezależności Energetycznej. 
Litwa, świadoma swojej trudnej sytuacji, wynikającej z geopolitycznych i 
geoekonomicznych uwarunkowań, musi z jednej strony starać się w sposób pełny 
wykorzystać własne zasoby surowca, a z drugiej – zapewnić sobie jego dostawy z 
zewnątrz. Warto również zaznaczyć, że na bezpieczeństwo gazowe Litwy, 
należącej do grupy państw bałtyckich, w znaczny sposób wpływa jej sąsiedztwo z 
Polską i Łotwą, niosące zarówno szanse jak i przeszkody w realizacji zamierzeń 
władz w Wilnie. 

Mając na uwadze podejmowane od lat starania, należy przyjąć założenie, że 
w przewidywalnej przyszłości Litwa może uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. 
Stanie się to w wyniku podejmowanych działań dywersyfikacyjnych, które 
przeprowadzane są przez to państwo, przynosząc obecnie znaczące sukcesy. 
Celem niniejszego opracowania jest zatem ukazanie tych działań, a także 
przedstawienie ich wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa gazowego Republiki 
Litewskiej. Istotne z punktu widzenia poruszanych zagadnień jest również ukazanie 
znaczenia Rosji w sferze dostaw gazu na Litwę. 

 
Uwarunkowania bezpieczeństwa gazowego Litwy 
Litwa nie jest państwem bogatym w surowce mineralne, co dotyczy zwłaszcza 

gazu ziemnego, będącego jednym z najważniejszych paliw współczesnego świata. 
Litwa przez wiele lat była uzależniona od rosyjskiego gazu, nie będąc w stanie 
samodzielnie pokryć własnego zapotrzebowania na „błękitne paliwo”. W 2012 roku 
Litwa zużyła ok. 3,3 mld m3 gazu ziemnego (BP); w przeliczeniu na mieszkańca 
państwo to wykorzystuje niemal trzykrotnie więcej surowca niż Polska. Litwa, 
będąc bardzo silnie uzależnioną od rosyjskiego paliwa, przez lata nie miała 
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możliwości dywersyfikacji dostaw gazu. Podobnie jak Łotwa czy Estonia, Litwa w 
swojej polityce bezpieczeństwa energetycznego kładzie nacisk na równoważenie 
zależności surowcowej przez zwiększenie swojej roli tranzytowej (Tomala, 2008, s. 
208). 

W latach 2000 – 2010 zużycie gazu ziemnego na Litwie oscylowało wokół 
średniego poziomu 2,96 mld m³, przy czym znaczny spadek popytu nastąpił w 
2009 roku (był on spowodowany zmniejszonym zużyciem ze względu na kryzys 
gospodarczy). W 2010 roku litewscy konsumenci gazu zużyli 3,106 mld m3 
surowca. Pomimo przewidywalnego wzrostu konsumpcji alternatywnych źródeł 
energii, do 2030 roku zużycie gazu ziemnego na Litwie może osiągnąć 4,71 mld 
m3, głównie ze względu na wzrost gospodarczy państwa. Należy jednakże brać 
pod uwagę również spadek zużycia gazu, głównie z uwagi na udział 
alternatywnych źródeł energii (Kiss, Butler, 2012, s. 60). Znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo ekonomiczne Litwy miało też zamknięcie elektrowni jądrowej 
Ignalina.  

Litwa dąży do zaspokojenia wewnętrznego popytu na energię oraz elastycznej 
i efektywnej współpracy z Unią Europejską i innymi państwami regionu. Narodowa 
Strategia Niezależności Energetycznej określa szereg inicjatyw, które mają być 
osiągnięte w dziedzinie efektywności energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, ropy 
naftowej, energii odnawialnej i energii. W sektorze gazowym Litwa będzie w 
dłuższej perspektywie dążyć do zmniejszenia zużycia gazu oraz dywersyfikacji 
źródeł jego dostaw w perspektywie krótkoterminowej. Mając to na uwadze, Litwa 
planuje wybudować terminal LNG w Kłajpedzie, podejmuje wysiłki na rzecz 
budowy podziemnego magazynu gazu oraz gazociągu łączącego ją z Polską i 
innymi państwami UE. Litwa będzie również wspierać konkurencję na rynku gazu 
poprzez rozdzielenie funkcji obrotu i przesyłu surowca (National, 2010, s. 3-4).  

Narodowa Strategia Niezależności Energetycznej ma na celu stworzenie 
konkurencyjnego oraz zrównoważonego sektora energetycznego w okresie od 
2020 do 2030 roku. Litwa planuje zwiększać udział przyjaznych środowisku źródeł 
energii w bilansie energetycznym, a także umacniać infrastrukturę energetyczną, 
aby w pełni wspierać rozwój energii odnawialnej. W 2030 roku Litwa miałaby 
posiadać konkurencyjny rynek energii, w większości wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych (oraz energię jądrową), osiągając przy tym niski poziom emisji 
gazów cieplarnianych. W 2050 roku Litwa byłaby w pełni niezależna od importu 
paliw kopalnych i produkowałaby jedynie energię odnawialną i jądrową (National, 
2010, s. 11)1. 

