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EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII –  
W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA 

 
Ekoinnowacje to jedyny sposób, w jaki możemy sobie zapewnić długoterminowy  

dobrobyt, a równocześnie utrzymać konkurencyjność 
Stavros Dimas – Komisarz ds. środowiska UE 2008 

 
 
Wstęp 
W czasach trwającego kryzysu ekonomicznego i jego negatywnych skutków, 

m.in. długookresowego bezrobocia, oraz kryzysu ekologicznego, spowodowanego 
w głównej mierze nadmierną eksploatacją nieodnawialnych surowców 
energetycznych i nasilającą się emisją gazów cieplarnianych, przed kreatorami 
polityki gospodarczej pojawiają się nowe wyzwania. W perspektywie długofalowej, 
najważniejszym z nich staje się poszukiwanie narzędzi i obszarów oddziaływania, 
które mogłyby przyczynić się do zwiększania ekoefektywności całej gospodarki, 
przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia.  
W literaturze przedmiotu coraz częściej wskazuje się, że instrumentem 
wychodzącym naprzeciw tym wyzwaniom mogą być właśnie ekoinnowacje, które 
podejmowane zwłaszcza w sektorze energetycznym, mogą stać się „kołem 
zamachowym” dla rozwoju pozostałych sektorów i kluczowym elementem 
„ekologicznej modernizacji” krajów wspólnoty. 

Dlatego też, w niniejszym artykule podjęto problematykę ekoinnowacji  
na rynku wytwarzania energii jako podstawowych instrumentów wpływających  
z jednej strony na poprawę ekoefektywności, a z drugiej strony, umożliwiających 
zachowanie względnej równowagi dynamicznej pomiędzy podażą zasobów siły 

roboczej a ich wchłonięciem przez gospodarkę narodową.
1
 

Na potrzeby artykułu przyjęto syntetyczną definicję pojęcia ekoinnowacja, 
określającą ją jako nowe działania zorientowane na poprawę relacji  
ze środowiskiem, przy jednoczesnym generowaniu korzyści ekonomicznych  

i społecznych.
2
 

 
Kierunki ekoinnowacji na rynku wytwarzania energii 
Określając trendy wprowadzania ekoinnowacji na rynku energii warto 

podkreślić, że są one przede wszystkim kojarzone z wytwarzaniem energii  
w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE), jednakże w warunkach krajowego 
sektora energetycznego ekoinnowacje mają duże znaczenie także dla poprawy 
ekoefektywności energetyki konwencjonalnej, której dominacji na polskim rynku 

                                                           
1
 Według informacji europejskiego portalu informacyjnego „euronews” innowacje ekologiczne 
„dostarczają” obecnie prawie 4 mln miejsc pracy w Unii Europejskiej, a systematyczne uruchamianie 
nowych dotacji na ten cel przyczyni się do dalszej intensyfikacji tego efektu społeczno-gospodarczego 
(EU grants for eco innovation, 2012, http://prod-euronews.euronews.net [dostęp 15.06.2014 r.]. 

2
 M. Graczyk, L. Kaźmierczak-Piwko, Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu, 
„Research Papers of Wrocław University of Economics” 2012, nr 244, s. 147-157. 

  



wytwarzania energii, mimo racjonalnych i obowiązkowych wręcz przesłanek, 
prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat nie uda się zmienić. 

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że w chwili obecnej, produkcja 
energii pierwotnej w naszym kraju opiera się na paliwach kopalnych. Głównym 
surowcem energetycznym jest węgiel (kamienny i brunatny), a jego udział  
w strukturze zaopatrzenia w energię pierwotną wynosi około 61%. Kolejnymi 
nośnikami, pod względem udziału w strukturze zapatrzenia w energię pierwotną, 
są ropa naftowa, której udział wynosi obecnie około 25%, a następnie gaz ziemny 

– udział 13%.
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Potwierdza to także przedstawiona na rysunku nr 1 struktura wytwarzania 
energii elektrycznej z uwzględnieniem poszczególnych źródeł. 

 

Rysunek nr 1: Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2012 roku 

wg poszczególnych źródeł. 
 

 
Źródło: Poland Energy Report, Enerdata 2012 za: Sektor Energetyczny w Polsce, 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl [dostęp 12.07. 
2014 r.]. 

 

Nawiązując do charakterystyki źródeł wytwarzania energii elektrycznej, warto 
zastanowić się, jakie trendy ekoinnowacji w sektorze energetyki konwencjonalnej  
i niekonwencjonalnej są identyfikowane i jakich rozwiązań technologicznych  
w praktyce najczęściej dotyczą – tab. nr 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Sektor Energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., s. 1, 
www.paiz.gov.pl [dostęp 12.07.2014 r.]. 
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Tabela nr 1: Kierunki wprowadzania ekoinnowacji w sektorze energetyki tradycyjnej  

i w sektorze opartym na źródłach odnawialnych. 
 

Ekoinnowacje na rynku producentów 
energii opartej na paliwach kopalnych 

(konwencjonalnej). 

Ekoinnowacje na rynku producentów 
energii ze źródeł niekonwencjonalnych 

(odnawialnych). 

Doposażanie instalacji energetycznych  
w unowocześnione systemy 

oczyszczania i dopalania spalin – 
wprowadzanie systemów sekwestracji 

CO2 CCS (Carbon Capture and Storage). 

Rozwój systemów pozyskiwania energii 
elektrycznej z biogazu i innych produktów 
biopochodnych w układach poligeneracji. 

Modyfikacje instalacji energetycznych  
w celu zwiększenia możliwości 

wykorzystania biomasy w produkcji 
nośników energii. 

Modyfikacje układów siłowni wiatrowych dla 
wirników o osi pionowej i poziomej. 

Poprawa efektywności obiegów cieplnych 
poprzez wykorzystanie ciepła 

odpadowego. 

Rozwój systemów pozyskiwania energii  
z systemów solarnych, fotowoltaicznych, 

termicznych i hybrydowych (np. PVT). 

Wprowadzanie nowoczesnych systemów 
sterowania w celu poprawy efektywności 

energetycznej. 

Wprowadzanie nowych rozwiązań  
w zakresie produkcji wodoru jako paliwa 

przyszłości. 

Modyfikacje układów gazowo-parowych, 
np. IGCC (integrated gasification 

combined cycle) technologia bloku 
gazowo-parowego ze zintegrowanym 

zgazowaniem paliwa. 

Wprowadzanie nowych rozwiązań  
w zakresie konwersji energii oceanów  

i pływów, czy energetyki wodnej. 

Wprowadzanie inteligentnych sieci 
energetycznych „smart grid”, które 

poprzez umiejętne zarządzanie poborem, 
magazynowaniem oraz produkcją energii 
umożliwiają znaczące zmniejszenie ilości 

konsumowanych zasobów paliw 
lokalnych. 

Wprowadzanie inteligentnych sieci 
energetycznych „smart grid”, które poprzez 

umiejętne zarządzanie poborem, 
magazynowaniem oraz produkcją energii 

umożliwiają pokrycie energetycznych 
niestabilności wynikających z warunków 

atmosferycznych panujących w otoczeniu 
niekonwencjonalnych źródeł energii. 

Modernizacja układów parowych  
i ciepłowniczych w kierunku kogeneracji 
(wytwarzania ciepła i energii elektrycznej  

w najbardziej efektywny sposób  
w jednym procesie technologicznym,  

tzw. skojarzeniu zapewniającym znacznie 
większe wykorzystanie energii 

pierwotnej). 

Modyfikacje układów siłowni wiatrowych  
w kierunku zwiększania mocy  

w rozwiązaniach offshore. 

Rozwój systemów hybrydowych 
(integracja obiegów lewo- i prawobieżnych 

w kierunku poprawy efektywności 
energetycznej). 

Wdrażanie innowacyjnych systemów 
zarządzania energią ISO 50001. 

Upowszechnianie „czystych technologii 
węglowych”. 

Wdrażanie innowacyjnych systemów 
zarządzania energią  

wg normy ISO 50001. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Matysko, Aktualne wyzwania  
w innowacyjnej energetyce, Gdańsk, actaenergetica.org [dostęp 12.07.14 r.]. 



Ekoefektywność wynikająca z ekoinnowacji – wskaźniki efektywności 
ekonomicznej i środowiskowej 

Mimo odmiennych trendów wdrażania ekoinnowacji w sektorze energetyki 
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej (tab. nr 1) można dostrzec ich wspólną 
immanentną cechę – orientację na poprawę ekoefektywności, która jest 
determinantą wzrostu konkurencyjności całej gospodarki. Należy podkreślić,  
że ekoinnowacje z jednej strony przyczyniają się do zwiększenia intensywności 
wykorzystywania surowców oraz redukcji kosztów o charakterze ekonomicznym,  
z drugiej zaś strony implikują efekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem 
zużycia zasobów, zwłaszcza nieodnawialnych, i/lub ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych. Stąd łatwo dostrzec ich wpływ na poprawę ekoefektywności 

ogółem.
4
 

Usystematyzowanie problematyki ekoefektywności nie jest zadaniem łatwym  
z uwagi na elastyczność, a nawet pewną dowolność w definiowaniu wskaźnika 
ekoefektywności, który w praktyce oblicza się jako stosunek wskaźnika 
środowiskowego i wskaźnika ekonomicznego (wyrażonego wskaźnikiem 
kosztowym lub wartością produkcji – por. tab. nr 2). 

G. Huppes i M. Ishikawa proponują następujące warianty wskaźników 

ekoefektywnosci:
5
 

 Wskaźnik wydajności (produktywności) środowiskowej (environmental 
productivity) – informuje o wartości produkcji na jednostkę wpływu 
środowiskowego: 

EEEP = Wartość produkcji 
 

Wskaźnik środowiskowy 

 Wskaźnik środowiskowej intensywność produkcji (environmental intensity 
of production) – informuje o wpływie środowiskowym na jednostkę wartości 
produkcji: 

EEEIP = Wskaźnik środowiskowy 
 

Wartość produkcji 

 Wskaźnik kosztów poprawy środowiska (environmental improvement cost) 
– informuje o koszcie poprawy efektu środowiskowego o jednostkę: 

EEEIC = Koszt poprawy 
 

Poprawa wskaźnika środowiskowego 

 Wskaźnik efektywność kosztów środowiskowych (environmental cost-
effectiveness) – informuje o osiągalnej wielkości poprawy efektu 
środowiskowego na jednostkę kosztową: 

EEECE = Poprawa wskaźnika środowiskowego 
 
 
 

                                                           
4
 Według WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) ekoefektywność integruje 
wskaźnik ekonomiczny wartości wytworzonej ze wskaźnikiem określającym obciążenie środowiska  
w procesie wytwórczym. 

5
 G. Huppes, M. Ishikawa, Eco-efficiency and Its Terminology, “Journal of Industrial Ecology”, vol. 9, 4, 
2005, s. 43-46. 



Koszt poprawy 
W tab. nr 2 przedstawiono podstawowe możliwości analizowania 

ekoefektywności w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i środowiskowe 

zaproponowane przez G. Huppes i M. Ishikawa.
6
 

 

Tabela nr 2: Podstawowe możliwości analizowania ekoefektywności  

w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i środowiskowe. 
 

 Produkt lub rozwój 
produkcji 

Poprawa stanu 
środowiska 

Matematyczny stosunek 
aspektu ekonomicznego  

i środowiskowego 
(Ekonomia/Środowisko) 

 

Wartość produkcji/na 
jednostkę wpływu 
środowiskowego: 

1. Produktywność 
środowiska (wydajność 
środowiskowa) – EEEP 

Koszt poprawy efektu 
środowiskowego/na 

jednostkę poprawy stanu 
środowiska 

3. Koszt poprawy stanu 

środowiska – EEEIC 

Matematyczny stosunek 
aspektu środowiskowego  

i ekonomicznego 
(Środowisko/Ekonomia) 

Wpływ środowiskowy/na 
jednostkę wartości produkcji 

(konsumpcji): 
2. Środowiskowa 

intensywność produkcji 
EEEIP 

Poprawa stanu 

środowiska/na jednostkę 
poniesionego kosztu: 

4. Efektywność kosztów 
środowiskowych 

(środowiskowa opłacalność) 
– EEECE 

Źródło: G. Huppes, M. Ishikawa, Quantified Eco-efficiency. An Introduction with 
Applications, eco-efficiency in industry and science 22, Springer, Dordrecht 2007, s. 11. 

 

W literaturze przedmiotu, do obliczania wartości wskaźnika ekonomicznego 
zaleca się stosowanie metod CBA (Cost Benefit Analysis), LCC (Life Cycle 
Costing), a także innych powszechnie stosowanych wskaźników efektywności 
ekonomicznej, natomiast w przypadku wskaźnika środowiskowego proponuje się 
wiele różnych metod obliczania i agregacji. Najczęściej stosowane są metody 

oparte o analizę cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment).
7
 Jak zauważają  

G. Huppes i M. Ishikawa,
8
 analiza ekofektywności rozumiana jako empirycznie 

określony stosunek wartości ekonomicznej i odziaływania na środowisko może  
być stosowana niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 
Swym zakresem może ona obejmować zarówno poziomy agregacji micro-,  
jak i makroekonomicznej. Tak więc w praktyce dotyczyć może zarówno 
pojedynczej firmy, organizacji, systemu produktu, technologii, regionu, kraju,  
jak i całych społeczeństw i odnosić się także do rynku wytwarzania energii. 

Problematyka dążenia do poprawy ekoefektywności na rynku produkcji 
energii, w celu poprawy ogólnej konkurencyjności gospodarki, coraz mocniej 
akcentowana jest także w międzynarodowym i krajowym dyskursie publicznym. 

                                                           
6
 G. Huppes, M. Ishikawa, Quantified Eco-efficiency. An Introduction with Applications, Eco-efficiency  
in industry and science 22, Springer, Dordrecht 2007, s. 11. 

7
 Zob. szerzej M. Kleiber (red.), Ekoefektywność technologii, GIG Katowice, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN, Warszawa 2011; K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, P. Krawczyk, 
Metodyka analizy ekoefektywności, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2010, yadda.icm.edu.pl 
[dostęp 15.07.2014 r.]. 

8
 G. Huppes, M. Ishikawa, Quantified Eco-efficiency..., op. cit., s. 12. 



Według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
9
 „(…) 

najbardziej konkurencyjne będą w przyszłości te kraje i przedsiębiorstwa, które 
cechuje wysoki poziom zrównoważonej produkcji, stosowanie dobrych nowych 
technologii i produkcja opierająca się na wysokim stopniu ekoefektywności. EKES 
zaleca, aby Unia Europejska uwzględniła ekoefektywność jako element, który musi 
zostać włączony do kierunków polityki w zakresie edukacji, badań i innowacji, 
polityki przemysłowej, transportowej, energetycznej i klimatycznej, a także polityki 
społecznej i polityki zatrudnienia, jak również, aby poparła zdecydowane  

i silniejsze współdziałanie różnych obszarów polityki”.
10

 
Z punktu widzenia analizowanego w niniejszym artykule znaczenia 

ekoinnowacji, do poprawy ekoefektywności sektora energetycznego, bez  
względu na to, czy wytwarza on energię ze źródeł konwencjonalnych, czy 
niekonwencjonalnych, potrzebna jest odpowiednia polityka będąca odpowiedzią  
na globalne potrzeby, generująca regulacje prawne, cele strategiczne, instrumenty 
wsparcia wymuszające i sprzyjające ich wdrażaniu przez przedsiębiorstwa 
funkcjonujące na rynku wytwarzania energii. Jak zauważa M. Jänicke „ekologiczna 

modernizacja” oparta o ekoinnowacje jest zasadniczo koncepcją „głównie polityczną”, a 
najważniejszą konsekwencją wynikającą z cech ekoinnowacji odróżniających je od innych 

rodzajów innowacji jest fakt, iż to szczególnie one wymagają wsparcia politycznego.
11

 

 
Ekoinnowacje w energetyce – w kierunku pełnego zatrudnienia 
Analizując potencjalny wpływ ekoinnowacji w energetyce na poziom 

zatrudnienia w gospodarce narodowej warto nadmienić, iż za ważny trend 
ekoinnowacji w tym sektorze (oprócz kierunków wskazanych w tabeli nr 1) należy 
uznać proces zastępowania technologii opartych na surowcach nieodnawialnych 
technologiami wykorzystującymi OZE. 

W perspektywie najbliższych lat, rząd polski prognozuje, że zużycie energii 

pierwotnej w kraju, do 2020 roku będzie rosło w średnim tempie 1,5% rocznie.
12

 
Jednocześnie celem strategicznym Polski, jak i pozostałych państw wspólnoty 
europejskiej, otwierającym pole do dynamicznego wdrażania ekoinnowacji 
związanych z OZE, jest wzrost udziału źródeł niekonwencjonalnych do 15%  
w ogólnym finalnym bilansie energii do 2020 roku – tab. 3. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 EKES jest organem konsultacyjnym Unii Europejskiej skupiającym 353 członków z 28 państw 
członkowskich (powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję – obecna kadencja: 2010-2015). 
Komitet, utworzono w 1957 r. w celu zapewnienia fachowego doradztwa na rzecz głównych instytucji 
UE (Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego). 