Wizja, cele i strategiczne inicjatywy litewskiego sektora energetycznego są 
zgodne z naczelnymi zasadami polityki energetycznej UE – bezpieczeństwem 
dostaw energii, konkurencyjnością i zrównoważeniem. W odniesieniu do stanu 
bezpieczeństwa energetycznego Litwy oraz priorytetów jej polityki energetycznej, 
główne inicjatywy tego państwa koncentrują się wokół: 

- zniesienia izolacji energetycznej,  
- stworzenia jednolitego wewnętrznego rynku energii UE,  

                                                 
1 Sektor energetyczny na Litwie nie jest w pełni konkurencyjny; krajowy rynek energii, zgodnie z trzecim 

pakietem energetycznym UE, jest bardziej konkurencyjny poprzez wdrożenie rozdziału własności w 
sektorach energii elektrycznej i gazu. W sektorze gazowym rozdzielona jest własność przesyłu od 
dostaw surowca, (National, 2010, s. 9). Nowa elektrownia jądrowa, następczyni zamkniętego zakładu 
w Ignalinie, powstałaby w Wisaginasie. 
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- poprawy otoczenia regulacyjnego oraz  
- wzmocnienia zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE (National, 

2010, s. 12).   
Litwa stara się przezwyciężyć energetyczną izolacji, do czego prowadzi m.in. 

wdrożenie Baltic Energy Plan (BEMIP), która przewiduje realizację kluczowych 
projektów wytwarzania energii i połączeń międzysieciowych oraz integrację rynków 
energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego2. Istotne jest przy tym 
skonsolidowanie instrumentów finansowych UE, niezbędnych do realizacji 
priorytetowych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej na Litwie. 
Ważnym krokiem byłoby również wzmocnienie wewnętrznych instrumentów 
regulacyjnych UE oraz zewnętrznej polityki energetycznej, co wymagałoby jednak 
utworzenia odpowiedniego środowiska prawnego, niezbędnego do stworzenia 
rynku energetycznego UE i jego efektywnego funkcjonowania, uproszczenia 
procedur podejmowania decyzji w realizacji projektów priorytetowych UE w 
zakresie infrastruktury energetycznej oraz zastosowania tych samych norm 
środowiskowych do produkcji energii w UE i jej importu z krajów trzecich (National, 
2010, s. 12). 

 
Specyfika litewskiego bezpieczeństwa gazowego 
O ile jako słabości litewskiego systemu energetycznego (w tym sieci gazowej) 

wymieniono brak bezpośredniego połączenia z systemami energetycznymi 
Zachodniej Europy, to jako szanse wskazuje się zwykle istniejące gazociągi, 
pozwalające na konkretny wzrost konsumpcji surowca. Rurociąg gazowy 
tranzytowy wiodący z Rosji przez Litwę do Zachodniej Europy wzmocniłby realnie 
zapotrzebowanie. Instalacja połączenia energetycznego z polskim systemem 
zasilania pozwoli na integrację z Europą Zachodnią, co zmniejszy podatność 
gospodarki na zakłócenia w dostawach. Jako cel zakładano osiągniecie integracji 
litewskiego systemu zasilania z europejskim do 2013 roku (Proniewski, s. 122). 

Litewski system przesyłowy gazu jest podłączony do systemów gazowych 
Łotwy, Białorusi i obwodu kaliningradzkiego FR (Gamtinių, 2013, s. 8). Na 
podstawie długoterminowego kontraktu na dostawy, zawartego pomiędzy 
Gazpromem i Lietuvos Dujos AB, która wszedł w życie w 1999 roku (i wygasa w 
2015 roku), gaz ziemny jest nie tylko dostarczany na Litwę, lecz także przesyłany 
tranzytem do obwodu kaliningradzkiego (Spotinova, 2013, s. 82). Połączenie to 
wydatnie zwiększa bezpieczeństwo gazowe Litwy, jednak realizacja gazociągu do 
Zachodniej Europy stanowiłaby niewątpliwy przełom. 

Na Litwie szczególne znaczenie mają dwaj najwięksi dostawcy: Lietuvos 
Dujos AB i Dujotekana UAB, który dominują w sferze dostaw gazu ziemnego, 

                                                 
2 Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) – inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu 

wsparcie integracji rynków energii w obrębie Morza Bałtyckiego (główne prace toczą się obecnie w 
zakresie gazu ziemnego i elektryczności). W skład BEMIP weszły Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, 
Łotwa, Niemcy, Polska i Szwecja, a także Norwegia (w roli obserwatora). W celu zdynamizowania i 
ustrukturyzowania współpracy została powołana Grupa Wysokiego Szczebla BEMIP. Inicjatywa 
BEMIP stanowi domknięcie koncepcji korytarza gazowego północ-południe, pozwalając wspierając 
integrację w regionie Morza Bałtyckiego, wpisując się także w cele współpracy energetycznej w 
ramach Grupy Wyszehradzkiej. W zakresie gazu najistotniejsze dla Polski i działań w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej oraz BEMIP są projekty połączenia Polska-Dania i Polska-Litwa. Integracja rynku 
regionalnego oraz jego automatyczne pogłębienie mogą mieć także pozytywny wpływ na szanse 
realizacji gazociągu Polska-Dania (tzw. BalticPipe), (Baltic). 
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dostarczając 99% ogólnej ilości surowca sprzedawanego litewskim konsumentom. 
Na rynku litewskim istnieje pięć spółek, zaangażowanych w import gazu ziemnego: 
Lietuvos Dujos AB, Dujotekana UAB, Haupas UAB, Achema AB i Kowno Thermo 
Elektrownia UAB, jednakże dwie ostatnie używają importowanego gazu ziemnego 
na własny użytek. Cały zakupiony gaz ziemny od lat pochodził z Rosji, a większość 
„błękitnego paliwa” kupowana była od Gazpromu (Spotinova, 2013, s. 83).  

 
Dywersyfikacja dostaw gazu na Litwę 
Sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państw 

bałtyckich (a także Polski) byłby gazociąg Amber, pozwalający rozbudować drogi 
transportu rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. W 2007 roku rząd polski 
zaproponował Litwie, a także Łotwie i Estonii wspólne wystąpienie do Komisji 
Europejskiej o wsparcie prac nad studium budowy gazociągu Amber. Chociaż 
wniosek do Komisji został podpisany przez ministrów gospodarki Litwy, Polski i 
Estonii, to spotkał się on ze sprzeciwem ze strony Łotwy (jej prezydent 
zapowiedział, że Ryga poprze budowę gazociągu Amber, ale dopiero wtedy, gdy te 
inwestycję zaakceptują Polska, Niemcy i Rosja). Moskwa sprzeciwiała się budowie 
gazociągu, wiodącego przez państwa bałtyckie i Polskę, akcentując niedogodności 
związane z tranzytem przez te państwa (Tomala, 2008, s. 210). Gazociąg Amber 
pozostał zatem jedynie projektem, de facto zniweczonym w wyniku powstania 
Gazociągu Północnego.  

Perspektywicznym celem sektora gazowego jest zmniejszenie zużycia gazu w 
dłuższej perspektywie oraz zapewnienie dywersyfikacji dostaw tego surowca w 
perspektywie średnioterminowej. Jak głosi Narodowa Strategia Niezależności 
Energetycznej z października 2010 roku, podaż gazu na Litwie nie jest 
zdywersyfikowana, awaryjne zaopatrzenie nie jest wystarczające, a państwo nie 
ma dostępu do rynków spotowych gazu UE. W celu pokrycia zapotrzebowania na 
gaz awaryjny ze źródeł alternatywnych, wiarygodne roczne zapasy (0,9 – 1,5 mld 
m³ gazu) powinny być przewidziane (popyt na gaz w 2020 rok prognozowany jest 
na zakres od 1,6 do 3,7 mld m³ rocznie). Aby osiągnąć pożądaną wielkość, należy 
zrealizować kilka alternatywnych projektów, spośród których budowa terminalu 
LNG w Kłajpedzie jest najbardziej realną ekonomicznie opcją (National, 2010,  
s. 26).  

Istnieje kilka planów zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Litwy, 
poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego i / lub dróg dostaw. 
Najważniejsze inicjatywy to, oprócz terminalu LNG w Kłajpedzie, rurociąg gazowy 
Litwa – Polska, magazyn surowca w Syderiai oraz linia Jurbarkas – Kłajpeda. 
Głównymi konsumentami gazu ziemnego na Litwie są elektrownie, jednak 
znaczącymi odbiorcami są również zakłady przemysłowe, w tym te produkujące 
nawozy sztuczne (Kiss, Butler, 2012, s. 60). Należy także zauważyć, że 
bezpieczeństwo gazowe w znacznym stopniu zwiększa liberalizacja rynku gazu, 
dla której szczególne znaczenie posiada tzw. Trzeci pakiet energetyczny. 

Polsko-litewskie połączenie gazowe jest jedną z szans na dywersyfikację 
dostaw gazu, a przy tym projektem zgodnym z unijnym programem 
transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Sam program zakłada 
współpracę pomiędzy państwami członkowskimi przy znacznym zaangażowaniu 
UE. W kwietniu 2011 roku konsorcjum Gaz-System i Spółki Lietuvos Dujos zaczęło 
wykonywać studium wykonalności polsko-litewskiego połączenia gazowego, które 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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może powstać w 2018 – 2020 roku (Spotinova, 2013, s. 89). Część kosztów 
inwestycji wzięły na siebie firmy AB Amber Grid i GAZ-SYSTEM SA, a istotny 
będzie także wkład finansowy UE do projektu. Projekt jest częścią Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO-G) – dziesięcioletni plan 
rozwoju obejmuje lata 2013-2022, a także Regionalnego Planu Inwestycyjny na 
Obszarze Bałtyckim (BEMIP GRIP) 2012-2021 (The gas). 

Gazowe połączenie międzysystemowe Polska – Litwa ma na celu: 
- zintegrowanie odizolowanych rynków gazu państw bałtyckich z jednolitym 

rynkiem Unii Europejskiej,  
- dywersyfikację źródeł dostaw oraz dróg przesyłowych surowca, 
- zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność dostaw gazu oraz  
- zapewnienia dostępu krajów bałtyckich do dostaw skroplonego gazu 

ziemnego 
- stworzenie warunków dla konkurencyjnego regionalnego rynku gazu (The 

gas). 
Głównym celem sieci przesyłowej jest zapewnienie tranzytu gazu do rosyjskiej 

eksklawy w Kaliningradzie. System dystrybucji składa się z 8120 km rurociągu, 
dostarczającego gaz do ok. 555 tys. konsumentów (z których 549 tys. to 
gospodarstwa domowe, a 5800 to użytkownicy przemysłowi). Z uwagi na istnienie 
tylko jednego operacyjnego magazynu gazu ziemnego, dostępnego dla krajów 
bałtyckich, który znajduje się w Inčukalns na Łotwie, zrodziła się potrzeba 
zbudowania magazynu w litewskim Syderiai (Kiss, Butler, 2012, s. 60)3. W ten 
sposób Litwa przygotowuje się na brak umowy długoterminowej na dostawy gazu z 
Rosji. 

Podziemne magazyny, umożliwiające utrzymywanie w granicach państwa 
rezerw surowca na wypadek zaistnienia problemów z dostawą „błękitnego paliwa”, 
odgrywają poważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa gazowego (Reinish, 
2006, s. 757 i nast.). Litwa od lat stara wykorzystać posiadane zasoby gazu z 
formacji łupkowych, wspierając jego poszukiwanie. W perspektywie kilku lat 
priorytetem pozostaje dalsze zmniejszenie zużycia gazu, zwłaszcza w sektorze 
energii elektrycznej i cieplnej (National, 2010, s. 28). Litwa, podobnie jak inne 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej wiąże duże nadzieje z możliwością 
komercyjnego wydobycia gazu z formacji łupkowych. Od kilku lat trwają prace nad 
ocenieniem wielkości zasobów. 

Budowa gazociągu przesyłowego Jurbarkas-Kłajpeda ma na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw gazu ziemnego stworzyć 
warunki dla transportu gazu z przyszłego terminalu skroplonego gazu ziemnego 
(Jurbarkas, 2014). Wspomnieć należy również o budowie gazociągu Kłajpeda-
Kuršėnai, co ma na celu dywersyfikację źródeł i tras dostaw gazu w regionie Morza 
Bałtyckiego, a także stworzenie warunków do pełnego wykorzystania zdolności 
terminalu LNG w Kłajpedzie. Projekt ten został włączony do unijnego wykazu 
projektów, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) przyjętego 
przez Komisję Europejską. Projekt jest częścią Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych (ENTSO-G) – dziesięcioletni plan rozwoju obejmuje lata 
2013-2022 (Capacity, 2013). 