10
 Opinion of the European Economic and Social Committee on “Research and development: in support 
of competitiveness” (Exploratory opinion) (2009/C 277/01) Dz.U.UE.C2009.277.1. 

11
 M. Jänicke, Ecological modernisation: new perspectives, “Journal of Cleaner Production”, 16 (2008), 

s. 558. 
12

 Sektor Energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
www.paiz.gov.pl [dostęp 12.07.2014 r.]. 



Tabela nr 3: Cele Unii Europejskiej dotyczące udziału OZE w ogólnym, finalnym 

zużyciu energii dla poszczególnych państw członkowskich. 
 

Państwo członkowskie Udział w 2010 r. Cel na 2020 r. 

Austria 30,1% 34% 

Belgia 5,4% 13% 

Bułgaria 13,8% 16% 

Cypr 5,7% 13% 

Republika Czeska 9,4% 13% 

Niemcy 11% 18% 

Dania 22,2% 30% 

Estonia 24,3% 25% 

Grecja 9,7% 18% 

Hiszpania 13,8% 20% 

Finlandia 33% 38% 

Francja 13,5% 23% 

Węgry 8,8% 13% 

Irlandia 5,8% 16% 

Włochy 10,4% 17% 

Litwa 19,7% 23% 

Luksemburg 3% 11% 

Łotwa 32,6% 40% 

Malta 0,4% 10% 

Niderlandy 3,8% 14% 

Polska 9,5% 15% 

Portugalia 24,6% 31% 

Rumunia 23,6% 24% 

Szwecja 49,1% 49% 

Słowenia 19,9% 25% 

Słowacja 9,8% 14% 

Zjednoczone Królestwo 3,3% 15% 

Źródło: Wyzwania i polityka w zakresie energii, Komisja Europejska 22 maja 2013 r.,  

s 16. 
 

W perspektywie rozwoju rynku wytwarzanie energii w oparciu o OZE, Unia 
Europejska w strategii „Europa 2020” wyznaczyła ambitne cele określone jako  
tzw. pakiet 3x20. Cele te polegają na: obniżeniu o 20% emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery (w stosunku do lat 90. XX w.), zwiększeniu udziału 



OZE w bilansie energetycznym do 20% oraz podniesieniu efektywności 

energetycznej o 20%w stosunku do roku 2020.
13

 
Jak już wyżej wspomniano, polityczne cele UE otwierają pole do 

intensywnego rozwoju tego segmentu rynku, stwarzając jednocześnie perspektywy 
znaczącego zwiększenia liczby miejsc pracy w jego obszarze. Ta korzystna 
perspektywa wynika przede wszystkim z faktu, iż rynek oparty o odnawialne źródła 
energii (co pokazuje przykład niemiecki – rys. nr 2) generuje większą liczbę miejsc 
pracy w porównaniu do rynku energetyki konwencjonalnej. Dlatego też 
ekoinnowacje w tym obszarze stają się ważnym instrumentem realizacji jednego  
z najważniejszych celów funkcjonowania wspólnoty europejskiej, jakim jest pełne 
zatrudnienie. Cel ten stanowi obok postępu społecznego, integracji społecznej, 
ochrony socjalnej, solidarności i spójności społecznej działanie priorytetowe 

zapisane w Traktacie UE.
14

 
 

Rysunek nr 2: Zatrudnienie w sektorach energii odnawialnej i konwencjonalnej  

w Niemczech w latach 2005-2011. 
 

 
Źródło: Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie za: energytransition.de [dostęp 
15.06.2014 r.]. 

 

W konsekwencji skutecznego kontynuowania procesów „ekologicznej 
modernizacji”, także po 2020 roku rynek wytwarzania energii może stać się  

jednym z głównych obszarów realizacji postulatu pełnego zatrudnienia.
15

 Aktualnie 
Unia Europejska „uzgodniła, że będzie dążyć do osiągnięcia do 2020 roku  
75-procentowego wskaźnika zatrudnienia mężczyzn i kobiet należących do grupy 
wiekowej 20-64 lata. To ambitne zobowiązanie ma przyczynić się do trwałości 
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europejskiego modelu społecznego, systemów opieki społecznej, wzrostu 

gospodarczego i finansów publicznych”.
16

 Dlatego rynki o dużym potencjale 
wzrostu, jak np. rynek OZE, będą odgrywać kluczową rolę również w osiąganiu 
długookresowych celów społecznych krajów wspólnoty. 

 
Wnioski 
Podsumowując znaczenie ekoinnowacji na rynku wytwarzania energii jako 

instrumentu poprawy ekoefektywności gospodarki narodowej należy stwierdzić,  
iż ich wdrażanie generuje pozytywne efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, 
z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów rozwoju zrównoważonego. Albowiem 
wdrażanie ekoinnowacji może także tworzyć pozytywne odziaływanie na rynek 
pracy – realizując tym samym ważny cel społeczny polityki UE, związany  
z zapewnieniem pełnego zatrudnienia mieszkańcom wspólnoty. 

Z uwagi na ważność w polityce unijnej celów środowiskowych, 
ukierunkowanych m.in. na: obniżanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie 
udziału OZE w ogólnej strukturze wytwarzania energii przez gospodarki krajów 
członkowskich oraz ze względu na fakt znacznego wzrostu cen surowców i energii, 
można w najbliższych latach spodziewać się: 

- po pierwsze intensyfikacji procesów B+R w kierunku poszukiwań nowych 
trendów ekoinnowacji dla tego rynku; 

- po drugie większego wolumenu ich wdrażania w całym sektorze 
energetycznym; 

- po trzecie pozytywnego oddziaływania na realizację pełnego zatrudnienia. 
Jednocześnie nowe koncepcje i rozwiązania wywierać będą jeszcze większą 

„presję” na poszukiwania kompleksowych metod oceny ich ekoefektywności jako 
podstawowego kryterium ich potencjalnego wpływu na środowisko, gospodarkę 
oraz na wymiar społeczny i to jeszcze na etapie ich planowania, zanim zostaną 
wdrożone do praktyki gospodarczej. 

 
Streszczenie 
W artykule dokonano przeglądu i analizy aktualnej literatury przedmiotu w celu 

przedstawienia i przybliżenia problematyki ekoinnowacji na rynku wytwarzania 
energii, jako instrumentu poprawy ekoefektywności oraz stymulatora pełnego 
zatrudnienia w gospodarce narodowej. 

Na podstawie analizy piśmiennictwa oraz dokumentów strategicznych 
przedstawiono w artykule, w sposób syntetyczny, teoretyczne sposoby 
definiowania i analizowania ekoefektywności, w kontekście rozwiązań 
ekoinnowacyjnych determinowanych celami politycznymi Unii Europejskiej oraz ich 
potencjalnego wpływu na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Efektem przeprowadzonej analizy były wnioski przede wszystkim dla 
decydentów kształtujących politykę gospodarczą państwa, dotyczące 
prawdopodobnych efektów realizacji i progresywnej kontynuacji długookresowych 
celów strategicznych w tym ważnym sektorze gospodarki. 

Ponadto, artykuł pozwolił na określenie wyzwań pojawiających się przed 
sektorem nauki, które dotyczą konieczności poszukiwań nowych sposobów analizy 
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ekoefektywności rozwiązań ekoinnowacyjnych w tym obszarze rynku już na etapie 
ich projektowania, zanim wdrożone zostaną do praktyki gospodarczej. 

Słowa klucze: ekoinnowacje, ekoefektywność, ocena wskaźników 
ekoefektywności, sektor energetyczny, rynek pracy, pełne zatrudnienie 

 
Summary 
The article aims to review and analyze the currently available literature  

in order to present the problem of eco-innovation on the energy production market 
as a tool to improve eco-effectiveness and a full employment stimulus  
in the national economy. 

Based on the analysis of literature and strategic documents it presents;  
in a synthetic form; the theoretical methods of defining and analysing eco efficiency 
in the context of eco innovative solutions determined by the EU political objectives 
and their potential impact on the creation of new jobs. 

The effect of the conducted analysis were the conclusions for the decision-
makers who shape the economic policy of the country. The conclusions were 
reached with regard to the probable effects of implementation and long-term 

continuation of the strategic aims in this important sector of the economy. 
Moreover, the article helped to define the challenges facing the area  

of science concerning the necessity of searching for new ways of analyzing eco-

effectiveness of eco-innovative solutions, in this market area, at the very stage  

of designing them and before they are implemented into the practical economy. 
Keywords: Eco innovations, assessment of eco efficiency indicators, energy 

sector, labour market, full employment 
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JJuussttyynnaa  MMIICCHHAALLAAKK  
Politechnika Poznańska 

 
OCENA RYZYKA INWESTYCYJNEGO W ENERGETYCE 

 
 
1. Wprowadzenie 
Ryzyko towarzyszy każdej inwestycji. Ocena ryzyka inwestycyjnego  

w energetyce stanowi bardzo istotny element przy ocenie efektywności 
przedsiębiorstw energetycznych i przyczynia się do podejmowania właściwych, 
efektywnych decyzji inwestycyjnych. 

Istnieje wiele definicji „ryzyka”, np.: „Ryzyko to sytuacja, w której można 
określić możliwe wyniki działania i każdemu z nich przypisać określone 

prawdopodobieństwo wystąpienia”.
1
 „Ryzyko to sytuacja, w której przyszłych 

warunków gospodarowania nie można przewidzieć z całkowitą pewnością,  
znany jest natomiast rozkład prawdopodobieństwa przyszłych warunków 

gospodarowania”
2
. „Ryzyko to sytuacja, w której istnieje możliwość oszacowania 

prawdopodobieństwa wystąpienia określonych wyników na podstawie danych 

empirycznych i/lub symulacji”.
3
 

Ryzyko jest funkcją czasu. Czynnik czasu ma duży wpływ na 
przewidywalność przyszłych rezultatów podejmowanych decyzji w energetyce. Im 

dłuższy horyzont czasowy, tym określenie wyników decyzji staje się trudniejsze.
4
  

Istnieje wiele różnorodnych czynników, które wpływają na poziom i charakter 
ryzyka. Są to zarówno czynniki rynkowe, techniczne, jak i związane z polityką 

gospodarczą państwa. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy.
5
 (Tabela 1) 

 
2. Rodzaje ryzyka 
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele kryteriów klasyfikacji ryzyka 

inwestycyjnego. Klasyfikacja ryzyka umożliwia ilościowy lub jakościowy jego 
pomiar. Trafność podejmowanych decyzji rośnie wraz ze wzrostem zasobu 
wiarygodnej informacji o przyszłych możliwych zdarzeniach dotyczących danej 
inwestycji. Wraz ze wzrostem trafności maleje ryzyko. Doświadczenia wykazują, że 
inwestycje, które dotyczą rozpoczynania nowej działalności gospodarczej, są 
obarczone zdecydowanie wyższym ryzykiem niż inwestycje odtworzeniowe  
i modernizacyjne. Ryzyko związane jest bezpośrednio z efektywnością 
ekonomiczną. Przedsiębiorstwa, które charakteryzują się wyższą efektywnością 
ekonomiczną, czyli takie, które chętnie inwestują, wprowadzają nowe produkty, 
zdobywają nowe rynki zbytu, dążą do zdobycia przodującej roli na rynku,  
w większym zakresie korzystają z kapitałów obcych, towarzyszy im zdecydowanie 
wyższe ryzyko niż przedsiębiorstwom o niższej efektywności ekonomicznej. Niższa 
efektywność jest ceną za większe bezpieczeństwo i dotyczy przedsiębiorstw 
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działających mniej ekspansywnie, wykazujących dużą ostrożność w inwestowaniu  
i korzystaniu z kapitałów obcych. Specyfika inwestycji w energetyce generuje 
różne rodzaje ryzyka, do których należą: 

 ryzyko budowlane – jest to ryzyko, które występuje od momentu 
rozpoczęcia inwestycji i towarzyszy pracom budowlano-montażowym 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wiąże się ono z możliwością wydłużenia 
czasu bądź podwyższenia kosztów inwestycji z powodu niedoborów 
materiałowych, osobowych, warunków pogodowych, wypadków itp.; 

 ryzyko polityczne – jest to ryzyko, które związane jest z polityką 
gospodarczą kraju, jak również ze zdarzeniami i decyzjami politycznymi 
jakie podejmowane są w państwie. Ryzyko to może dotyczyć całego kraju, 
występując globalnie lub lokalnie; 

 ryzyko prawne – jest to ryzyko, które związane jest z zawieranymi 
umowami oraz przepisami prawnymi. Wynika z dużej liczby i zmienności 
regulacji prawnych, takich jak: prawo podatkowe, bilansowe, dewizowe, 
pracy, energetyczne, przepisy uwarunkowań dotyczących ochrony 
środowiska itp.; 

 ryzyko techniczne – jest to ryzyko, które związane jest między innymi  
z techniczną złożonością inwestycji, z nowymi technologiami,  
z zarządzaniem projektami. Wybór technologii związany jest z pojawieniem 
się specyficznych rodzajów ryzyka projektowego. Tak więc ryzyko 
techniczne składa się z ryzyka ukończenia projektu oraz ryzyka 
eksploatacji; 

 ryzyko ekonomiczne – nazywane jest również ryzykiem rynkowym. Jest 
to ryzyko, które dotyczy finansowania i opłacalności projektów. Ryzyko 
ekonomiczne można podzielić na trzy grupy ryzyka: ryzyko towarów, 
ryzyko rynku oraz ryzyko kursowe. Ryzyko towarów dotyczy niekorzystnej 
zmiany cen towaru albo produktu finalnego, jakim jest energia lub 
produktów służących do jej produkcji, czyli paliwa. Ryzyko rynku wynika  
z potencjalnych wahań popytu. Ryzyko kursowe natomiast jest związane 

ze zmianami relacji kursów walut do waluty bazowej projektu;
6
 

 ryzyko ekologiczne – jest to ryzyko, które związane jest  
z nieprzewidzeniem wszystkich możliwych zagrożeń, wynikających między 
innymi ze zmian w ustawodawstwie ekologicznym. Ten rodzaj ryzyka 
dotyczy zarówno okresu realizacji inwestycji, jak i eksploatacji. Czynnikami 
ryzyka w fazie realizacji mogą być między innymi nieoczekiwane 
ograniczenie czasu pracy wywołane nadmiernym hałasem czy też 
nieumyślne zanieczyszczenie wód gruntowych. W fazie eksploatacji 
czynnikami są między innymi: wzrost kosztów eksploatacji w wyniku 
konieczności montażu lub wymiany urządzeń ograniczających emisję 
zanieczyszczeń spowodowanych zmianą przepisów prawnych czy też 

wypłata nieprzewidzianych odszkodowań;
7
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 ryzyko społeczne – w sektorze energetycznym jednym ze znaczących 
elementów wpływających na rozwój inwestycji są czynniki społeczne, takie 
jak: akceptacja społeczeństwa, oddziaływanie inwestycji na środowisko, 
stosowane standardy środowiskowe i socjalne, ewentualne odszkodowania 
i rekompensaty. 

 

Tabela nr 1: Klasyfikacja czynników wpływających na poziom i charakter ryzyka. 
 

Czynniki makroekonomiczne – 
niezależne od przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

Czynniki mikroekonomiczne – zależne  
od przedsiębiorstwa energetycznego  
i sektora w którym przedsiębiorstwo 

funkcjonuje. 

 Niekorzystna koniunktura w kraju; 

 Wysoka inflacja; 

 Gwałtowne zmiany sytuacji rynkowej; 

 Zmiany w polityce fiskalnej  
i monetarnej; 

 Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej 
i społecznej w kraju; 

 Ograniczone skłonności do 
inwestowania; 

 Zmiany w stosunkach z zagranicą; 

 Polityka prowadzona przez banki; 

 Wzrost stóp oprocentowania kapitałów 
obcych (kredytów, pożyczek); 

 Niestabilny lub nieskuteczny system 
prawny. 

 Zmiany w strukturach organizacyjnych 
i własnościowych przedsiębiorstwa; 

 Zmiany w źródłach finansowania 
przedsiębiorstwa i ich strukturze; 

 Zmiany w strukturze majątku firmy; 

 Zmiany stanu wyposażenia technicznego 
firmy; 

 Natężenie konkurencji; 

 Zróżnicowanie w poziomie zmian 
technologicznych i innowacjach; 

 System zarządzania przedsiębiorstwem. 
 

 

3. Metody analizy ryzyka 
Istnieje wiele czynników wpływających na wybór metody analizy ryzyka. 

Należą do nich między innymi: 

 stosunek decydenta do ryzyka; 

 warunki podejmowania decyzji; 

 zakres ryzyka; 

 dostępność i zakres informacji; 

 warunki inwestowania, w tym długość ekonomicznego cyklu życia 
przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

 znajomość metod analizy ryzyka i umiejętność ich zastosowania  
w praktyce inwestycyjnej; 

 wiedza i doświadczenie w szacowaniu poziomu ryzyka oraz 
prawdopodobieństwa zdarzeń mających na nie wpływ; 

 wiedza decydenta o poziomie pracochłonności i kosztach zastosowanych 
metod. 