                                                 
3 Pojemność tego magazynu wynosi 4,47 mld m³. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na gaz w 

regionie, możliwe będzie zwiększenie możliwości magazynowych tego obiektu, zob. (Strona). 
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Znaczenie terminala LNG i gazu z formacji łupkowych 
Wydatne zwiększenie bezpieczeństwa gazowego Litwy nastąpiłoby w razie 

oddania do użytku terminalu LNG w niezamarzającym porcie w Kłajpedzie. Byłby 
on, w świetle prawa Unii Europejskiej, w pełni dostępny dla stron trzecich i 
stanowiłby istotną alternatywę dla dostaw gazu przez Gazprom. Terminal LNG w 
Kłajpedzie byłby w stanie pokryć prawie roczne zapotrzebowanie na gaz nie tylko 
Litwy, lecz wszystkich trzech państw bałtyckich, które wynosi 5,5 mld m3. Stale 
rozwijający się rynek LNG i istniejąca na nim konkurencja spowoduje redukcję 
wysokich cen gazu na rynku spotowym, co osłabi znaczenie kontraktów 
długoterminowych, jakie zawierane są z Rosją (Hyndle-Hussein, Rosja, 2014).  

Grupa robocza w sprawie budowy terminalu LNG na Litwie w listopadzie 2010 
ogłosiła najbardziej odpowiednią lokalizację i rozwiązania technologiczne dla 
terminala LNG. W czerwcu 2012 roku parlament przyjął ustawę o terminalu 
skroplonego gazu ziemnego, który zapewnia wymaganą Ramy prawne dla budowy 
terminalu LNG (Spotinova, 2013, s. 88). Koszt terminalu (o łącznej mocy 2-3 mld 
m3 na rok), miał wynieść ok. 260-390 mln USD (Kiss, Butler, 2012, s. 62). 
Operatorem terminala LNG jest spółka Klaipedos Nafta.  

Terminal w Kłajpedzie, dzięki wybudowaniu planowanego gazociągu z Polską 
oraz łącznika Tallin-Helsinki (planowanego w latach 2018-2020), umożliwiłby 
dostęp do rynku o rocznej konsumpcji przekraczającej 25 mld m3. W Kłajpedzie 
trwa budowa 450-metrowego molo, przy którym zakotwiczy statek typu FSRU 
(Floating Storage and Regasification Unit), wzięty w leasing na 10 lat od 
norweskiej firmy Hoegh LNG. Pływający terminal FSRU ma prawie 300 m długości, 
a w czterech zbiornikach może pomieścić 170 tys. m3 LNG, a więc maksymalną 
ilość, jaka może być jednorazowo rozładowana. Port może przyjmować gazowce o 
długości ok. 300 m i maksymalnym zanurzeniu 12,5 m, jednak z powodu 
ograniczenia pojemności FSRU do 170 tys. m3, terminal nie będzie mógł 
przyjmować największych gazowców Q-Flex i Q-max, mieszczących ponad 200 
tys. m3 LNG. Terminal miałby oferować prawo postoju dla gazowców, przeładunek 
LNG do terminala, przechowywanie w nim surowca oraz regazyfikację lub 
przeładunek skroplonego gazu na mniejsze jednostki (Litewski, 2014). 

W maju 2014 roku władze Litwy ogłosiły wraz z norweską spółką Statoil 
zamiar podpisania porozumienia na dostawy surowca do litewskiego terminalu. 
Umowa na dostawy skroplonego gazu z Norwegii zabezpieczałaby ok. 20% 
zapotrzebowania Litwy. Poważnym kandydatem do zdobycia kontraktu na dostawy 
gazu na Litwę był również Qatar Liquefied Gas, największy na świecie producent 
LNG (Grynkiewicz, 2014). W 2014 roku Litgas podpisał umowę z norweskim 
Statoilem na dostawy skroplonego gazu ziemnego do terminalu LNG w Kłajpedzie. 
Zgodnie z kontraktem, Statoil będzie dostarczał ok. 540 mln m3 gazu rocznie. Co 
ważne, jest to minimalna ilość, przy której funkcjonowanie terminalu byłoby 
opłacalne. Umowa została podpisana na pięć lat, natomiast jej wartość jest 
szacowana na 725-870 mln euro (Litwa, 2016). 

W październiku 2014 roku w Kłajpedzie zacumował pływający terminal  
o nazwie „Independence” (zbudowany w Korei Południowej), do którego mógł być 
dostarczany gaz z tankowców. Problemem okazał się jednak brak możliwości 
magazynowych tej jednostki, jak również poważne obciążenie finansowe, jakie 
stanowi ona dla państwa. Duże nadzieje wiązane są ze sprowadzaniem do gazo 
portu surowca z Norwegii. Co ważne, w styczniu 2016 roku Litwa odmówiła zakupu 

http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein


692 
________________________________________________________________________________________ 

 

LNG z USA, co tłumaczono tym, że gaz ten nie spełnia wymagań jakościowych. 
Amerykańskiemu surowcowi trudno byłoby konkurować cenowo z norweskim LNG 
i wydaje prawdopodobne, że Litwa rozważaniu zakupu gazu z USA dlatego, aby 
mieć lepszą pozycję w negocjacjach z Norwegią (Litwa, 2016). 

Terminal LNG zapewnia zróżnicowane dostawy gazu ziemnego; Litwa nie jest 
uzależniona od pojedynczego dostawcy, a jednocześnie będzie w stanie pokryć 
zapotrzebowania na gaz w nagłych wypadkach, zyskując dostęp do rynków 
spotowych gazu. Terminal na gaz skroplony zapewnia najszybsze rozwiązanie 
problemu uzależnienia od importu gazu (National, 2010, s. 27), tworząc dla Litwy 
swoiste „okno na świat”. Dzięki terminalowi możliwe jest w szczególności 
sprowadzanie skroplonego gazu z USA, a także z innych państw świata, jak Katar 
czy nawet Australia. Należy wreszcie wspomnieć, iż terminal i możliwość 
dywersyfikacji dostaw stanowi silny atut dla Litwy, umożliwiający uzyskanie od 
Rosji znaczącej obniżki cen gazu. 

Na Litwie trwają poszukiwania zasobów gazu niekonwencjonalnego, w tym 
gazu łupkowego. W świetle Narodowej Strategii Niezależności Energetycznej, 
wydobycie gazu łupkowego jest traktowane, jako inicjatywa strategiczna. Wielkość 
zasobów gazu łupkowego na Litwie jest wciąż oparta na nie dość dokładnych 
szacunkach, jednak US Energy Information Administration oceniała, że na 
obszarze państwa może znajdować się ok. 120 mld m3 tego surowca, zwłaszcza  
w południowo-zachodniej jego części. Gaz łupkowy znajduje się na głębokości  
ok. dwóch kilometrów, a zatem powinno być stosunkowo łatwo go pozyskać. 
Litewski Instytut Geologiczny podjął decyzję o przeprowadzeniu 
międzynarodowych przetargów na licencje w celu poszukiwania węglowodorów,  
w tym również gazu łupkowego. Na początkowym etapie działań poszukiwawczych 
trudność stanowił brak w litewskim prawie szczegółowych przepisów, dotyczących 
gazu łupkowego (brak szczególnych przepisów podatkowych oraz specjalnych ulg 
związanych z eksploatacją surowca). Od lipca 2012 roku zaczęła obowiązywać 
zmienna podstawowa stawka nakładana na eksploatację ropy naftowej i gazu 
ziemnego: od 2% do 20%, w zależności od lokalizacji zasobów naturalnych oraz 
ilości eksploatowanego surowca (Kiss, Butler, 2012, s. 62-63). 

W litewskiej części basenu Morza Bałtyckiego znajdują się dolnosylurskie 
łupki, wytypowane jako potencjalnie zawierające niekonwencjonalne złoża ropy 
naftowej i gazu ziemnego. W 2012 roku ogłoszono konkurs, którego celem było 
wyłonienie inwestora do prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych na 
bloku Šilutė-Tauragė, zlokalizowanym w południowo-zachodniej części państwa 
(Karcz, Janas, Dyrka, 2013, s. 417-418). Podobnie jak w innych państwach, firmy o 
największych możliwościach finansowych i technologicznych są wybierane do 
inwestowania w poszukiwania gazu z łupków (Spotinova, 2013, s. 89). Obecnie 
Litwa aktywnie angażuje się w poszukiwanie gazu z formacji łupkowych, co w razie 
uruchomienia komercyjnego wydobycia, może w jeszcze większy sposób 
zwiększyć bezpieczeństwo gazowe państwa. 

 
Rosja wobec bezpieczeństwa gazowego Litwy 
Wysoki stopień uzależnienia Litwy od rosyjskiego gazu ziemnego jest od lat 

postrzegany przez Wilno jako istotny problem państwa. Władze w Moskwie starają 
się wykorzystać dominację, jaką posiadają dzięki istniejącej zależności, która 
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dotyczy zresztą również ropy naftowej4 (w latach 1998-2000 Transneft aż 
dziewięciokrotnie wstrzymał dostawy tego surowca na Litwę, aby zapobiec 
sprzedaży litewskiej rafinerii, gazociągu i infrastruktury portowej amerykańskiemu 
przedsiębiorstwu) (Mońko, 2014). Szantaż energetyczny jest równie 
prawdopodobny w przypadku dostaw gazu ziemnego, a dywersyfikacja źródeł  
i kierunków dostaw jawi się jako jedyne skuteczne zabezpieczenie litewskiego 
bezpieczeństwa. 

Swobodę ruchów Kremla w sferze sposobów dostaw gazu ziemnego na 
Zachód zwiększa Gazociąg Północny, łączący Rosję i Niemcy. Inwestycja spotkała 
się z krytyką litewskich polityków. Zdaniem Vytautasa Landsbergisa, Gazociąg 
Północny dowodzi braku poszanowania Rosji i Niemiec dla Unii Europejskiej  
i umów międzynarodowych, m.in. dla obszarów objętych programem „Natura 2000” 
oraz dla Planu działań dla ochrony Morza Bałtyckiego. Według Vytautasa 
Landsbergisa, realizacja inwestycji świadczy także o nieposzanowaniu przez 
mocarstwa takich zasadniczych wartości UE, jak humanizm, solidarność  
i praworządność (Tomala, 2008, s. 211). 

W 2004 roku rząd Algirdasa Brazauskasa zawarł z Gazpromem umowę na 
dostawy gazu i na tranzyt tego surowca do obwodu kaliningradzkiego. Podpisano 
ją wraz z umową dotyczącą sprzedaży Gazpromowi po preferencyjnej cenie 37,1% 
akcji firmy Lietuvos Dujos. Transakcja ta miała zapewnić Litwie korzystne ceny 
gazu, odpowiadające warunkom rynkowym oraz oparte na stabilnej formule. 
Strona rosyjska nie wywiązała się jednak z porozumienia, a dzięki obecności  
w zarządzie spółki Lietuvos Dujos przedstawicieli Gazpromu litewskie 
przedsiębiorstwo akceptowało zmiany formuły, nie konsultując się z władzami 
Litwy. Po przejęciu władzy na Litwie przez prawicowy rząd Andriusa Kubiliusa 
rozpoczęto starania o eliminację negatywnych skutków podpisanego 
porozumienia, m. in. dążąc do usunięcia z zarządu spółki reprezentantów 
Gazpromu. Rozpoczęto również przygotowania do wdrożenia rozdziału 
właścicielskiego, aby pozbawić Gazprom kontroli nad siecią przesyłową należącą 
do litewskiej spółki (Hyndle-Hussein, Rosja, 2014)5.  