Wyróżnia się wiele kryteriów decydujących o rodzaju metod analizy ryzyka. 
Jednym z kryteriów jest stosowana technika analizy ryzyka. W ramach tego 
kryterium wyróżniamy cztery podstawowe (tradycyjne) metody analizy ryzyka. 
Należą do nich: 

 metoda korygowania efektywności; 

 metoda analizy wrażliwości; 



 metody probabilistyczno-statystyczne; 

 metody symulacyjne. 
W metodzie korygowania efektywności uwzględnianie ryzyka odbywa się 

przez narzuty procentowe wybranych parametrów oraz przez korektę wybranych 
parametrów i zmiennych rachunku efektywności inwestycji. Do metod tych należy 
na przykład stopa dyskonta z ryzykiem. 

Analiza wrażliwości to metoda polegająca na zmienianiu wybranych 
parametrów i zmiennych stosowanych w metodach oceny opłacalności,  
a następnie określaniu wpływu tych zmian na opłacalność przedsięwzięcia 
inwestycyjnego energetycznego. Metoda ta polega na wyznaczaniu wartości 
krytycznych i marginesów bezpieczeństwa określających poziom opłacalności. 

Metody probabilistyczno-statystyczne to metody, w których do analizy ryzyka 
wykorzystuje się rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Należą do nich 
odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. 

Metody symulacyjne to metody badające wpływ zmiany wielu parametrów 
przy zastosowaniu symulacji. Przykładem metody symulacyjnej jest analiza 
symulacyjna Monte Carlo. 

 
4. Analiza wrażliwości 
W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowo jedną z najczęściej 

stosowanych metod oceny ryzyka, jaką jest metoda analizy wrażliwości. Jest to 
metoda, w której określa się wpływ zmiany wybranych parametrów na opłacalność 
inwestycji energetycznej. Podstawowym celem analizy jest identyfikacja 
najważniejszych zmiennych, mających największy wpływ na wskaźniki finansowe 
inwestycji. Analizę przeprowadza się dla jednej zmiennej przy stałości pozostałych 
zmiennych. Analiza wrażliwości jest badaniem ilościowym, które pokazuje przede 
wszystkim odchylenia wskaźników finansowych przedsięwzięcia od zakładanych. 

Współczynnik wrażliwości ww. dowolnego wskaźnika efektywności „W” na 
zmianę dowolnej zmiennej „Z” obliczany jest ze wzoru: 
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gdzie: 
ww – współczynnik wrażliwości; 
Wi – nowa wartość wskaźnika W; 
Wb – wartość bazowa wskaźnika W; 
Zi – nowa wartość zmiennej Z; 
Zb – wartość bazowa zmiennej Z. 

 

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wrażliwości w oparciu  
o współczynnik wrażliwości ww. dla wartości bieżącej netto NPV. W związku z tym, 
wzór (1) przyjął następującą postać: 
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gdzie: 
ww – współczynnik wrażliwości NPV; 
NPVb – wartość NPV dla założonej wartości analizowanej zmiennej; 
NPVi – wartość NPV dla wartości analizowanej zmiennej powiększonej o 2%; 
Zb – założona wartość analizowanej zmiennej; 
Zi – założona wartość analizowanej zmiennej powiększona o 2%. 

 

Przeprowadzona tą metodą analiza wrażliwości pozwala określić stopień 
zmienności wartości NPV (poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego), 
gdy wartość analizowanej zmiennej zmieni się o 2%, a pozostałe zmienne 
pozostaną bez zmian. W tym celu dla poszczególnych zmiennych określany jest 
współczynnik wrażliwości ww., będący kątem nachylenia krzywej wyznaczającej 
profil NPV przy dwóch wartościach danej zmiennej. Przedstawiona powyżej 
technika analizy wrażliwości, posługująca się wartościami względnymi, znajduje 
szczególne zastosowanie w przypadkach, kiedy wartości zmiennych występują  
w różnych skalach. 

Analizie poddano elektrownię na węgiel kamienny (EWK). Uwzględniono 
czynniki inwestycyjne, eksploatacyjne i finansowe. 

Wśród czynników inwestycyjnych uwzględniono: 

 Iw – udział własny nakładów inwestycyjnych; 

 I0 – jednostkowe nakłady inwestycyjne; 
Analizując czynniki eksploatacyjne uwzględniono: 

 Zp – stopień wykorzystania zdolności produkcyjne; 

 d – dyspozycyjność; 

 n – całkowitą sprawność elektrowni; 

 Kp – koszty paliwa; 

 Ke – koszty eksploatacji i remontów; 

 Ko – koszty osobowe. 
Uwzględniając czynniki finansowe w analizie wrażliwości wykorzystano: 

 p – stopę dyskonta; 

 pk – stopę oprocentowania kredytu; 

 PD – podatek dochodowy; 

 CE – cenę energii elektrycznej. 
 

Otrzymane w wyniku przeprowadzonej analizy wrażliwości wartości 
współczynników wrażliwości przedstawiono w tabelach od 2 do 4. Dodatnia 
wartość współczynnika wrażliwości oznacza dodatnią korelację wskaźnika 
(wartości bieżącej netto NPV) i zmiennej, to znaczy wzrost zmiennej wywołuje 
wzrost wskaźnika lub obniżenie zmiennej powoduje obniżenie wskaźnika. 
Negatywny współczynnik wrażliwości świadczy o ujemnej korelacji, to znaczy, że 
wzrost zmiennej wywołuje obniżenie wskaźnika lub obniżenie zmiennej wywołuje 
wzrost wskaźnika. Wysoki współczynnik wrażliwości świadczy o dużym wpływie 



wartości zmiennej na wartość wskaźnika. Zerowa wartość współczynnika 

wrażliwości świadczy o tym, że zmienna nie ma wpływu na wartość wskaźnika.
8
 

 

Tabela nr 2: Zestawienie wartości współczynnika wrażliwości ww. dla czynników 

inwestycyjnych. 
 

Obiekt Współczynnik wrażliwości dla czynników inwestycyjnych 

 Iw – udział własny nakładów 
inwestycyjnych 

I0 – jednostkowe nakłady inwestycyjne 

EWK -1,08 -40,47 
 

Tabela nr 3: Zestawienie wartości współczynnika wrażliwości ww. dla czynników 

eksploatacyjnych. 
 

Obiekt Współczynniki wrażliwości dla czynników eksploatacyjnych 

 Zp ƞ d Ke Ko Kp 

NPV 21,12 4,44 21,12 -10,26 -3,03 -37,13 

gdzie: 
Zp – stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej; 
n – sprawność elektrowni; 
d – dyspozycyjność; 
Ke – koszty eksploatacji i remontów; 
Ko – koszty osobowe; 
Kp – koszty paliwa. 
 

Tabela nr 4: Zestawienie wartości współczynnika wrażliwości ww. dla czynników 

finansowych. 
 

Obiekt Współczynniki wrażliwości dla czynników finansowych 

 p pk PD CE 

EWK -13,44 -10,50 -2,09 27,34 

gdzie: 
p – stopa dyskonta; 
pk – stopa oprocentowania kredytu; 
PD – podatek dochodowy; 
CE – cena energii elektrycznej

9
. 

 

Przedstawione w powyższych tabelach wartości współczynników wrażliwości 
świadczą o tym, że oba czynniki inwestycyjne, tj. Iw – udział własny nakładów 
inwestycyjnych oraz I0 – jednostkowy nakład inwestycyjny pozostają w ujemnej 
korelacji z wartością bieżącą netto NPV. Oznacza to, że wzrost obu czynników 
inwestycyjnych wpływa na spadek wartości NPV, a tym samym na spadek 
opłacalności badanej inwestycji. Świadczy o tym ujemna wartość współczynnika 
wrażliwości dla obu czynników inwestycyjnych. Zdecydowanie większy wpływ na 
opłacalność badanej inwestycji ma jednostkowy nakład inwestycyjny, świadczy  
o tym o wiele większa wartość wskaźnika wrażliwości dla jednostkowego nakładu 
inwestycyjnego. 
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9
 J. Michalak, Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej inwestycji elektrownianych, Materiały 
konferencyjne, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2011. 



Spośród czynników eksploatacyjnych, trzy z nich pozostają w dodatniej 
korelacji (stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej, sprawność elektrowni  
oraz dyspozycyjność) z wartością NPV. Oznacza to, że wzrost wartości wyżej 
wymienionych czynników eksploatacyjnych wpływa na wzrost wartości NPV, a tym 
samym podnosi opłacalność inwestycji. Pozostałe trzy czynniki eksploatacyjne 
(koszty eksploatacji i remontów, koszty osobowe oraz koszty paliwa) występują  
w ujemnej korelacji ze współczynnikiem wrażliwości. Wzrost wartości tych 
czynników powoduje spadek opłacalności inwestycji (spadek wartości NPV). 
Spośród wszystkich przeanalizowanych czynników eksploatacyjnych, koszty paliwa 
wywołują największy wpływ na wartość NPV, a tym samym w największym stopniu 
oddziałują na opłacalność inwestycji. 

Spośród czynników finansowych tylko cena energii pozostaje w dodatniej 
korelacji z wartością NPV, czyli jej wzrost wpływa pozytywnie na opłacalność 
inwestycji. Pozostałe czynniki finansowe (stopa dyskontowa, stopa oprocentowania 
kredytu oraz podatek dochodowy) występują u ujemnej korelacji z NPV. Świadczą 
o tym ujemne wartości współczynnika wrażliwości dla tych czynników finansowych. 
Spośród wszystkich przeanalizowanych czynników finansowych, największy wpływ 
na wartość NPV wywiera cena energii. 

Na wykresach 1-3, w sposób graficzny zostały przedstawione wartości 
współczynników wrażliwości dla dwóch wartości badanej zmiennej: dla wartości 
bazowej oraz dla wartości zmienionej o 2% przy stałości pozostałych zmiennych. 

 

Rysunek nr 1: Współczynniki wrażliwości dla czynników inwestycyjnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Rysunek nr 2: Współczynniki wrażliwości dla czynników eksploatacyjnych. 

 
 

Rysunek nr 3: Współczynniki wrażliwości dla czynników finansowych. 

 
 
 
 



5. Wnioski 
Zagadnienie ryzyka jest niezmiernie ważne przy określaniu opłacalności 

inwestycji energetycznych. Istnieje wiele rodzajów ryzyka i w związku  
z różnorodnością czynników wpływających na ryzyko prowadzonej działalności 
trudna jest jego klasyfikacja. Istotnym jest, aby problematyka ryzyka była 
podejmowana już na etapie projektowania inwestycji. Cała trudność polega na tym, 
aby dla danej inwestycji energetycznej uwzględnić odpowiednie rodzaje ryzyka. 
Istnieją cztery podstawowe tradycyjne metody analizy ryzyka: korygowanie 
efektywności, analiza wrażliwości, metody probabilistyczno-statystyczne oraz 
metody symulacyjne. W artykule przeanalizowano szczegółowo metodę analizy 
wrażliwości i zastosowano ją do konkretnego obiektu energetycznego, jakim jest 
elektrownia węglowa. Dzięki przeprowadzonej analizie wrażliwości określono 
wpływ wybranych zmiennych na opłacalność badanej inwestycji poprzez 
określenie korelacji danej zmiennej na wartość kryterium opłacalności, jakim w tym 
przypadku była wartość NPV. Dodatkowo analizę wzbogacono wykresami, które  
w sposób graficzny przedstawiają otrzymane wyniki analizy. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano różne rodzaje ryzyka 

inwestycyjnego występującego w energetyce. Poziom, jak i charakter ryzyka, 
zależą od bardzo wielu różnorodnych czynników, które można podzielić na dwie 
główne grupy: czynniki makro- i mikroekonomiczne. Czynniki makroekonomiczne 
to taka grupa czynników, które nie zależą od przedsiębiorstwa energetycznego. 
Należą do nich między innymi: wysoka inflacja, gwałtowne zmiany sytuacji 
rynkowej, zmiany dotyczące sfery ekonomicznej oraz społecznej państwa, zmiany 
w stosunkach z zagranicą, niestabilny lub nieskuteczny system prawny, wzrost 
stóp oprocentowania kredytów oraz pożyczek. Czynniki mikroekonomiczne to takie 
czynniki, które związane są z sektorem energetycznym jak i te, które bezpośrednio 
dotyczą samego przedsiębiorstwa energetycznego. Należą do nich między innymi 
zmiany w strukturach organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstwa, zmiany 
w źródłach finansowania przedsiębiorstwa oraz w jego majątku, natężenie 
konkurencji czy też system zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym. 
Ponadto, w artykule przedstawiono i opisano tradycyjne metody analizy ryzyka, do 
których należą między innymi: metoda korygowania efektywności, metoda analizy 
wrażliwości, metody probabilistyczno-statyczne oraz metody symulacyjne. Ocena 
ryzyka inwestycyjnego w energetyce stanowi bardzo istotny element przy ocenie 
efektywności przedsiębiorstw energetycznych i przyczynia się do podejmowania 
właściwych, efektywnych decyzji inwestycyjnych. 

Słowa klucze: ryzyko inwestycyjne, przedsiębiorstwo energetyczne, czynniki 
makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, metody analizy ryzyka, metoda 
korygowania efektywności, metoda analizy wrażliwości, metody probabilistyczno-
statystyczne, metody symulacyjne 

 
Summary 
In the paper there were presented and characterized various kinds  

of investment risk in power engineering. Level and also character of risk depend on 
many various factors which can be divided on two groups: macroeconomic factors 
and microeconomic factors. Macroeconomic factors do not depend on power 



engineering company. In this group are high inflation, rapid changes in market, 
changes in economy and social sphere of state, changes in relation with foreign 
countries, unstable or ineffective law system, rise of interest rates of credits and 
loans. Microeconomic factors are connected with all power sector and also these 
connected with power company. In this group are changes in organization 
structures and asset of company, changes in company finance, market competition 
and governing system of company. In the paper there were also presented and 
described methods of risk analysis such as: efficiency correction method,  
the method of sensitivity analysis, probabilistic methods of static and simulation 
methods. Investment risk estimation in power engineering is very important factor 
in estimation of power company effectiveness and contributes to undertaking 
effective investment decision. 

Key words: investment risk, power company, macroeconomic factors, 
microeconomic factors, methods of risk analysis, efficiency correction method, the 
method of sensitivity analysis, probabilistic methods of static and simulation 
methods 
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Wprowadzenie 
Ten artykuł ma na celu ukazanie i przeanalizowanie zagrożeń i wyzwań dla 

bezpieczeństwa energetycznego Polski związanych między innymi z możliwością 
pojawienia się w niedalekiej przyszłości braków energii elektrycznej na rynku. 
Częściowa wina za taki stan rzeczy spada na elity polityczne, które nie zadbały  

o należycie spójny program inwestycyjny sektora.
1
 Zaległości w tym obszarze nie 

da się już odrobić, ponieważ cykl inwestycyjny dla dużych siłowni węglowych 
wynosi kilka lat, natomiast dotkliwy brak prądu może wystąpić już w 2016 roku, 
kiedy zgodnie z zawartymi umowami z Komisją Europejską, zostaną zamknięte 
przestarzałe elektrownie, które nie spełniają wymogów środowiskowych. 

Tradycyjnie los Polski będzie zależeć od wielu zdarzeń na arenie 
międzynarodowej. Wskutek procesów i trendów globalnych, sytuacja w naszym 
kraju będzie determinowana wydarzeniami w bardzo odległych krajach (Azja 
Centralna, rejon Kaukazu, konsekwencje eksploatacji nowych złóż łupkowych gazu 
i ropy na półkuli zachodniej i Australii). Dużą rolę będzie odgrywać również 
zaangażowanie USA w polityce międzynarodowej, jednak największy wpływ 
będzie mieć Unia Europejska i jej aktywna polityka finansowa wobec projektów 
energetycznych, które mogą być kluczowe zarówno dla Polski, jak i naszych 
mniejszych sąsiadów. 

W naszym interesie jest, aby cały szereg rozmaitych projektów 
energetycznych uzyskał jak największe poparcie ich realizowania, a następnie 
finansowanie ze źródeł europejskich. Należy również zatroszczyć się o jak 
największą liczbę krajów uczestniczących w danym projekcie, zwłaszcza 

przekonywać do uczestnictwa kraje małe, szczególnie bałtyckie.
2
 Znaczenie dla 

przyszłości energetycznej Polski będzie miało również zachowanie i działania 
zagranicznych, w tym w szczególności niemieckich i francuskich koncernów 
obecnych na polskim rynku, które jednak należy podzielić na prorosyjskie  
i proeuropejskie w swoim działaniu. 