Importowany gaz jest pompowany do litewskiego systemu przesyłowego przy 
granicy z Białorusią6. Litwa przez wiele lat płaciła ok. 500 USD za 1000 m3 i nie 
otrzymywała żadnych zniżek. Przyjęcie zasady Trzeciego pakietu energetycznego, 
wymagającej od dostawcy gazu, oddzielenia sprzedaży od transportu, wymuszało 
sprzedaż przez Gazprom udziałów w Lietuvos Dujos lub przekazania Wilnu kontroli 
nad gazociągami na terenie kraju (Trusewicz, 2014). W latach 2012-2015 
wygasają kluczowe umowy dla dostawców surowca: Dujotekana i Lietuvos Dujos  

                                                 
4 Od ciągłości dostaw ropy zależna jest rytmiczność pracy Rafinerii Możejki, co wpływa na 

funkcjonowanie całej gospodarki Litwy, (Tomala, 2008, s. 212).  
5 Chociaż ogłoszona przez Lietuvos Dujos informacja o wynegocjowaniu obniżki, satysfakcjonuje 

indywidualnych odbiorców, to nie wpłynie ona jednak znacząco na litewską gospodarkę. Istotny jest 
wszakże propagandowy wymiar dla obu stron: dla władz Litwy i dla Gazpromu. Informacja o obniżce 
pojawiła się tuż przed wyborami prezydenckimi na Litwie, w których startowała prezydent Dalia 
Grybauskaitė, zdecydowanie opowiadająca się za prowadzeniem twardych negocjacji z Gazpromem. 
Strona rosyjska może natomiast liczyć na to, że zmiana jej stanowiska wobec Litwy będzie wzięta pod 
uwagę przez Komisję Europejską badającą zachowania monopolistyczne koncernu, (Hyndle-Hussein, 
Rosja, 2014). 

6 Gaz ziemny jest dostarczany za pomocą gazociągu Mińsk-Wilno. Drugie połączenie z Białoruś, 
Ivacevičiai-Wilno, nie jest obecnie w użyciu z przyczyn technicznych, (Spotinova, 2013, s. 86). 

http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
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i Haupas. Inny duży importer, firma Achema, podpisał natomiast kolejny 
długoterminowy kontrakt z Gazpromem (Kiss, Butler, 2012, s. 58). 

W sierpniu 2013 roku władze Litwy przeprowadziły podział spółki Lietuvos 
Dujos, będącego dotychczasowym monopolistą gazowego w tym państwie. Firma 
ta zajęła się dystrybucją gazu, natomiast funkcję operatora przesyłowego  
i właściciela sieci gazowych zaczęła pełnić spółka Amber Grid. Co istotne, 
struktura akcjonariatu w obu spółkach na razie odpowiada dotychczasowemu 
podziałowi akcji w dawnym Lietuvos Dujos, gdyż Gazprom ma w nich po 37,1% 
akcji. O ile celem Litwy jest przede wszystkim pozbawienie Gazpromu możliwości 
kontrolowania sieci przesyłowej, to zamiarem rosyjskiego dostawcy jest dążenie do 
utrzymania kontroli przede wszystkim w operatorze przesyłu, czyli Amber Grid. Po 
zakupie akcji w litewskim monopoliście Lietuvos Dujos Rosja zyskała też 
zabezpieczenie dla dostaw gazu do obwodu kaliningradzkiego, a litewska firma 
sfinansowała kosztowną rozbudowę połączeń gazowych, odpowiadając na 
zwiększony popyt obwodu na gaz. Władze Litwy chcą zaproponować Gazpromowi 
0,653 euro za akcję LD i 0,762 euro za AG (Hyndle-Hussein, Rosja, 2014). 

Na początku maja 2014 roku litewskie władze poinformowały  
o wynegocjowaniu po raz pierwszy w historii niepodległej Litwy obniżki ceny gazu 
od Gazpromu. Obniżka, będąca wynikiem wieloletnich starań ze strony władz, 
dotyczyła odbiorców indywidualnych, zaopatrywanych w 100% przez spółkę 
dystrybucji gazu Lietuvos Dujos, obsługującej ok. 40% litewskiego rynku7. Litwa 
wielokrotnie bezskutecznie zwracała się do Gazpromu o otwarcie rozmów o cenie, 
którą była utrzymywana na poziomie o ok. 15% wyższym od szacunkowej średniej 
w dostawach rosyjskiego gazu w Europie. Warto zaznaczyć, że osiągnięte 
porozumienie stanowiło zaledwie wstęp do istotniejszych negocjacji, które muszą 
być podjęte w najbliższym czasie. Gazprom zgodził się na zaproponowany przez 
Litwę wariant unbundlingu na rynku gazowym, a Litwa przystała na porozumienie  
o wykupie aktywów rosyjskiego giganta w spółkach gazowych powstałych po 
podziale spółki Lietuvos Dujos (Hyndle-Hussein, Rosja, 2014)8.  

Z końcem 2015 roku wygasł kontrakt z Gazpromem, jednak już w połowie 
grudnia tegoż roku premier Litwy A. Butkevičius, podczas konferencji prasowej 
premierów państw bałtyckich w Wilnie, stwierdził, że Litwa zamierza nadal 
kupować gaz od Gazpromu. Rosja obecnie nie dąży już jednak do podpisywania 
długoterminowych kontraktów, a gaz ma być sprzedawany poprzez aukcje. 
Pomimo tego Gazprom przedłużył na trzy pierwsze miesiące 2016 roku kontrakty 
gazowe dla państw bałtyckich (Litwa, 2016). 

 
 
 
 

                                                 
7 Obniżona została zmienna część stawki na gaz dla gospodarstw domowych dla wszystkich grup 

odbiorców z powodu zmniejszenia cen importowych za 2013 rok. Zmienna część dla mieszkańców 
wykorzystujących do 500 m3 gazu rocznie zostaje obniżona o 15% brutto do 2,28 litów za 1 m3 (2,75 
zł), (Trusewicz, 2014). 

8 Jak ustalono, nowe ceny miałyby obowiązywać od 1 lipca 2014 roku do końca 2015 roku. Warto 
zaznaczyć, że redukcja ceny nie wynika jedynie z uzyskanej obniżki, gdyż wpłynęła ona na ok. 1/3 
ceny. 2/3 stanowi zaś rekompensatę za wcześniejsze opłaty z mocą wsteczną od roku 2013. Litwa 
uważa, że podwyżki ceny stosowane przez Gazprom były bezprawne w świetle postanowień umowy 
długoterminowej, (Hyndle-Hussein, Rosja, 2014). 

http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein


695 
________________________________________________________________________________________ 

 

Spór o cenę gazu  
W październiku 2012 roku w trybunale arbitrażowym w Sztokholmie został 

złożony pierwszy pozew Litwy przeciwko Gazpromowi (dostawcy gazu na Litwę,  
a zarazem jednemu z akcjonariuszy tej spółki), w którym Wilno domaga się 
rekompensaty za nadpłatę 1,45 mld euro za rosyjski gaz. Na początku 2014 roku 
Litwa płaciła za gaz więcej niż Łotwa, Estonia i Niemcy – ok. 490 USD, jednak  
w toku jej negocjacji z Gazpromem nie udało się osiągnąć korekty cenowej.  
W styczniu tegoż roku akcjonariusze spółki Lietuvos Dujos, z inicjatywy 
Ministerstwa Energetyki zdecydowali o wysłaniu do trybunału w Sztokholmie 
drugiego pozwu. Jak zapowiedział premier Litwy, Wilno gotowe jest do ustępstw, 
jeśli Gazprom zatwierdzi obniżkę cen surowca (Hyndle-Hussein, Litwa, 2014). 

Należy zauważyć, że celem składania przez Litwę pozwów jest nie tyle 
uzyskanie rekompensaty, ile wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach  
z rosyjskim dostawcą (strategia ta, zainicjowana w okresie rządów prawicy, jest 
kontynuowana przez socjaldemokratów). Gazprom, ze swej strony, unikał 
negocjacji oraz odwlekał rozmowy w sprawie cen gazu dla Litwy, próbując w ten 
sposób wywrzeć presję na Wilno, by przy wdrażaniu postanowień trzeciego 
pakietu energetycznego UE nie doszło do naruszenia własności Gazpromu 
(władze Litwy postawiły sobie na celu sprzedaż przez E.ON i Gazprom swoich akcji 
w firmie Amber Grid). Warto przy tym zaznaczyć, że decyzja akcjonariuszy  
o pozwie przeciwko Gazpromowi była możliwa dzięki głosom  akcjonariuszy E.ON 
Ruhrgas. Wysokie ceny gazu są niekorzystne nie tylko dla odbiorców, ale i dla 
samej spółki, która z powodu takich cen traci klientów, podczas, gdy zmniejsza się 
zużycie gazu na Litwie (Hyndle-Hussein, Litwa, 2014). 

Litewski minister energetyki, Jarosław Niewierowicz, stwierdził, że z uwagi na 
to, iż Gazprom zmniejszył ceny na gaz, Lietuvos Dujos zrezygnowała z arbitrażu. 
Umowa pomiędzy Lietuvos Dujos i Gazpromem nie zmieniła jednakże stanowiska 
Litwy w sprawie trybunału arbitrażowego w Sztokholmie, a spór pomiędzy Litwą  
a Gazpromem nie powinien być utożsamiany z komercyjnymi roszczeniami 
litewskiej firmy wobec Gazpromu. W opinii Ministerstwa Energetyki, porozumienie 
pomiędzy Lietuvos Dujos i Gazpromem nie rekompensuje dopłat za gaz, dlatego 
Litwa nie zamierza rezygnować z pozwu (Niewierowicz, 2014). Co istotne, władze 
Litwy będą także dążyć do pozbawienia Gazpromu kontroli nad infrastrukturą 
przesyłową poprzez wykup akcji lub poprzez usunięcie z zarządu spółek gazowych 
reprezentantów rosyjskiego koncernu (Hyndle-Hussein, Rosja, 2014). 

W świetle doniesień medialnych, umowa zawarta pomiędzy Lietuvos Dujos  
i Gazpromem doprowadziła do tego, że cena gazu dla Litwy została zmniejszona  
o 24% i będzie wynosiła około 370 USD za 1000 m3, podczas gdy dotąd płaciła 
ona 488 USD za 1000 m3 (Litwa, 2014) Premier Litwy, Algirdas Butkevičius, 
stwierdził, że litewskie stanowisko znacząco wzmocnił terminal na gaz skroplony, 
którego posiadanie umożliwia wywieranie nacisku na obniżki cen surowca 
dostarczanego przez Gazprom (Milne, 2014). Jak zatem zostało to ukazane, 
„terminalowy straszak” (nawet przed ukończeniem inwestycji) okazał się skuteczną 
pomocą w litewskich rozgrywkach z Gazpromem. Aktywność niewielkiej  
i osłabionej kryzysem ekonomicznym Litwy prowadzi do wymiernych i godnych 
naśladowania skutków. 

 

file:///C:/Users/Marta/AppData/Roaming/Microsoft/J.%20Hyndle-Hussein
file:///C:/Users/Marta/AppData/Roaming/Microsoft/J.%20Hyndle-Hussein
http://zw.lt/gospodarka/niewierowicz-litwa-nie-rezygnuje-z-pozwu-trybunalu-arbitrazowego-w-sztokholmie/
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/joanna-hyndle-hussein
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Wnioski  
Biorąc pod uwagę przedstawione rozważania, należy zgodzić się z 

założeniem, że w przewidywalnej przyszłości Litwa może znacząco uniezależnić 
się od dostaw gazu z Rosji. W dużej mierze wpłyną na to podejmowane działania 
dywersyfikacyjne, dotyczące źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dzięki 
dywersyfikacji oraz postępującej liberalizacji rynku gazu, bezpieczeństwo gazowe 
Litwy zostanie znacznie zwiększone, a odbiorcy otrzymają dostęp do tańszego 
surowca. 