Praktycznie cały sektor energetyczny na świecie wszedł w fazę wielkiej 
niepewności względem swojej przyszłości. Dlatego wielkim wyzwaniem  
w odniesieniu do kształtowania się przyszłych planów inwestycyjnych jest rzetelne 
przedstawienie dominujących trendów rozwoju poszczególnych gałęzi sektora 
energetycznego i oczywiście implikacje związane z kształtowaniem się rozmaitych 
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 M. Szulczyński, Inwestycje w rozproszoną energetykę odnawialną jako szansa na domknięcie bilansu 
energetycznego Polski po roku 2016, [w] Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy 
bezpieczeństwa, polityki i administracji, K. M. Księżpolski, K. M. Pronińska, A. E. Sulowska (red.), 
Warszawa 2013, s. 173. 
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 P. Aalto, Policy platforms for regionalizing EU-Russia energy relations, ”Baltic Rim Economies”, vol. 3, 
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koncepcji politycznych wywierających wielki wpływ na tę branżę. Nie ulega 
wątpliwości, że przyszłe kierunki rozwojowe będą kształtować się zasadniczo  
w cieniu dwóch czynników: wpływu kryzysu finansowego z lat 2007-2009  
na praktycznie każdy projekt inwestycyjny oraz efektu tzw. rewolucji łupkowej 
zapoczątkowanej w USA i Kanadzie. To jest nowatorska technologia 
szczelinowania hydraulicznego, która w ostatnich latach miała ogromny skutek  
w skali globalnej. 

Należy jeszcze pamiętać o bardzo mocnym lobby ekologicznym,  
które wywiera silną presję na lansowanie określonych modeli rozwojowych 
przyszłego społeczeństwa, w tym oczywiście firmowania inwestowania wyłącznie  
w sektor odnawialnych źródeł energii (OZE). Według najnowszych projekcji 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), świat musi zainwestować do roku 

2035 około 48 bln USD,
3
 co w wymiarze rocznym przekłada się na wydatkowanie 

przynajmniej 2500 mld $ amerykańskich. Zakłada się, że z tej gigantycznej kwoty 
(dla porównania można podać, że dług amerykański wynosi obecnie ponad 17 bln 
dolarów) ponad 40 bln $ zostanie przeznaczone na rozwój dotychczasowych 
źródeł energetycznych, a reszta posłuży na inwestycje związane ze zwiększeniem 
efektywności energetycznej. Powyższe sumy stanowią minimalne nakłady 
inwestycyjne, które mają na celu tylko sprostanie utrzymaniu dotychczasowego 
stylu życia ludzkości. 

Przez dziesięciolecia wydawało się, że taki styl życia będzie niemożliwym  
do utrzymania już nawet w niedalekiej przyszłości, ponieważ wśród specjalistów 
dominowała teoria tzw. jednego szczytu (ang. one peak theory) sformułowana 
przez amerykańskiego geologa Hubberta w 1956 r., który doskonale przewidział 
osiągnięcie maksimum wydobycia ropy naftowej przez USA w 1970 roku, a dla 
całego Globu wyznaczył lata po 2000 roku jako okres szczytu wydobywczego, co 
dokładnie ilustruje rys. nr 1. Jego koncept wywarł brzemienny wpływ na ekonomię 
energetyczną, a w związku z tym i na politykę światową przez następne 
kilkadziesiąt lat. Następstwem tego było wiele wojen, powstało wiele konfliktów 
zapalnych w skali całego globu ziemskiego, z których przeważająca liczba ciągle 
nie jest do dzisiaj rozwiązana. Natomiast w skali ekonomicznej oczekiwano 
ciągłego wzrostu cen surowców energetycznych, szczególnie ropy naftowej i gazu 
ziemnego (rys. nr 2.). 

Dopiero osiągnięcia rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
przyniosły najpierw wielką ulgę konsumentom, a jej utrwalenie w czasie 
doprowadziło do stworzenia pojęcia „nowej ekonomii energetycznej” związanej ze 
znacznym spadkiem cen surowców energetycznych i w następstwie tego 
malejących cen wytwarzanej z nich energii elektrycznej. Pozytywnym zjawiskiem 
obserwowanym w USA jest tzw. reindustrializacja Ameryki, a jej pierwotnym 
źródłem jest właśnie szansa stworzona przez obfitość relatywnie tanich źródeł 
energetycznych, których nie zabraknie przez co najmniej 120-150 lat. 
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Rysunek nr 1: Wykres opracowany przez amerykańskiego geologa, Mariona  
Hubberta będącego podstawą koncepcji jednego szczytu wydobywczego ropy naftowej (one 
peak oil). 

 

 

Źródło: Angel Publishing. 
 

W przypadku niekonwencjonalnych złóż gazu MAE zastrzega, że możliwość 
ich dokładnego oszacowania jest bardzo utrudniona ze względu na różnorodność 
geologiczną. W oparciu o istniejące dane szacuje je jednak aż na 240 bln m

3
. 

Szacunki te nie obejmują jednakże tzw. hydratów (wodzianów) metanu; prace nad 
ich wydobyciem są jeszcze na bardzo wczesnym etapie. MAE przedstawiła także 
dane na temat zasobów węgla. 

W przypadku węgla kamiennego rezerwy oszacowano na 730 gigaton  
(3,6 bln baryłek ekwiwalentu ropy), co zaspokaja globalne zapotrzebowanie  
na około 120 lat. Rezerwy węgla brunatnego szacowane są na 280 gigaton. 
Zasoby wydobywane obu rodzajów węgla mogą wynosić odpowiednio 18 tys. 
gigaton i 4 tys. gigaton. Organizacja potwierdziła również swoje wcześniejsze 
prognozy dotyczące znaczenia paliw kopalnych w globalnym miksie 
energetycznym, które ma spaść z obecnych 80-75% w roku 2035. Zdaniem MAE 
kluczowe jest w tej sytuacji nie tyle odkrywanie kolejnych złóż tych źródeł energii,  
co rozwój technologii pozwalający przekwalifikowywać zasoby w potwierdzone 
rezerwy. 

 

Rysunek nr 2: Wykres obrazujący wstrząsowy efekt rewolucji łupkowej na ceny 

giełdowe gazu ziemnego w USA (cena wyrażona jako koszt zakupu 1000 stóp sześciennych 
gazu). 

 

 

Źródło: Angel Publishing. 



„Cicha wojna” energetyczna 
30-letnia umowa gazowa zawarta przez Rosję i Chiny może spowodować 

pewne rysy w delikatnym balansowaniu równowagi sił światowych.
4
 Pewne 

zagrożenia mogą wystąpić dla krajów europejskich, które w dużym stopniu zależą 
od dostaw rosyjskich. Gra rosyjska była prowadzona pod kątem potencjalnego 
zmniejszenia podaży rosyjskiego gazu na rynek ogólnoeuropejski, a kiedy cały gaz 
potencjalnie będzie odbierany przez stronę chińską, to wówczas można 
oczekiwać, że ceny na rynku europejskim mogą wzrosnąć bardzo szybko. To jest 
właśnie obszar tzw. cichej wojny, która znowu ulega intensyfikacji poprzez 
działania tych znanych od dłuższego czasu adwersarzy rządu amerykańskiego. 

Okazuje się, że ta wojna wcale nie jest prowadzona wyłącznie na jednym 
froncie. Niedawno zostały opublikowane oficjalne wystąpienia przywódcy NATO 
Rasmussena, który stwierdził, że prezydent Rosji Putin nie tylko popiera, ale  
i nawet mocno finansuje działalność rozmaitych grup ekologicznych w celu 
uniemożliwienia rozwoju technik szczelinowania hydraulicznego w krajach 
unijnych. Jednak w misternej strategii Putina pojawił się olbrzymi problem. Dzięki 
pewnym osiągnięciom technicznym USA zostały całkiem niespodziewanie liderem 
wzrostu produkcji gazu i ropy w skali światowej. Należy oczekiwać też, że kraj 
stanie się również dostawcą gazu ziemnego dla UE. 

To wszystko było możliwe dzięki nowej technologii szczelinowania 
hydraulicznego. Opanowanie tej technologii w skali technicznej stało się 
początkiem rewolucji łupkowej w Ameryce Północnej. Technologia szczelinowania 
hydraulicznego wymaga użycia wody, piasku i niewielkich dodatków określonych 
związków chemicznych, które pod wysokim ciśnieniem powodują rozsadzanie 
głęboko pod ziemią skał łupkowych, a to w konsekwencji przyczynia się do 
uwalniania niedostępnych wcześniej złóż gazu i ropy. Wskazuje się, że ta 
technologia utorowała Ameryce drogę uzyskania niezależności energetycznej. 

 

Od roli importera do roli eksportera 
Obecnie naprawdę jest bardzo trudno określić doniosłość technologii 

szczelinowania na całe USA. Tutaj przede wszystkim należy podać, że jeszcze 
całkiem niedawno, a mianowicie w roku 2007, rząd amerykański całkiem poważnie 
rozważał możliwość importu gazu z Rosji. Jako na ironię zasługuje fakt, że 
sugestia ta była rozpatrywana przez prezydenta Busha, znanego wcześniej 
przedsiębiorcę naftowego rodem z Teksasu. Natomiast obecnie rządowa agencja 
US Energy Information Agency (EIA) podaje, że już niedługo Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej zostaną znaczącym eksporterem gazu ziemnego. Tę sugestię 
należy jeszcze rozpatrzyć w świetle tradycyjnego postrzegania USA jako 
gigantycznego pożeracza cennych zasobów energetycznych z wielu zakątków 
świata. 

Aczkolwiek USA ciągle jeszcze importuje znaczne ilości ropy naftowej, to 
jednak obecnie już zajmuje trzecią pozycję na świecie w ogólnym wydobyciu 

                                                           
4 K. Moors, What I Plan to Tell China Tonight About an 800 lb. Russian Gorilla, Oil & Energy Investor, July 

24th, 2014. 



nośników energetycznych. Dzięki technologii szczelinowania hydraulicznego kraj 

szybko staje się światowym epicentrum wydobywczym.
5
 

Rysunek nr 3: Wpływ rewolucji łupkowej na dynamikę wydobycia ropy naftowej  

w USA (ze względu na wieloletnią konkurencję z Arabią Saudyjską, geolodzy amerykańscy 
żartobliwie określają Stany Zjednoczone jako „Saudi America”). 

 

 
Źródło: US EIA, Mark Perry. 
 

Dane pokazują, że w okresie 2007-2012, wydobycie gazu łupkowego 
wzrastało średniorocznie o połowę. W tym okresie udział gazu łupkowego  
w wydobyciu ogólnym wzrósł z 5% do ponad 39%, czyli prawie o osiem razy. 
Należy jednak jeszcze szczególnie podkreślić, że rola szczelinowania 
hydraulicznego nie kończy się wyłącznie na gazie. 

Okazuje się, że taka technika wydobycia wywiera również istotny efekt na 
wydobycie ropy naftowej. W okresie tych 5. lat zaobserwowano prawdziwy boom 
wydobycia tzw. lekkiej i słodkiej ropy naftowej, bardzo poszukiwanej przez 
przemysł rafineryjny w świecie zachodnim. Taka wysokojakościowa ropa pochodzi 
właśnie ze skał łupkowych i piaskowców, a jej wydobycie w tym okresie wzrosło  

18 razy. Takie dynamiczne zwiększenie wydobycia ropy (patrz rys. nr 3) w USA
6
  

ma również oczywisty wydźwięk na globalnym rynku jej cen, ponieważ  
Stany zjednoczone szybko zmniejszają jej import, co dokładnie obrazuje  
rys. nr 4. Oczywiście, że mocno zmniejszony popyt musi wywołać presję cenową 
na światowych rynkach. 

 
 

                                                           
5 News Releases, ConocoPhillips Reports Second-Quarter 2014 Results; Strong Operational Performance, 

http://www.conocophillips.com/newsroom/Pages/2014/ConocoPhillips-Reports-Second-Quarter-
2014-Results-Strong-Operational-Performance.aspx 
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&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=ChamberBlogWeekly&utm_content=chamberwkly_2014_
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Rysunek nr 4: Wykres przedstawiający udział importowanej ropy naftowej w całkowitej 

jej konsumpcji przez USA. 
 

 
Źródło: US Energy Information Agency (US EIA). 
 

Trudna sytuacja branży węglowej 
Ostatnie posunięcia administracyjne EPA jeszcze bardziej pogłębiły trudną już 

sytuację sektora węglowego, nie tylko w USA, ale praktycznie na całym świecie 
dotykając bardzo boleśnie również nasz przemysł węglowy, co obrazuje  
rys. nr 5. Nowe regulacje nakładają obowiązek na inwestorach w bloki węglowe 
jednoczesnej budowy instalacji wychwytywania i przechowywania dwutlenku 
węgla: (z angielskiego carbon capture and storage, w skrócie tzw. technologia 
CCS). Okazuje się, że ta technologia jest bardzo droga, ponadto nie jest jeszcze 
całkowicie dopracowana w dużej skali technicznej. 

Dlatego eksperci oceniają, że to ostatnie posunięcie agencji rządowej w USA 
praktycznie oznacza wyrok śmierci na program inwestycyjny w sektorze energetyki 
węglowej. Eksperci techniczni szacują, że w wyniku takich uregulowań prawnych 
koszt nowej elektrowni węglowej wzrośnie o ponad 24%. Z drugiej strony należy 
jeszcze dodać wyśrubowane parametry techniczne, jakie te nowe elektrownie mają 

spełniać.
7
 Tak zwany Clean Air Act wymaga takich samych parametrów jak tych 

osiągalnych dla gazu ziemnego. Oczywiście, że taka restrykcyjna polityka 
administracji Obamy względem węgla budzi coraz większy opór zarówno  
w kręgach politycznych, jak i w całym przekroju społecznym. 

 
 
 
 
 

                                                           
7
 J. Carter, Coal Industry Woes. Tougher Regulations Strain the Industry, Energy & Capital, September 
13, 2013. 



 
 
 
 
Rysunek nr 5: Pogarszająca się sytuacja finansowa polskich spółek wydobywczych 

notowanych na GPW (Bogdanka i JSW). 
 

 
Źródło: Biuro Maklerskie BZ WBK. 
 

Na całym świecie przemysł węglowy jest obecnie w stanie głębokiego 
kryzysu. Aktualny popyt jest bardzo ograniczony. Ponadto nie należy oczekiwać 
jego dużego wzrostu w przyszłości z uwagi na ciągłe zaostrzanie polityki wielu 
rządów wobec węgla (tzw. dekarbonizacja gospodarki). Oczywiście, że malejące  
w dramatyczny sposób ceny gazu ziemnego mają tutaj największy efekt. Takie 
zjawisko w najgłębszej skali miało już miejsce w USA, gdzie wiele przedsiębiorstw, 
nie tylko elektrowni, przeszło na stosowanie gazu jako optymalnego źródła energii. 

 

Rysunek nr 6: Zmniejszanie się roli węgla (szczególnie w wytwarzaniu energii 

elektrycznej) w gospodarce amerykańskiej. 
 



 
Źrodło: Energy & Capital. 

Nawet w Chinach okazuje się, że rząd zabrania budowy nowych elektrowni 
węglowych w mocno już zanieczyszczonych wielkich miastach, jak Szanghaj  
i Pekin. Oczywiście, że ogólne zapotrzebowanie Chin na węgiel jeszcze mocno 
wzrośnie w tym kraju, ale jednak trzeba pamiętać, że rząd Chin dramatycznie chce 
zmniejszyć udział węgla do poniżej 65% w całkowitym bilansie wytwarzania energii 
elektrycznej. Ma to być możliwym do uzyskania poprzez wielkie programy 
inwestycyjne w sektorze gazowym i odnawialnych źródeł energii (OZE).  
W konsekwencji u wiodących producentów tego surowca na świecie doszło już  
do znacznych cięć w zatrudnieniu, szczególnie w Australii, Indonezji i Republice 
Afryki Południowej (RPA). Stąd ciągle pogarszającą się sytuację branży węglowej 
w Polsce należy bezwzględnie rozpatrywać w skali globalnej przez pryzmat 
wiodących trendów gospodarczych, jak i dominujących koncepcji politycznych. 

Pewną nadzieją dla całego sektora węglowego mogą być bardzo dynamicznie 
rosnące gospodarczo Indie, które już w tym roku mają stać się największym 
importerem węgla na świecie. W tym szczególnym przypadku pewni specjaliści 
próbują podkreślić większe znaczenie spadku cen gazu ziemnego w dewastacji 
przemysłu węglowego od regulacji prawnych. Dlatego w tym rozważaniu zawsze 
trzeba mieć na uwadze fakt fluktuacji cen na rynkach światowych, które zresztą 
mają bardzo często miejsce, jednakże należy również uwzględniać to, że raz 
wprowadzone w życie regulacje prawne jest już naprawdę bardzo trudno zmienić 
i to niezależnie od orientacji politycznej rządzących. Dlatego w takiej sytuacji 

decydenci polityczni powinni postępować bardzo rozważnie.
8
 

Ostatnio kluczowi inwestorzy wydatnie zmniejszyli zaangażowanie kapitałowe 

w branży ropy naftowej i węgla.
9
 To jest nie tylko następstwem nacisku 

politycznego ze strony lobby ekologicznego, ale również pokłosiem kryzysu 
finansowego z lat 2007-2009, co też zresztą zauważa duża grupa analityków 
rynków finansowych ironicznie twierdząc, że znaczne zredukowanie nakładów 

                                                           
8
 S. Hackbarth, Business and Labor Agree: EPA’s Carbon Regulations are a Bad Idea, 
https://www.uschamber.com/blog/business-and-labor-agree-epa-s-carbon-regulations-are-bad-idea?u 
tm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=ChamberBlogWeekly&utm_content=c
hamberwkly_2014_August_21. 

9
 K. Kohl, Alert: This Quiet Oil Boom is Raging, Energy & Capital, August 19th, 2014. 
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inwestycyjnych w odbudowę zasobów ściśle związane jest z obecną polityką 
zaciskania pasa, a nie rzeczywistą presją ze strony grup ekologicznych. 

W 2013 roku Niemcy wybudowali nowe elektrownie węglowe o mocy ponad 
5000 MW, a w bieżącym roku planują oddać do użytku nowe generatory na węgiel 
o mocy 3000 MW. W czasach wielkiego kryzysu gospodarczego trawiącego obszar 
europejski wydaje się logicznym, że coraz więcej krajów będzie potrzebować tani 
węgiel, który właśnie w ten sposób może sobie utorować drogę nawet do miejsc,  
w których był jeszcze całkiem niedawno histerycznie wręcz zwalczany. Podkreśla 
się jednak przy tym, że firmy wydobywcze muszą znacznie więcej uwagi poświęcić 
sprawom ochrony środowiska, szczególnie zaś powinny włączyć się w ruch 
zielonych poprzez tworzenie i propagowanie pojęcia czystego węgla. Oczywiście,  
z tym związane są wyższe koszta stosowania tych czystych technologii 
węglowych, jednakże te bolesne nakłady inwestycyjne branża węglowa musi 
ponieść, żeby mogła skutecznie konkurować z gazem ziemnym i oczywiście  
z OZE. 

W USA, podobnie, jak i w Polsce, najwięcej elektrowni węglowych powstało 

ponad 30 lat temu,
10

 a prawie połowa z nich liczy już sobie ponad 50 lat. Na 
ciekawostkę techniczną zasługuje fakt, że są i takie siłownie, których wiek zbliża 
się do prawie 90 lat, jednak USA mogą łatwo zastąpić te zdekapitalizowane 
siłownie węglowe elektrowniami gazowymi, ponieważ dzięki rewolucji łupkowej 
posiadają niezmierzone ilości niezwykle taniego gazu łupkowego (patrz rys. nr 7). 

 

Rysunek nr 7: Wzrost znaczenia taniego gazu w gospodarce (przemysł chemiczny  

i elektroenergetyka) amerykańskiej. 
 

 
Źródło: Energy & Capital. 
 

Pomimo ciągle bardzo negatywnego postrzegania węgla w krajach 
zachodnich, to jednak należy podkreślić, że bardzo wiarygodne analizy 

potwierdzają,
11

 że nawet w roku 2040 węgiel będzie odpowiadał za prawie jedną 
trzecią (32%) wytwarzanej energii elektrycznej w USA (patrz rys. nr 8). 
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 K. Kohl, The Slow Death of the Coal Industry. U.S. Coal Production, ibid., September 17, 2013. 
11

 K. Kohl, The Death of Coal The War on Coal Intensifies, ibid., February 18, 2014. 



Rysunek nr 8: Perspektywiczny udział poszczególnych surowców energetycznych  

w wytwarzaniu energii elektrycznej przez Stany Zjednoczone. 
 

 
Źródło: Energy & Capital. 

Specjaliści amerykańscy podkreślają wielkie utrudnienia w sektorze 
elektroenergetycznym ze strony rządowej. Podkreślają, że ingerencje 
administracyjne są dalece zbyt intruzyjne i szczególnie szkodliwe. Oczywiście,  
że szczególnie negatywny wpływ wywiera to na przyszłość całego sektora,  
a to w konsekwencji przekłada się na przyszłość przeciętnego konsumenta 
(podatnika). Eksperci branżowi bezpośrednio wręcz oskarżają agencje rządowe  
o politykę dławienia tradycyjnego sektora energetycznego i wybiórczego ustalania 
zwycięzców i przegranych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że takim 
intencjonalnie wyselekcjonowanym przegranym ma być branża węglowa. 

Oczywiście, że takie zamierzenia wywierają gwałtowny sprzeciw.
12

 Pod 

adresem rządu amerykańskiego płyną ostre tony krytyki i nawet zarzutów, że 
strona federalna i czasami stanowa odpowiednio manipuluje podażą i popytem, co 
prowadzi do rozregulowania harmonijnego dotąd rynku energii elektrycznej. Zatem 
dalszym efektem takiego destruktywnego podejścia administracji rządowej jest 
dalsza eskalacja tzw. wojny węglowej. Ze strony fachowców płyną klarowne 
ostrzeżenia, że kontynuowanie jej poprzez regulacje polityczne, ustalenia prawne 
odnośnie konsumpcji przemysłowej zarówno bezpośrednio (poprzez kodyfikowanie 
prawne ustalane przez EPA), jak i pośrednie (poprzez subsydia, określone 
preferencje i mandaty) w konsekwencji doprowadzi do coraz wyższych cen. 

Ponadto, ta szkodliwa kampania przeciw węglowi może również spowodować 
znaczny spadek bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla końcowych 
odbiorców. Jako przykład podano dramatyczną sytuację elektroenergetyki w USA 

w okresie ostatniej bardzo surowej zimy.
13

 Wówczas występowały częste problemy 
z dostarczaniem odpowiednich ilości gazu ziemnego do elektrowni gazowych,  
co oczywiście wywierało natychmiastowy negatywny skutek na cały rynek. 
Oczywiście nie należy zapominać także o zachwianiu cen tego surowca  
w takich dramatycznych okolicznościach. Ponadto wykazywano, że lokalna  
(w poszczególnych stanach) sieć przesyłowa energii elektrycznej też była bardzo 
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narażona na różne czynniki stressowe. Dlatego doświadczeni biegli ostrzegają, że 
ta surowa zima to forma bardzo relewantnej lekcji, szczególnie dla decydentów. 
Stąd postulują, że w celu zapewnienia w miarę stabilnych cen i bezpiecznych 
dostaw energii elektrycznej bezwzględnie należy opierać się na zróżnicowanym 
mikście energetycznym, do którego należą: węgiel, energia jądrowa, gaz ziemny  
i oczywiście OZE, jednakże tylko te trzy pierwsze źródła energii w realnych 
warunkach zapewniają rzetelne, bezpieczne i opłacalne dostawy energii przez 
następne długie lata. 

Nawet dyrektor International Energy Agency (IEA), Maria van der Hoeven, na 
dorocznej konferencji agencji potwierdziła ostrożnie, że bezpieczeństwo 

energetyczne wymaga różnorodności i jak wytrawny inwestor orzekła,
14

 że 
absolutnie nie można umieścić zbyt wielu jaj w jednym koszu. 

Kłopoty branży węglowej w Polsce 
Sytuacja sektora górniczego w Polsce jest gorsza niż w ubiegłym roku. Strata 

finansowa sektora po pięciu miesiącach tego roku wynosi 631 mln zł. W 2013 roku 
sektor górniczy tracił na każdej tonie sprzedawanego węgla 6,41 zł. W 2012 roku 
zysk wynosił 37,14 zł na tonie. W okresie pięciu miesięcy tego roku sytuacja uległa 
dalszemu pogorszeniu. Sektor traci w tej chwili 30,96 zł na każdej tonie. Po pięciu 
miesiącach wydobycie węgla w sektorze wyniosło 28,77 mln ton, co oznacza 
spadek o 6,1% rdr. Sprzedaż węgla spadła o 11,4% rdr do 26,919 mln ton. 

Na koniec maja zapasy węgla w sektorze wyniosły prawie 8 mln ton i były  
na porównywalnym poziomie rdr. Przychody sektora za 5 miesięcy 2014 roku 
wyniosły 10,540 mld zł i zmniejszyły się o 1,260 mld zł w porównywalnym okresie. 
Wynik finansowy na koniec maja jest ujemny i wynosi minus 631 mln zł. Import za 
4 miesiące wyniósł 3,59 mln ton, z czego z Rosji 2,5 mln ton. Eksport wynosił  
w tym okresie 2,95 mln ton. Po pięciu miesiącach import wyniósł 4,099 mln  
ton (węgiel energetyczny 3,161 mln ton, a węgiel koksowy 938 tys. ton). 68% 
importowanego węgla pochodziło z Rosji. Węgiel jest też importowany m.in.  
z Australii, Chile, USA, Kolumbii. 

Stany Zjednoczone stały się kluczowym eksporterem (patrz rys. nr 9) węgla 
na świecie w wyniku rewolucji łupkowej. Zwiększona podaż węgla na rynkach 
powoduje natychmiastowy spadek jego ceny. 

 

Rysunek nr 9: Wpływ rewolucji łupkowej na eksport amerykańskiego węgla. 
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Warto przypomnieć, że w 2013 roku, głównie z powodu spadku cen węgla, 
Kompania Węglowa zanotowała 700 mln zł straty netto, a jej strata na sprzedaży 
węgla wyniosła 1,2 mld zł. Po 6 miesiącach tego roku zapasy węgla w Kompanii 
Węglowej wyniosły 5,5 mln ton wobec 6,3 mln ton na koniec czerwca 2013 roku.  
W stosunku do zapasów na koniec 2013 roku oznacza to jednak wzrost o 1,3 mln 
ton. Jednostkowa strata na sprzedaży węgla wyniosła w KW w pierwszym półroczu 
34,85 zł na tonie wobec 33,04 zł rok wcześniej. Wynik finansowy Kompanii 
Węglowej po sześciu miesiącach jest ujemny i wynosi minus 342,3 mln zł wobec 
228,7 mln zł straty przed rokiem. 

W Katowickim Holdingu Węglowym zapasy na koniec czerwca wyniosły  
1,8 mln ton wobec 900 tys. ton rok wcześniej. Strata netto grupy wyniosła wstępnie 
po pierwszym półroczu 105,3 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku 
strata wynosiła 69,2 mln zł. Jednostkowa strata na sprzedaży węgla w KHW 
wyniosła 20,4 zł na tonie. Tymczasem w analogicznym okresie 2013 roku grupa 
zarabiała 9,77 zł na tonie węgla. W spółce Tauron Wydobycie stan zapasów na 
koniec czerwca to 414 tys. ton wobec 178 tys. ton rok wcześniej. Strata finansowa 
wyniosła 39,7 mln zł, o 115 mln zł gorszy niż w analogicznym okresie 2013 roku. 
Strata jednostkowa na sprzedaży wyniosła 16,24 zł na tonie wobec zysku  
na poziomie 32,77 zł na tonie rok wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że spółki 
górnicze mają problem z pozyskaniem finansowania z banków. 

Obecnie KHW potrzebuje pilnie 200 mln zł, żeby zachować płynność 
finansową i nie może znaleźć takich pieniędzy. Olbrzymie ilościowo propozycje 
występują ze strony banków zachodnich, ale w formie euroobligacji. To może 
wskazywać na teoretyczną możliwość późniejszego przejęcia udziałów w spółkach 
przez obligatariuszy, czyli banki zachodnie. Rząd zamierza podjąć pewne działania 
ratunkowe, ale te ruchy sanacyjne mają charakter głównie legislacyjny. 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ma za sobą bardzo trudny kwartał, gdyż  
na problem niskich cen węgla koksującego nałożyły się niezaplanowane trudności  
z wydobyciem. Analitycy szacują, że strata netto mogła sięgnąć ponad 260 mln zł. 
W trzecim kwartale powinno być lepiej – ceny mogą być porównywalne kdk, ale 
wzrosnąć powinna produkcja. 



Konsensus analityków zakłada, że strata netto JSW w drugim kwartale  
2014 roku wyniesie 261,8 mln zł wobec 90,2 mln zł straty netto, przypisanej 
akcjonariuszom jednostki dominującej, w I kwartale 2014 roku i wobec 25 mln zł 
zysku netto rok wcześniej. Strata operacyjna mogła wynieść 292 mln zł. Analitycy 
szacują, że EBITDA wyniosła 10,8 mln zł wobec 210,3 mln zł w I kwartale i wobec 
351 mln zł rok wcześniej. Przychody mogły spaść w II kwartale o 12% kdk  
i 24% rdr. 

To był jeden ze słabszych kwartałów w historii spółki za sprawą bardzo 
niekorzystnych cen i bardzo niskich wolumenów produkcji. Te niskie wolumeny 
produkcji to z jednej strony niskie plany produkcyjne, ale i niespodziewane kłopoty 
wydobywcze. 

W trzecim kwartale ceny będą prawdopodobnie porównywalne do cen  
z drugiego kwartału. Pozytywny efekt mogą dać kursy walutowe, bo dolar  
w ostatnim czasie się mocno umacniał. 

Po drugie, produkcja ma wrócić do normalnych, wyższych poziomów. Spółka 
mówi, że chce zrealizować całoroczne cele produkcyjne, co oznacza, że w trzecim, 
a tym bardziej w czwartym kwartale poprawi produkcję. Wynik EBITDA powinien 
więc być już dodatni. 

Rynek oczekuje, że przy okazji publikacji wyników za I półrocze zarząd JSW 
przedstawi więcej szczegółów dotyczących przejętych aktywów kopalni Knurów-
Szczygłowice. Dobrze byłoby poznać bieżące i historyczne wyniki przejmowanej 
kopalni. Chcielibyśmy też zobaczyć koszty produkcji, ścieżkę dochodzenia do 
docelowych wartości i nakłady inwestycyjne. Środki pozyskane z emisji obligacji 
zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”. 

W ocenie analityków, przyczynami mocnego spadku kursu JSW są zarówno 
zła sytuacja na rynku węgla, słaby sentyment inwestorów do akcji spółek 
węglowych (na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących), jak również problemy 
płynnościowe samej spółki i w końcu sytuacja techniczna wykresu. 

Kompania Węglowa przygotowała założenia Planu naprawczego na lata 
2014-2020. Głównym celem restrukturyzacji jest uzyskanie płynności finansowej  
i odbudowa kapitału własnego do 2016 roku oraz wzrost efektywności w latach 
2017-2020 – niedawno podała spółka w komunikacie prasowym. 

Plan przewiduje zmianę modelu organizacyjnego firmy, dofinansowanie jej 
działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. 
Zamierzeniem zarządu Kompanii, w trakcie prac nad planem naprawczym, była 
maksymalna ochrona miejsc pracy. 

Spółka koncentrować się ma na optymalizacji procesów wydobywczych  
i koncentracji produkcji w obszarach dających szanse na uzyskanie najwyższych 
wskaźników rentowności. 

Poprawa wyników finansowych warunkowana będzie ograniczeniem stałych 
kosztów osobowych i świadczeń pozapłacowych oraz zobowiązań wobec byłych 
pracowników. W poza wydobywczych obszarach działalności przewiduje się m.in. 
przekształcenie wytypowanych zakładów Kompanii w spółki prawa handlowego. 
Wdrożona zostanie nowa polityka sprzedażowa oparta m.in. o zidentyfikowane 
potrzeby rynkowe, rozwój sieci autoryzowanych dealerów i ofertę sprzedaży węgla 
wraz z transportem. 



Plan naprawczy przewiduje konsolidację kapitałową spółek zależnych. 
Uwzględnia realizację projektów budowy elektrowni Czeczott oraz budowy kopalni 
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zarząd KW, który opracował niedawno 
założenia planu naprawczego spółki na lata 2014-20 przekonuje, że tylko 
zaproponowane przez niego działania, wśród których znalazła się m.in. 
racjonalizacja płac, mogą ocalić płynność finansową Kompanii i oddalić widmo 
upadłości. 

Zastrzyk gotówki, który Kompania otrzymała po sprzedaży kopalni Knurów-
Szczygłowice (sprzedanej za 1,49 mld zł Jastrzębskiej Spółce Węglowej) daje jej 
możliwość realizacji wynagrodzeń pracowniczych, w wysokości ok. 300 mln zł 
miesięcznie, wyłącznie do końca roku. Dlatego niezbędna jest systemowa 
regulacja płac ograniczająca koszty operacyjne spółki. W połączenie ze wzrostem 
sprzedaży oraz kosztową optymalizacją procesów wydobywczych daje to szanse 
na perspektywiczną odbudowę kapitałów własnych Kompanii. 

Opracowując założenia planu naprawczego zarząd KW za priorytet uznał 
maksymalną ochronę miejsc pracy. Dlatego plan ratowania nie przewiduje 
likwidacji żadnego z oddziałów wydobywczych; szefowie spółki za konieczne 
uznają jednak m.in. zwiększenie wydajności pracy i koncentracji produkcji, 
racjonalizację zatrudnienia i płac. 

Założenia programu naprawczego są wynikiem diagnozy, że w obecnym 
kształcie organizacyjnym oraz obecnych realiach rynkowych spółce grozi upadłość. 
Taka jest realna alternatywa, przed którą stoi właściciel i przedstawiciele strony 
społecznej. Zaproponowane przez zarząd KW propozycje działań naprawczych są 
jedynie podstawą do konsultacji i „to od ich wyniku będzie zależała dalsza 
przyszłość Kompanii”. Górnictwo węgla kamiennego odnotowało stratę  
w I półroczu w wysokości 772,3 mln zł wobec zysku w wysokości 15,6 mln zł  
w analogicznym okresie 2013 roku. 