Republika Litwy podejmuje wiele działań, dzięki którym jej niezależność 
będzie stale się umacniać, a dostawy surowca z Rosji, występujące przez lata w 
ogromnych ilościach, znacząco się zmniejszą. Poważne znaczenie ma spadek 
zużycia gazu. Co więcej, pojawiająca się nadwyżka gazu stwarza możliwość jego 
sprzedaży na aukcjach na rynkach zagranicznych. Bezpieczeństwo gazowe Litwy 
zwiększy rozbudowa magazynów gazu, a także połączenie gazociągowe z Polską. 
Kluczowe znaczenie posiada jednak terminal na gaz skroplony, umożliwiający 
sprowadzanie surowca z różnych stron świata. 

Chociaż w perspektywie kolejnych lat znaczenie Rosji jako importera gazu na 
Litwę będzie stopniowo malało, obecnie jest ono nadal znaczące. Dominacja Rosji 
w tym zakresie ulegnie osłabieniu w wyniku dostaw z zewnątrz (m.in. dzięki 
funkcjonowaniu terminalu LNG), a także wykorzystaniu zasobów własnych, a w 
szczególności zasobów gazu z formacji łupkowych. Gaz z zasobów 
niekonwencjonalnych, który od kilku lat jest obiektem zainteresowania władz w 
Wilnie, może w przyszłości okazać się niebagatelnym wsparciem dla zwiększenia 
bezpieczeństwa gazowego Litwy. 

Duże nadzieje budzi rozwijający się rynek LNG, a rosnąca na nim wciąż 
konkurencja spowoduje redukcję wysokich cen gazu na rynku spotowym, 
osłabiając znaczenie zawieranych zwykle z Rosją kontraktów długoterminowych. 
Szansą mogą stać się również dostawy surowca z innych państw globu, jednak 
problemem może okazać się w szczególności cena gazu, co pokazuje kwestia 
importu LNG z USA. 

W świetle przedstawionych faktów należy stwierdzić, że cel Litwy, jakim jest 
poważne zmniejszenie (a wręcz – likwidacja) zależności od rosyjskich dostaw gazu 
ziemnego, jest właśnie realizowany. Do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa 
gazowego państwa przyczynią się zresztą zarówno zasoby własne, jak i dostaw z 
zewnątrz. Obecnie trudno jednak stwierdzić jaki kształt przybiorą litewsko-rosyjskie 
relacje po 2015 roku, jednak zauważalne jest pewne osłabienie strony rosyjskiej w 
następstwie działań poczynionych przez Litwę. 

Przykład Litwy, która nie posiadając na swoim terytorium znaczących 
zasobów surowcowych, jest w stanie stawić czoła rosyjskiej dominacji w sferze 
energetyki, może wpłynąć mobilizująco na inne państwa Europy Środkowo-
Wschodniej, także uzależnione od rosyjskich surowców. Warto zauważyć, że od 
dostaw z Rosji uzależnione są zarówno Łotwa, jak i Estonia. Aktywność Litwy, 
mająca na celu osłabienie gazowej zależności od Rosji jest wielowymiarowa i, co 
najważniejsze, skuteczna, mogąc stanowić wzór dla innych państw regionu. 

 
Streszczenie 
Litwa od lat zmaga się z problemem energetycznej niezależności, który w 

szczególności dotyczy bezpieczeństwa gazowego. Należy ona do grupy państw 
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silnie uzależnionych od dostaw gazu ziemnego z Rosji, jednak od lat podejmuje 
skuteczne działania na rzecz zmniejszenia swojej zależności. W artykule ukazano 
wyznaczniki bezpieczeństwa gazowego Litwy, a także specyfikę litewskiego 
bezpieczeństwa gazowego. Przedstawiono dywersyfikację dostaw gazu na Litwę, 
wskazując na realizowane i planowane inwestycje. Podkreślone zostało znaczenie 
terminala LNG oraz gazu z łupków, gdyż Litwa, świadoma swojej trudnej sytuacji, 
wynikającej z geopolitycznych i geoekonomicznych uwarunkowań, musi z jednej 
strony wykorzystywać własne zasoby surowca, a z drugiej – zapewnić sobie jego 
dostawy. Ukazano także działania na rzecz budowy połączenia gazociągowego 
Litwy z Polską oraz budowy magazynu gazu. W dalszej części artykułu 
przedstawiono stanowisko Rosji wobec bezpieczeństwa gazowego Litwy, a także 
przebieg sporu o cenę gazu dla Litwy, który zakończył się jego znaczącą obniżką. 

 
Summary 
Lithuania has struggled since years with the problem of energy independence, 

gas safety in particular. It belongs to the group of countries which are heavily 
dependent on natural gas supplies from Russia, however throughout the years the 
country has taken effective action to reduce its dependence. The paper shows 
factors and specifics of Lithuania’s gas security. The author describes 
diversification of gas supplies to Lithuania including the ongoing and planned 
investments in this area. The author highlighted the importance of the LNG 
terminal and shale gas; Lithuania is aware of  its difficult situation arising from 
geopolitical and geo-economic conditions thus on the one hand it uses its own gas 
resources and on the other hand it works on securing gas supply from external 
sources. The paper presents the efforts to  build a gas pipeline between Poland 
and Lithuania as well as gas storage. Finally the paper shows the relationship of 
Russia towards gas security of Lithuania, as well as the course of a dispute about 
the gas price for Lithuania followed by significant reduction of gas price. 
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