Na szczególne wyodrębnienie zasługuje rozpatrzenie sytuacji Bogdanki, która 
pomimo światowego kryzysu w branży węglowej potrafi generować znakomite 
rezultaty finansowe i corocznie wypłaca wysokie dywidendy swoim 
akcjonariuszom. Bogdanka chce do ‘17 zredukować o 15% koszty wydobycia 
poprzez poprawę efektywności i outsourcing. Przedstawiciele spółki na konferencji 
prasowej poinformowali, że Bogdanka chce do 2017 roku obniżyć jednostkowe 
gotówkowe koszty wydobycia o 15% w ujęciu realnym do 136 zł/tonę poprzez 
poprawę efektywności i rozwój outsourcingu. 

Warto tutaj dodać, że jeszcze w 2012 roku tzw. unit mining cash cost wynosił  
160 zł/tonę, w 2017 roku ma spaść do 136 zł/tonę. Firma ma na celu poprawienie 
efektywności wydobycia dzięki organizacji pracy i innowacyjnym technologiom. 
Efekty redukcji kosztów wydobycia będą bardzo widoczne już w tym roku. 
Działania zmierzające do redukcji kosztów są bezwzględnie konieczne, żeby 
złagodzić spadek cen węgla. W ramach dalszego zwiększania efektywności 
Bogdanka chce zbudować „inteligentną kopalnię”. Planowany jest dalszy rozwój 
systemu zarządzania gospodarką złoża, budowana jest mapa obiektowa 
infrastruktury dołowej. 

W przyszłości możliwe będzie śledzenie stanu infrastruktury dołowej na mapie 
wyrobisk górniczych oraz identyfikacja załogi. Do 2015 roku Bogdanka zamierza 
osiągnąć 20% udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego w kraju wobec 
10% na koniec 2011 roku i 14 proc. na koniec 2012 roku. Spółka podtrzymała, że 



analizuje potencjalne dwa projekty inwestycyjne w energetykę – budowę bloku 
energetycznego o mocy 69 MW i 77 MW w spółce zależnej Łęczyńska Energetyka 
oraz współpracę z GDF Suez w ramach projektu budowy elektrowni o mocy 500 
MW. 

EBI mogłoby zaangażować się w budowę bloku w Elektrowni Łagisza  
i w projekty wiatrowe. Prowadzone są obecnie rozmowy z EBI. Bank rozważa 
zwiększenie zaangażowania, w grę może wchodzić budowa bloku w Łagiszy,  
a także projekty wiatrowe. EBI ma obecnie zaangażowane w projekty Tauronu 
1,267 mld zł, czyli 20 proc. całości zadłużenia finansowego spółki. Tauron 
prowadzi prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia wyboru inżyniera 
kontraktu oraz wykonawcy bloku parowo-gazowego o mocy 413 MW w Elektrowni 
Łagisza. 

Partnerem przy finansowaniu tego projektu mają być Polskie Inwestycje 
Rozwojowe (PIR). PIR, jako mniejszościowy udziałowiec, włoży do projektu do 750 
mln zł. Środki z EBI to najtańsza forma finansowania, znacznie korzystniejsza niż 
np. emisja obligacji. Tauron nie zamierza kupować obecnie żadnych nowych 
kopalni węgla. 

Lubera poinformował także, że trwają prace nad niewielką aktualizacją 
strategii, ale spółka nie zmienia swoich planów, że do 2022 roku przeznaczy na 
inwestycje 37-42 mld zł. 

W pierwszym kwartale 2014 roku grupa Tauron zanotowała spadek 
przychodów rdr o 5,4 proc., do 4,887 mld zł. EBITDA grupy spadła o 11 proc., do 
1,1 mld zł, a zysk netto zmniejszył się o 31,4 proc. i wyniósł 399 mln zł. CAPEX 
grupy w pierwszych trzech miesiącach sięgnął 565 mln zł. Gorsze rok do roku 
wyniki zarząd Tauronu tłumaczy przede wszystkim wyjątkowo ciepłą zimą, co 
przełożyło się na spadek sprzedaży energii elektrycznej, a także na spadek jej cen. 

Polski węgiel może i powinien pełnić rolę bezpiecznika w systemie 
energetycznym naszego regionu i Europy. Nie możemy też dopuścić, by Komisja 
zablokowała czy utrudniała nam możliwość eksploatacji gazu z pokładów 
łupkowych. 

Kompania Węglowa w tym roku i w kolejnych dwóch latach może generować 
straty, zyski są możliwe za trzy lata. Jednym z priorytetów jest m.in. odzyskanie 
płynności i restrukturyzacja zadłużenia. Ten rok będzie na minusie i być może też 
następne dwa lata. Istotne jest jednak odzyskanie płynności finansowej i zdobycie 
rynku. Jeśli to się uda zrobić, to nastąpi poprawa sytuacji, a ona będzie generować 
dalsze możliwości. Być może za trzy lata możliwe będzie generowanie zysku.  
W tym roku trudno będzie poprawić wyniki, gdyż na zwałach spółka ma blisko  
5 mln ton węgla o wysokim koszcie wytworzenia, a jego sprzedaż wygeneruje 
straty. 

Zarząd spółki skupia się obecnie na najbardziej pilnych sprawach związanych  
z odzyskaniem płynności finansowej, ale jak najszybciej będzie również chciał 
opracować program restrukturyzacji. Jeśli tego nie uda się zrobić, nic z tego nie 
będzie i Kompania będzie musiała zbankrutować. 

Kompania Węglowa jest w trakcie sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice na 
rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezes KW powiedział, że spółka nie 
wyklucza sprzedaży kolejnych aktywów, ale nie stanie się to szybko. 

Spółka chce refinansować obecne zadłużenie. Może rozważyć emisję 
euroobligacji. Rynek obawia się o rolę firm energetycznych w ratowaniu sektora 



górniczego i o ingerencję w mechanizmy czysto rynkowe. Analitycy zastanawiają 
się, czy polityka rządu pójdzie w kierunku podwyższania cen węgla, czy np. 
zakupu jednej z kopalń Kompanii Węglowej przez PGE. 

Kurs PGE zareagował spadkiem na wypowiedzi premiera dotyczące planu 
uzdrawiania sektora węglowego w Polsce i tego, że PGE jest jednym z narzędzi 
kształtowania polityki energetycznej równoważącej interesy sektora 
energetycznego i węglowego. 

Inwestorzy obawiają się ingerencji rządu w mechanizmy czysto rynkowe  
w sektorze energetycznym. Może to odstraszyć od tych firm zarówno graczy  
z kraju, jak i z zagranicy. 

Spółka ma możliwość wchłonięcia dodatkowej akwizycji, z zastrzeżeniem,  
że zaangażowane byłyby tu środki, które pierwotnie miałyby być wykorzystane na 
budowę elektrowni atomowej. 

Pytanie, czy priorytetem rządu jest ratowanie górnictwa, czy elektrownia 
atomowa. 

Biorąc pod uwagę wielkość PGE, nie byłoby problemem przejęcie aktywów  
za 1-1,5 mld zł. Taka akwizycja pewnie nie wpłynęłaby negatywnie na politykę 
dywidendową. 

Rynek obawia się o rolę firm energetycznych w ratowaniu sektora górniczego  
i o ingerencję w mechanizmy czysto rynkowe. 

Rynek wystraszył się, że spółka będzie aktywnie brać udział w procesie 
restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Inwestorzy obawiają się ingerencji rządu  
w mechanizmy czysto rynkowe w sektorze energetycznym. Może to odstraszyć od 
 
tych firm zarówno graczy z kraju, jak i z zagranicy. Można sugerować, że spółka 
ma możliwość wchłonięcia dodatkowej akwizycji, z zastrzeżeniem, że 
zaangażowane byłyby tu środki, które pierwotnie miałyby być wykorzystane na 
budowę elektrowni atomowej. 

Biorąc pod uwagę wielkość PGE, nie byłoby problemem przejęcie aktywów  
za 1-1,5 mld zł. Taka akwizycja pewnie nie wpłynęłaby negatywnie na politykę 
dywidendową Zgodnie z danymi resortu gospodarki strata polskiego sektora 
górnictwa węgla kamiennego po pięciu miesiącach 2014 r. wyniosła 631 mln zł. 
JSW spodziewa się, że ceny węgla koksowego zaczną powoli rosnąć w II połowie 
roku. Dodano jeszcze, że spółka pracuje nad ograniczeniem wydatków 
inwestycyjnych na najbliższe 3 lata. Patrząc na symptomy z gospodarki mamy 
nadzieję, że w II połowie roku rynek węgla koksowego zacznie się bardzo powoli 
odradzać i ceny zaczną powoli rosnąć. 

Zaznaczono również, że spółka prowadzi rozmowy z bankami w sprawie 
pozyskania finansowania, o które wcale nie jest łatwo w obecnej sytuacji 
postrzegania całej branży węglowej na świecie. Chcemy ten proces zamknąć  
w połowie roku. Banki nie mają dobrego obrazu górnictwa, ale chcemy się 
odróżniać od innych, pokazać, że mamy inny model biznesowy. Prezes informował 
w połowie kwietnia, że JSW wysłała zapytania do banków związane  
z pozyskaniem finansowania na przejęcie kopalni „Knurów-Szczygłowice”,  
na inwestycje w nowo przejmowanej kopalni oraz ws. ewentualnego  
pozyskania środków na działalność grupy. W kwietniu JSW podała, że podpisała  
z Kompanią Węglową przedwstępną umowę kupna kopalni Knurów-Szczygłowice  
za 1,49 mld zł. 



 
Implikacje inwestycyjne dla wytwórców energii elektrycznej w Polsce 
Nowa forma zagrożenia energetycznego w naszym kraju występuje od 

niedawna i ma związek z pojawiającym się na horyzoncie czasowym deficytem 

mocy energii elektrycznej,
15

 który może przybrać ostre rozmiary już w 2016 roku. 

Transformacja polityczna naszego kraju po 1989 skutkowała neoliberalnym 
podejściem elit do przemysłu, zwłaszcza ciężkiego, ponadto brakowało jeszcze 
systemowych rozwiązań prywatyzacji całego sektora energetycznego. Dlatego nie 
było w Polsce dużych inwestycji w tej branży. 

Dodatkowo całokształt sytuacji skomplikowało wejście w życie pakietu 
klimatycznego KE, który został zatwierdzony przez kraje członkowskie w 2008 
roku. W wyniku wieloletnich prac konsolidacyjnych przeprowadzonych w Polsce, 
obecnie na naszym rynku operują cztery wielkie koncerny elektroenergetyczne 
(krajowe): największa PGE, Enea, Tauron i Energa. Trzy pierwsze firmy są już  
od dłuższego czasu obecne na parkiecie warszawskim, natomiast gdańska  
Energa dopiero od niedawna stała się firmą publiczną. Pomimo, że są to firmy 
notowane na GPW w Warszawie, to z uwagi na większościowy udział MSP w ich 
akcjonariacie są postrzegane często jako spółki państwowe. 

 
Dlatego wielu inwestorów, zwłaszcza potencjalnie strategicznych, unika 

bezpośredniego zaangażowania. Ryzyko inwestycyjne zwiększa również fakt, że 
polscy przedstawiciele rządu nie wykazują spójnej polityki długofalowej, a to 
oczywiście odstrasza praktycznie wszystkich zainteresowanych. prawdopodobnie 
inwestorzy giełdowi obawiają się drenażu finansowego spółek kontrolowanych 
przez rząd. Warto dodać, że wypłacane w ubiegłym roku dywidendy przez te spółki 
były wyjątkowo wysokie, a w tym roku rząd planuje jeszcze wyższe dochody  
z tytułu dywidend. Brak wolnej gotówki w firmach uniemożliwia swobodne plany 
inwestycyjne, stąd wytłumaczenie braku realizacji wielu palących projektów 
budowy nowych elektrowni. 

Z drugiej strony występuje brak sprecyzowanej strategii rządu odnośnie  
do polityki bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo kryzys światowy 
spowodował, że zapotrzebowanie na energię elektryczną zmalało, a ceny energii 
znacznie spadły. W związku z tym położenie wielu firm z branży w Europie uległo 
znacznemu pogorszeniu. Dotyczy to również tych firm zagranicznych, które od lat 
aktywnie działają na rynku polskim, jak czeski gigant energetyczny CEZ, niemiecki 
koncern RWE, francuskie GDF i EDF. Wcześniej na rynku polskim aktywnie 
rozwijał się szwedzki Vattenfall AB, który jednak zdecydował się całkowicie 
wycofać z naszego rynku. To był bardzo zły znak dla całego sektora. 

Zatem nie dziwi fakt, że w obliczu narastających trudności firmy zwlekają  
z rozpoczęciem planowanych inwestycji, a niekiedy te plany inwestycyjne nawet 
porzucają. Ostatnio Energa powiadomiła, że nie będzie budować elektrowni 
węglowej w Ostrołęce, natomiast ostateczne doprowadzenie do podjęcia przez 
PGE pozytywnej decyzji o rozbudowie kluczowej dla naszego kraju elektrowni  
w Opolu to klasyczny przykład „drogi przez mękę”. To jest zrozumiałe, ze koszta 
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inwestycyjne budowy nowych siłowni są znaczne, co obrazują kolejne rysunki 
poniżej i dlatego firmy wyczekują z podejmowaniem ostatecznych decyzji 
inwestycyjnych, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia deficytu mocy w naszym 
kraju. W związku z realizacją polityki klimatycznej i energetycznej Rada Unii 
Europejskiej przyjęła w 2009 roku kilka dyrektyw, wśród których kluczowe 
znaczenie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (dalej OZE) miała dyrektywa 
2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku (dalej Dyrektywa OZE). Dyrektywa OZE 
precyzowała cel osiągnięcia 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych  
w całkowitym zużyciu energii na poziomie UE. Cel wyznaczony dla całej UE został 
zróżnicowany dla poszczególnych krajów członkowskich, przy czym dla Polski 
określono go na poziomie 15%. 

Programy inwestycyjne krajowych grup energetycznych muszą uwzględnić 
zmieniającą się sytuację na rynku, w tym spadające ceny i słabe prognozy popytu 
na energię w najbliższych latach. Zdaniem niektórych ekspertów za dużo jest 
projektów węglowych, natomiast ciekawszą alternatywą są projekty gazowe. 
Liczba planowanych przez branżę projektów inwestycyjnych się zmniejsza, ale jest 
ich mimo wszystko dużo, biorąc pod uwagę sytuację rynkową. Popyt na energię 
zaspokajany jest przez różne typy elektrowni, należy jeszcze podkreślić, że szybko 
rozwija się energetyka wiatrowa, zabierając istotną część rynku. Trudno zmieścić 
coś obok, poza elektrowniami gazowymi, które można w każdej chwili wyłączyć.  
W MSP trwają obecnie prace nad uporządkowaniem planu inwestycyjnego spółek 
z sektora energetycznego. 

W konsekwencji braku realizacji wielkich inwestycji budowy siłowni 
bazujących na węglu i stąd możliwym deficytem mocy już w niedalekiej przyszłości 
natarczywie pojawia się pytanie wśród ekspertów, a mianowicie czy rozproszona 
generacja może okazać się naszą, polską alternatywą dla węgla. Czy stanie się 
odpowiedzią na zielone trendy i będzie w stanie uzupełnić te niedobory energii i to 
już wkrótce? 

Polska energetyka oparta jest na dużych elektrowniach węglowych, które 
skupione są głównie w południowej części naszego kraju, a energia w nich 
wytworzona trafia do nas za pośrednictwem przestarzałych sieci 
elektroenergetycznych. Efektem połączenia tej sytuacji z niesprzyjającymi 
warunkami pogodowymi (długo utrzymujące się skrajnie niskie lub wysokie 
temperatury) jest zwiększone ryzyko występowania regulowanych wyłączeń prądu 
elektrycznego (blackoutów) na stosunkowo dużych obszarach. Dochodzi do tego 
jeszcze kwestia związana ze zmniejszeniem ilości energii ze względu na 
konieczność wyłączenia z eksploatacji nieefektywnych bloków energetycznych – 
łącznie Energa, PGE i Tauron Polska Energia wyłączą 3200 MW do końca  
2020 roku. Zdaniem wielu ekspertów, odpowiedzią na pytanie „skąd prąd”,  
a jednocześnie szansą dla Polski na zwiększanie konkurencyjności gospodarki  
na arenie międzynarodowej, jest energetyka rozproszona bazująca na 
odnawialnych źródłach energii. 

Budowa wielu małych jednostek wytwórczych na terenie całego kraju, często 
produkujących energię w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła lub chłodu, a nawet 
wszystkiego jednocześnie, tzw. trigeneracja w odróżnieniu od kogeneracji,  
to alternatywa dla dużych elektrowni konwencjonalnych i równocześnie szansa na 
zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym kraju oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Rozwój energetyki rozproszonej opartej 



na OZE to również kreowanie proekologicznego wizerunku kraju, które przełoży się 
na zwiększenie zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów. 

Zdaniem Krzysztofa Żmijewskiego,
16

 wiodącego eksperta branży  

i jednocześnie sekretarza generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu 
Redukcji Emisji, za budowaniem małych jednostek wytwórczych przemawia 
jeszcze jeden ważny argument, a mianowicie brak czasu. Nie mamy czym 
domknąć bilansu energetycznego w 2015 roku, trzeba więc szukać realnych 
rozwiązań. Szybciej można zbudować źródło o mocy 1 kW niż źródło o mocy 1600 
MW. Co prawda 1 kW to mało, jednak mamy 1,5 mln gospodarstw rolnych  
w Polsce i 3 mln domów jednorodzinnych; daje to łączny potencjał 4,5 mln 
gospodarstw w Polsce. Wykorzystując go tylko częściowo, budując instalacje  
o mocy po 2-3 kW, zbieramy taką moc, jaka określona jest w programie energetyki 
jądrowej. 

Zatem w ten sposób można łatwo uzbierać kilkaset megawatów, które będą 
nam niezbędne. Rozwój energetyki rozproszonej ma jeszcze jedną pozytywną 
cechę, jest nią stopniowy rozwój, a nie skokowy, jak w przypadku uruchamiania 
wielkich bloków. Krótki czas budowy, mniejsze ryzyko inwestycyjne, wysoka 
sprawność oraz łatwość eksploatacji to największe zalety zarówno mikrogeneracji 
(moce rzędu kilku kilowatów), jak i generacji rozproszonej (moce rzędu kilku 
megawatów). 

Ponadto ich lokalizacja blisko odbiorcy pozwala uniknąć części kosztów 
związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Poprawia się także jakość 
dostarczanej do odbiorców energii. Jak podkreśla Forum Rozwoju Efektywnej 
Energii, energetyka rozproszona pomoże również rozwiązać problem niedoboru 
źródeł energii na obszarach niezurbanizowanych. Budowanie energetyki 
rozproszonej to także źródło rozwoju i innowacyjności kraju. We współczesnym 
świecie przebudowa strukturalna energetyki jest napędem gospodarki  
i strategią ukierunkowaną na zdobywanie przewagi konkurencyjnej. 

W tym celu niezbędna jest przebudowa struktury polskiej energetyki, która 
powinna być przede wszystkim efektywna energetycznie, musi także w pełni 
wykorzystywać potencjał, jaki daje również ciepłownictwo, przemysł oraz miasta  
i gminy. Ciepłownictwo musi wykorzystać w pełni potencjał kogeneracji, przemysł – 
autogeneracji, miasta mają dużo do zrobienia w zakresie budownictwa i transportu, 
gminy wiejskie muszą wykorzystać potencjał rolnictwa energetycznego. Świadomy 
i aktywny konsument, a jednocześnie producent energii wykorzysta też potencjał, 
jaki daje nowoczesny przemysł urządzeń energetyki rozproszonej – kolektory 
słoneczne, mikrowiatraki, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, mikrobiogazownie 
czy też samochody elektryczne. 

Jak podkreślają eksperci, działalność prosumencka (prosument jako odbiorca 
i zarazem producent energii na potrzeby własne i w celu sprzedaży nadwyżek do 
sieci) wiążąca się z efektywnym gospodarowaniem zasobami w skali regionu 
stymuluje lokalną przedsiębiorczość. Dodatkowo jest również dla Polski szansą 
budowania nowoczesnego i innowacyjnego rynku urządzeń energetyki 
rozproszonej zarówno dla potrzeb wewnętrznych naszego kraju, jak i na eksport. 
Energetyka rozproszona staje się także interesująca dla dużych grup 
energetycznych takich jak Energa, która wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych 
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PAN prowadzi badania nad opracowaniem zintegrowanych technologii 
wytwarzania paliw i energii z biomasy oraz odpadów rolniczych. inteligentnych 
systemów zarządzania energią (ang. smart grid). Inteligentne sieci pozwolą na 
łatwiejsze przyłączenie do Krajowego Systemu Energetycznego rozproszonych 
źródeł, zmniejszą obciążenie sieci, zminimalizują także zagrożenie blackoutem. 
Aby ich rozwój był możliwy, niezbędne jest wprowadzenie w życie m.in. legislacji  
w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce. 

Należy zlikwidować bariery dla inwestorów, którzy chcą wybudować niewielkie 
źródła energii. Potrzebne są przepisy, które nie tylko będą pozwalały na produkcję 
prądu i ciepła do zaspokajania potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego, 
ale też w przypadku dysponowania nadwyżkami energii umożliwią dostarczanie  
i sprzedawanie jej do sieci, dobrowolnie z inicjatywy lub na żądanie operatora. 
Obecnie osoba zainteresowana inwestycją w piko-źródło energii obok swojego 
domu traktowana jest jak inwestor budujący duże źródło o mocy kilkudziesięciu 
megawatów i musi między innymi założyć działalność gospodarczą. Zatem tego 
typu inwestycje nie mogą być opłacalne z powodu barier biurokratycznych. Brakuje 
także prostych rozwiązań wspierających małych i indywidualnych producentów 
energii (np. stałe taryfy czy też rozliczenia netto), ale w tym sektorze problemem 
jest też brak publicznie dostępnych długoterminowych prognoz i informacji  
o trendach cen energii, które utrudniają sporządzanie biznesplanu. 

 
Osiągnięcie celu obowiązkowego udziału energii odnawialnej w finalnym 

zużyciu energii brutto (15% w 2020 r.) jest w Polsce obecnie wspierane poprzez: 
1. zapewnienie obowiązkowego udziału energii elektrycznej pochodzącej  

z OZE w energii sprzedawanej odbiorcom końcowym – limit w latach  
2011-12 wynosi 10,4%, oraz 

2. obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE przez przedsiębiorstwa 
energetyczne. 

Oba akty prawne definiują ramy prawne dla systemu wsparcia dla OZE  
w Polsce i określają jego kluczowe elementy: 

- system przyznawania i umarzania świadectw pochodzenia; 
- obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE; 
- zwolnienie energii elektrycznej z akcyzy; 
- dodatkowe zwolnienia dla małych źródeł OZE o mocy nie większej niż  

5 MW, w tym ograniczenie opłaty za przyłączenie do połowy rzeczywistych 
nakładów. 

Projekt nowych regulacji w zakresie systemu wsparcia dla OZE spotkał się  
z zasadniczą krytyką przedstawicieli sektora energetyki odnawialnej i dlatego 
zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki będzie on 
przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Pomimo presji KE na rząd polski, aby 
jak najszybciej wprowadzić spójne prawo energetyczne, do tej pory nie udało się 
uchwalić odpowiedniej ustawy. Warto tutaj dodać, że KE grozi Polsce już od 
pewnego czasu nałożeniem dotkliwych kar finansowych. Niemniej jednak należy 
podkreślić, iż rozwiązania wspierające OZE, które zostaną ostatecznie przyjęte  
w nowej ustawie będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju, jak również istnienia 
obecnie działających farm wiatrowych. 

Między innymi poprzez zastosowanie mechanizmów wspierających energię 
odnawialną, ostatnie 8 lat charakteryzuje dynamiczny rozwój produkcji energii  



z takich źródeł w Polsce. Największe przyrosty nowej mocy w energetyce wiatrowej 
zaobserwowano w latach 2010-11, kiedy to rocznie powstawało ponad 430 MW  
w branży. Polska została uznana w nim za stosunkowo obiecujący rynek  
dla rozwoju energetyki wiatrowej. Na 38 przebadanych krajów Polska zajęła  
10 miejsce pod względem atrakcyjności dla takich inwestycji, biorąc pod uwagę 
obecne uwarunkowania ekologiczne, regulacyjne, środowiskowe i społeczne. 
Należy podkreślić, iż zakładane zmiany w otoczeniu regulacyjnym w Polsce (m.in. 
wprowadzenie współczynników korekcyjnych w zakresie ilości przyznawanych 
świadectw pochodzenia oraz powiązanie wartości świadectwa pochodzenia z ceną 
energii elektrycznej) mogą znacząco pogorszyć atrakcyjność inwestycji na polskim 
rynku energetyki wiatrowej i spowodować przesunięcie się Polski na niższe 
pozycje w rankingu. 

Dlatego komunikat prasowy o zakupie farm wiatrowych takich firm jak Dong 
Energy i Iberdroli przez nasze koncerny energetyczne (PGE i Energę) można 
uznać za potwierdzenie tych negatywnych tendencji. To kolejny bardzo zły sygnał 
dla przeciętnych obywateli i inwestorów, ponieważ to kolejny znak (po całkowitym 
wyjściu z Polski firmy Vattenfall), że nasz kraj nie jest dla nich rynkiem 
perspektywicznym, a trzeba jeszcze dodać, że firmy te posiadają niezbędne 
technologie i umiejętności realizacji nowoczesnych projektów w branży OZE. 
Potencjał dla rozwoju sektora w przyszłości wskazuje, że do 2020 r. teoretycznie 
mogłoby powstać łącznie ok. 11,5 GW nowych mocy wytwórczych (z czego ok. 1,5 
GW morskich farm wiatrowych), przez co łączna moc zainstalowana farm 
wiatrowych mogłaby sięgnąć ok. 13 GW. Porównanie jednostkowego kosztu 
energii elektrycznej z różnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej  
wskazuje, że: 

1. nakłady inwestycyjne (CAPEX) na 1 MW mocy lądowych farm wiatrowych  
są najniższe; 

2. koszty operacyjne (OPEX) w przeliczeniu na 1 MWh wyprodukowanej 
energii elektrycznej w lądowych farmach wiatrowych również są jednymi  
z niższych, w porównaniu do innych technologii OZE. Oznacza to, że 
lądowe farmy wiatrowe są jednym z najtańszych źródeł energii odnawialnej 
w Polsce. 

Obecność energetyki wiatrowej umożliwia znaczące zmniejszenie emisji CO2, 
która obciąża produkcję energii elektrycznej w Polsce. Z prac badawczych 
przeprowadzonych w ramach raportu wynika, że w latach 2001-10 poprzez rozwój 
sektora nie dopuszczono do emisji ok. 3,9 mln Mg CO2. Prognozowany wzrost 
produkcji energii elektrycznej z tego źródła pozwala szacować, że łącznie w latach 
2011-20 możliwe jest uniknięcie emisji aż 130 mln Mg CO2, co odpowiada rocznej 
emisji CO2 wytwórców energii elektrycznej w Polsce w 2010 r. 

Ustawa PE nakłada głównie na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające 
energię do odbiorców końcowych obowiązek zapewnienia określonego udziału 
energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Obowiązek ten może być wypełniony 
poprzez przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 
świadectw pochodzenia lub uiszczenie opłaty zastępczej. Udział procentowy 
energii elektrycznej z OZE w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców 
końcowych wyznaczony jest Rozporządzeniem OZE. W 2011 i 2012 roku wynosił 
on 10,4%. Należy podkreślić, że poziom obowiązku jest podstawowym czynnikiem 



kształtującym popyt na świadectwa pochodzenia, który z kolei ma wpływ na ich 
wartość rynkową. 

W całej branży występuje pilna potrzeba stabilizacji. Temu służyć powinna 
nowa Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o OZE zatrzymuje 
wsparcie dla istniejących instalacji, dając środki na budowę nowych mocy.  
Z punktu widzenia całej gospodarki ma to sens. Zmiany, które zostały 
zaproponowane obejmują w szczególności: 

1. Wprowadzenie stałego okresu otrzymywania świadectw pochodzenia; 
2. Wprowadzenie nowego mechanizmu kalkulacji opłaty zastępczej. 
Zgodnie z projektem, świadectwo pochodzenia będzie przyznawane na 15 lat  

od momentu rozpoczęcia produkcji odnawialnej energii elektrycznej i ciepła lub 
oddania do użytku (dla nowych instalacji). W nowy sposób naliczana będzie także 
tzw. opłata zastępcza. Jednostkowa opłata zastępcza będzie kalkulowana jako 
różnica pomiędzy opłatą wynoszącą 470 PLN/MWh, a ceną energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku kalendarzowego. 

Od uregulowań Ustawy OZE i jej aktów wykonawczych zależeć będzie 
bowiem wielkość przychodu ze SP (kluczowa rola współczynników korekcyjnych 
oraz jednostkowej opłaty) oraz ze sprzedaży energii elektrycznej (w szczególności 
jeśli zostałby zniesiony obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE).  
W przypadku farm wiatrowych na lądzie o mocy powyżej 200 kW zaproponowany 
został współczynnik korekcyjny na poziomie 0,75, w połączeniu ze zniesieniem 
obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych po gwarantowanej cenie, może 
to doprowadzić do sytuacji, w której zarówno eksploatacja istniejących farm,  
jak i budowa nowych, nie będzie ekonomicznie opłacalna (tzn. brak będzie 
pokrycia kosztów związanych z budowa i eksploatacją farmy). Brak opłacalności 
inwestycji w nowe źródła wiatrowe spowoduje, iż inwestorzy nie będą 
zainteresowani budową nowych farm wiatrowych, a Polska znacząco spadanie  
w rankingu krajów konkurujących o inwestycje w sektor energetyki wiatrowej  
on-shore. 

Nowa ustawa o OZE powinna prowadzić do optymalizacji systemu wsparcia 
dla OZE, jak również uporządkowania i uproszczenia przepisów prawa w zakresie 
energii wytwarzanej w OZE. Ma ona też szansę skłonić koncerny energetyczne do 
zrewidowania ich planów inwestycyjnych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przyszłość sektora energii odnawialnej  
w Polsce będzie ściśle uzależniona od rozwiązań regulacyjnych związanych 
funkcjonowaniem systemu wsparcia dla inwestycji. Dotyczy to zarówno 
bezwzględnego poziomu wsparcia, jak i jego stabilności i przewidywalności  
w długim okresie czasu. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przewiduje niewiele ponad  
6 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w 2020 roku. Z kolei KPD 
mówi o 5,6 GW w lądowych farmach wiatrowych, 0,5 GW  w morskich farmach 
wiatrowych oraz 0,55 GW w małych instalacjach (nie precyzując przy tym co 
oznacza mała instalacja). Z uwagi na brak istotnych ograniczeń warunków 
wietrzności, wydaje się, że decydujące znaczenie dla przyszłego rozwoju sektora 
energetyki wiatrowej będzie miało kilka elementów: opłacalność ekonomiczna 
inwestycji; wprowadzenie nowych uregulowań prawnych dla energetyki 
odnawialnej Ustawą OZE oraz jej finalny wpływ na wsparcie otrzymywane przez 
lądowe i morskie farmy wiatrowe; rozbudowa infrastruktury sieciowej i przyszłe 



uregulowania prawne w zakresie przyłączania źródeł energii odnawialnej  
do sieci; rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, w tym  
w szczególności skala spadku nakładów inwestycyjnych. 

Analiza wskazuje, że najtańszą z ekonomicznego punktu widzenia metodą 
produkcji energii elektrycznej pozostaje konwencjonalna energetyka węglowa  
i gazowa (tylko w Ameryce Płn). 

 
Uwagi końcowe 
Wydaje się, że rewolucja energetyczna zapoczątkowana w Ameryce 

Północnej całkowicie zaskoczyła większość graczy. Zdecydowana ich liczba nie 
była przygotowana do tak znacznego spadku cen nośników energii i energii 
elektrycznej. Faktem całkowicie zrozumiałym jest występowanie określonych sił, 
które zdecydowanie bronią się przed tym. Niepewność związana z dalszymi 
kierunkami rozwoju całego sektora energetycznego, a ponadto jeszcze ciągle nie 
zagojone rany po dotkliwym kryzysie finansowym z lat 2007-09 powoduje 
odwlekanie palących programów inwestycyjnych. Cały świat potrzebuje energii, 
oczywiście taniej energii (patrz rys. nr 10). 

 

 
 
 
 
 
Rysunek nr 10: Światowy przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną. 
 

 
Źródło: Energy & Capital. 
 

Nawet w krajach bardzo rozwiniętych, gdzie z reguły oczekuje się już 
niewielkich wzrostów, oczekiwania inwestycyjne są naprawdę przeogromne  
z uwagi na starzejącą się infrastrukturę. W Ameryce Płn. przestarzałe elektrownie 
węglowe o niskiej sprawności technologicznej jest stosunkowo prosto zastąpić 
nowymi, wysokosprawnymi siłowniami na gaz, który skutkiem rewolucji 
energetycznej (patrz rys. nr 11) jest tam niezwykle tani. 

 

Rysunek nr 11: Oczekiwany wzrost przyrostu wydobycia ciekłych nośników 

energetycznych w krajach nie będących członkami OPEC. 
 



 
Źródło: Energy & Capital. 
 

Ponadto taka gwałtowna dynamika w wydobyciu tych nośników wywołuje 
dramatyczną wręcz zmianę na światowych rynkach surowcowych. Stany 
Zjednoczone zaczynają się zmieniać w liczącego się eksportera nośników 
energetycznych (patrz rys. nr 12). 

 

 
 
Rysunek nr 12: Wpływ rewolucji łupkowej w USA na dynamikę eksportu gazu 

ziemnego do Meksyku. 
 

 
Źródło: Energy & Capital. 
 

Obecnie w trakcie realizacji jest budowa szeregu terminali eksportowych LNG, 
które po zakończeniu realizacji będą stacjami wysyłającymi ciekły gaz ziemny do 
Europy. Oczekuje się, że również podobnie USA zaczną eksportować ropę 
naftową (prawdopodobnie w pierwszej kolejności będzie to jej ciężki i kwaśny 
gatunek). 

Sytuacja wielu krajów europejskich, w tym Polski, jest niestety cięższa. Gaz 
ziemny ciągle pozostaje bardzo drogim surowcem energetycznym, więc nowe 
inwestycje są tutaj obarczone dużym ryzykiem. Zresztą Niemcy dokonali już 



masowych wyłączeń elektrowni gazowych, a w zamian forsują budowę  
i modernizację siłowni węglowych. Podobnie czynią, jak i Brytyjczycy, którzy tym 
bardziej mogą bazować na tanim węglu amerykańskim. Tutaj jeszcze należy 
pamiętać o dodatkowej korzyści z węgla, a mianowicie nie możemy ciągle 
oczekiwać tylko spadku cen nośników energetycznych. Przecież wiercenia są 
coraz bardziej kosztowne (patrz rys. nr 13), a sama technologia szczelinowania 

hydraulicznego niesie jeszcze dodatkowe koszta operacyjne.
17

 
 

Rysunek nr 13: Wzrost kosztów wiercenia pojedynczego szybu naftowego lub 

gazowego w USA. 
 

 
Źródło: Energy & Capital. 

Dlatego tani węgiel jeszcze przez bardzo długi okres czasu pozostanie 
podstawowym nośnikiem energetycznym na świecie, pomimo prób wypierania go 
przez OZE, które jednak ciągle pozostają bardzo kosztowne i są dodatkowo 
jeszcze zawodne. Należy również pamiętać, że energia jądrowa obecnie też jest  
w niełasce inwestorów (patrz rys. 14). 

 

Rysunek nr 14: Globalne wytwarzanie energii jądrowej na przestrzeni lat. 
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Źródło: Energy & Capital. 
 

Dlatego w moim przekonaniu obecnie prowadzona w kraju dyskusja  
o budowie siłowni jądrowej jest niepotrzebna. Aktualnie w krajach rozwiniętych  
z reguły nie występują tam nowe programy inwestycyjne w tej branży. Ponadto 
trzeba mieć również na uwadze możliwości finansowe realizacji takich programów. 

W obecnej sytuacji można powiedzieć, że sytuacja Polski jest naprawdę 
rozpaczliwa. Nasz kraj potrzebuje na gwałt przyłączeń nowych mocy 
energetycznych, a tych nie widać. Problemy energetyczne już przecież miały 
miejsce w lipcu tego roku, kiedy nastąpił nieprzewidziany postój wielkiego bloku  
w Kozienicach. Starzejąca się infrastruktura sprawia już dużo przykrych 
niespodzianek. W bieżącej sytuacji nasz kraj praktycznie jest skazany  

na tani węgiel i rozproszone OZE,
18

 które te ostatnie mogą być szybko 
zrealizowane. Ponadto mogą być one również efektywne finansowo, jeżeli tylko 
rząd zadba należycie o kwestie prawne. Nasze duże koncerny energetyczne są  
z reguły drenowane finansowo przez rząd jako wiodącego akcjonariusza, który 
wymusza na nich wysokie dywidendy. 

Z drugiej strony występuje też duże ryzyko, że zostaną one zaangażowane  
w ratowanie tej części branży węglowej, która pozostaje pod kontrolą rządu.  
W konsekwencji utrudni im to jeszcze bardziej realizację napiętego programu 
inwestycyjnego. Ponadto ograniczone środki finansowe, które mają do dyspozycji 
powodują, że stoją one w gorszej pozycji wówczas, kiedy ubiegają się o pożyczki 
w instytucjach komercyjnych (szybkie obniżanie ich ratingów). 

Dlatego w obecnej sytuacji rząd wręcz wymusza na wszelkie możliwe 
sposoby, żeby powstawały nowe siłownie, przykładem jest PKN Orlen. Według 
strategii PKN Orlen, spółka ta w latach 2013-17 planuje wydać na inwestycje  
w grupie kapitałowej 22,5 mld zł, w tym 4,2 mld zł na energetykę. Kwoty 
przewidywane na poszczególne inwestycje mają być uruchamiane sukcesywnie 
m.in. w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej. 

W swej strategii płocki koncern zakłada ponad czterokrotne zwiększenie do 
2017 r. posiadanych mocy wytwórczych w zakresie energii elektrycznej w oparciu  
o technologie gazowe i produkcję w formule kogeneracji z 345 MW do 1400 MW, 
ale to przecież nie jest zasadniczą działalnością koncernu. W rezultacie brak 
spójnej i przemyślanej polityki inwestycyjnej tylko odstrasza inwestorów krajowych  
i zagranicznych. Przykładem są częste, bardzo gwałtowne spadki kursów 
giełdowych naszych gigantów krajowych (szczególnie PGE) na każdą wiadomość, 
że rząd sprzedaje kolejny pakiet ich akcji. 

 
Streszczenie 
Rewolucja energetyczna zapoczątkowana w Ameryce Północnej w latach 

2007-2008 ma brzemienne konsekwencje globalne zarówno polityczne, jak  
i ekonomiczne. Największą wartością było odwrócenie trendu wzrostowego cen 
nośników energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego.  
W przyszłości należy oczekiwać nawet gigantycznego nadmiaru podaży nośników 
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energetycznych w skali światowej. Z drugiej strony obserwuje się stagnację lub 
nawet zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, a to z kolei powoduje 
szerokie zamieszanie wśród inwestorów. Dlatego należy podkreślić, że długotrwały 
brak jasnych reguł może w konsekwencji doprowadzić do ostrego kryzysu 
energetycznego skutkującego okresowymi brakami energii elektrycznej w wielu 
krajach, w tym również w Polsce. 

Słowa klucze: rewolucja łupkowa, gaz łupkowy, ropa łupkowa, przemysł 
węglowy, energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne, odnawialne źródła 
energii (OZE), ryzyko inwestycyjne 

 
Summary 
Energy revolution that started in the North America to the larger extend in 

2007-2008 has caused heavy consequences in the entire world, both political and 
economical. The most positive factor seems to be the growing trend reversal of 
energy sources’ prices, especially of crude oil and natural gas. One can expect the 
excessive amounts of them in the near future. However there is another story in 
the world that is stagnation or reduced demand even for the electricity. This is 
causing a lot of uncertainty among the investors. Therefore one can suggest  
that long-lasting lack of the descent investment programs may lead  
to the painful energy crisis causing periodic power shortages in many countries 
including Poland. 

Key words: shale revolution, shale gas, tight oil, coal industry, electric Power, 
energy security, renewable energy sources, investment risk 
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PERSPEKTYWY GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE 
 
 
Wprowadzenie 
Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce ma wielowiekową tradycję. 

Najwyższe wydobycie węgla kamiennego miało miejsce w 1979 r., kiedy wydobyto 
ponad 200 mln ton tego surowca. Wspomniany sektor jest od dawna kluczowym 
dostawcą paliw pierwotnych dla krajowej gospodarki, zapewniającym Polsce 
jeden z najwyższych w Europie wskaźników bezpieczeństwa energetycznego. 
Historyczne uwarunkowania sprawiły, że węgiel kamienny zdominował strukturę 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce, a kluczowa rola tego surowca  
w tej strukturze nie jest kwestionowana. 

Aktualnie jednak sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce stoi  
przed szeregiem istotnych wyzwań, którym sprostanie jest coraz trudniejsze  
i kosztowniejsze. Wyzwania te generują czynniki, które wynikają z dynamicznie 
zmieniających się warunków funkcjonowania tego sektora. Czynniki te mają swoje 
źródło zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Różna jest moc  
i kierunek oddziaływania tych czynników, przy czym wspomniana moc nie jest 
dodatkowo stała i zmienia się w zależności od rozpatrywanego horyzontu 
czasowego. 

Wszystkie analizy wskazują, że przynajmniej do 2030 r. węgiel kamienny 
pozostanie podstawowym surowcem do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. 
Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gospodarki zapewnienie dostaw 
tej energii jest jednym ze strategicznych celów każdego państwa. W tym 
kontekście należy upatrywać możliwości rozwoju górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce. Duże znaczenie węgla kamiennego dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski oraz dążenie do utrzymania miejsc pracy w kopalniach 
mogą bowiem spowodować realizację inwestycji nakierowanych na wzrost 
wydobycia węgla kamiennego, zwiększenie wydajności pracy i obniżenie kosztów 
tego wydobycia. 

Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce będą zatem 
zależały od wzajemnych relacji między czynnikami niekorzystnie i korzystnie 
wpływającymi na ten rozwój. Temat jest wart podjęcia chociażby ze względu  
na coraz częściej pojawiające się głosy jednoznacznie wskazujące na to, że polski 
sektor węglowy znajduje się na skraju katastrofy. Nie brak także opinii, że  
na ratowanie polskiego górnictwa jest już za późno. 

Celem artykułu jest określenie najbardziej prawdopodobnego scenariusza 
rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Poprzez konfrontację 
negatywnych i pozytywnych oddziaływań na to górnictwo scenariusz ten ma dać 
odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu i w jakim okresie czasu górnictwo  
węgla kamiennego będzie pełniło rolę stabilizatora polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego. 

 
 

 



Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do oceny perspektyw 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

Oceny perspektyw górnictwa węgla kamiennego w Polsce dokonano poprzez 
określenie intensywności i kierunków oddziaływania czynników determinujących  
te perspektywy (tab. nr 1). Wspomniane intensywności należy postrzegać  
w kategoriach znaczenia czynników będących ich źródłem dla funkcjonowania 
sektora węgla kamiennego w Polsce. Intensywności te wyrażono poprzez wartości 
liczbowe. Wartości te można także postrzegać jako wyznaczniki nominalnego 
wpływu, jaki czynniki te wywierają na górnictwo węgla kamiennego w Polsce. 

Kierunki oddziaływania poszczególnych czynników określono za pomocą liczb 
„1” lub „-1”. Pierwsza z tych liczb oznacza korzystne, zaś druga niekorzystne 
oddziaływanie danego czynnika na perspektywy górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce. 

Intensywność oddziaływania czynników odniesiono do trzech horyzontów 
(okresów) czasowych, uwzględniając przez to jej zmienność w czasie. Cel ten 
osiągnięto dzięki przyporządkowaniu trzech części wartości tej intensywności tym 
horyzontom. Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie analizy i dokonanie oceny 
perspektyw górnictwa węgla kamiennego w Polsce w okresie krótkim, 
obejmującym lata 2014-2017 (kolumny „ST” w tab. nr 1), średnim, obejmującym 
lata 2018-2025 (kolumny „MT” w tab. nr 1) oraz długim, odpowiadającym latom od 
2025 roku wzwyż (kolumny „LT” w tab. nr 1). 

Wspomniane przyporządkowanie zrealizowano opierając się na teorii zbiorów 
rozmytych. Teoria ta zakłada bowiem możliwość przynależności danego elementu 
do danego zbioru „w określonym stopniu” lub z „określoną intensywnością”.  
W ten sposób element ten może należeć jednocześnie do różnych zbiorów.  
W rozpatrywanym przykładzie rolę tego elementu pełni intensywność odziaływania 
danego czynnika, zaś wspomniane okresy czasowe pełnią rolę tych trzech 
zbiorów. 

Tworząc iloczyny intensywności oddziaływania poszczególnych czynników, 
przynależności tych intensywności do określonych horyzontów czasowych oraz 
kierunków tego oddziaływania, wyznaczono wpływ tych czynników na rozwój 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w tych horyzontach czasowych. Suma 
wpływów generowanych przez poszczególne czynniki w określonych horyzontach 
czasowych oznacza skumulowany (efektywny) wpływ tych czynników na ten 
rozwój. 

W wyniku zastosowania opisanych powyżej działań do czynnika „rosnące 
koszty funkcjonowania kopalń” (tab. nr 1) ustalono, iż jego wpływ na rozwój 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce we wszystkich rozpatrywanych okresach 
czasowych będzie ujemny, przy czym wpływ ten będzie coraz większy wraz  
z upływem czasu. Wartość tego wpływu w krótkim okresie wyniesie bowiem  
minus 1,6 jednostki, minus 2,4 jednostki w okresie średnim oraz minus  
4,0 jednostki w okresie długim. 

 
 
 
 
 
 



Tabela nr 1: Założenia dotyczące głównych czynników determinujących perspektywy 

górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
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Przynależność 
do okresu czasowego 

Kierunek 
oddziaływania 

Wpływ na rozwój 
górnictwa węgla 
kam. w Polsce 

ST MT LT ST MT LT ST MT LT 

I. 
Czynniki wewn. 
mikroekonom. 18 

  
-2,2 -0,8 -3,6 

1. 
Rosnące koszty 
funkcjonowania  8 0,2 0,3 0,5 -1 -1 -1 -1,6 -2,4 -4,0 

2 
Efekty działań 
inwest. i restrukt. 6 0,3 0,4 0,2 1 1 1 1,8 2,4 1,2 

3. 

Działalność 
związków 
zawodowych 4 0,6 0,2 0,2 -1 -1 -1 -2,4 -0,8 -0,8 

II. 
Czynniki wewn. 
makroekonom. 78 

  
6,0 11,2 9,2 

1. 
Zapewnienie bezp. 
energ. kraju 20 0,6 0,3 0,1 1 1 1 12,0 6,0 2,0 

2. 
Społeczny wymiar 
górnictwa 10 0,4 0,4 0,2 1 1 1 4,0 4,0 2,0 

3. 
Czyste techn. 
wykorzystania węgla 12 0,0 0,1 0,9 1 1 1 0,0 1,2 

10,
8 

4. 
Inwestycje w 
energetykę węglową 10 0,0 0,8 0,2 1 1 1 0,0 8,0 2,0 

5. 
Wycofywanie mocy 
węglowej 6 1,0 0,0 0,0 -1 -1 -1 -6,0 0,0 0,0 

6. 
Rozwój energetyki 
jądrowej 8 0,0 0,5 0,5 -1 -1 -1 0,0 -4,0 -4,0 

7. 
Rozwój oze i energ. 
prosumenckiej 4 0,4 0,3 0,2 -1 -1 -1 -1,6 -1,2 -0,8 

8. 
Rozwój energetyki 
gazowej  4 0,2 0,4 0,4 -1 -1 -1 -0,8 -1,6 -1,6 

9. 
Konkurencja węgla 
brunatnego 4 0,4 0,3 0,3 -1 -1 -1 -1,6 -1,2 -1,2 

III.  
Czynniki 
zewnętrzne 24 

  
-2,4 -7,4 -6,2 

1. 
Cena węgla na 
rynku światowym 4 0,2 0,6 0,2 -1 -1 -1 -0,8 -2,4 -0,8 

2. Import węgla  4 0,3 0,5 0,2 -1 -1 -1 -1,2 -2,0 -0,8 

3. 
Polityka klimatyczna 
UE 6 0,5 0,3 0,2 -1 -1 -1 -3,0 -1,8 -1,2 

4. 
Rozwój rynku energii 
el. w Europie 6 0,2 0,4 0,4 -1 -1 -1 -1,2 -2,4 -2,4 

5. 
Renesans węgla  
w UE 4 0,5 0,3 0,2 1 1 1 2,0 1,2 0,8 

  
120 

  
1,4 3,0 -0,6 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wyniki te uzyskano dzięki następującym założeniom. Wspomnianemu 
czynnikowi przypisano wartość równą 8 jednostek. Przyjęto, że z największą 
intensywnością czynnik ten będzie oddziaływał w okresie długim. Na ten okres 
przypadnie bowiem 50% tej intensywności. W okresie średnim skumuluje się  
30% tej intensywności, zaś pozostała jej część przypadnie na okres krótki. Liczby 
„-1” w kolumnie blokowej „Kierunek oddziaływania” oznaczają niekorzystny 



kierunek oddziaływania tego czynnika na rozwój górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce we wszystkich horyzontach czasowych. 

Układ zależności wynikający z tabeli nr 1 można potraktować jako swego 
rodzaju jakościowy model funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce,  
w którym wyszczególnione czynniki można postrzegać jako jakościowe zmienne 
wejściowe. W celu uzyskania jednoznacznych wniosków z przeprowadzonych 
analiz zmiennym tym nadano charakter ilościowy. Dokonując zmiany charakteru 
zmiennych wejściowych z jakościowego na ilościowy oraz odwzorowując 
zależności występujące między tymi zmiennymi i zmiennym wyjściowymi 
wykorzystano metody sztucznej inteligencji, a w szczególności wspomnianą już 
wcześniej metodę systemów rozmytych (Fuzzy Logic) i metodę sieci neuronowych 
(Neural Nets). 

Istotną zaletą metod sztucznej inteligencji jest ograniczony (w stosunku  
do tradycyjnych metod statystycznych) wymóg odnośnie dysponowania bazą 
danych statystycznych. Do wyboru zmiennych modelu oraz odwzorowania 
zależności między nimi, od badacza oczekuje się „jedynie” posiadania wiedzy  
na temat zasad funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce. Ważne przy tym jest, aby wspomniane zależności były regularne,  

a sytuacja taka ma miejsce w przypadku tego sektora.
1
 

 
Czynniki wewnętrzne o charakterze mikroekonomicznym 
Czynniki wewnętrzne o charakterze mikroekonomicznym odnoszą się 

bezpośrednio do kopalń węgla kamiennego (spółek węglowych). Należy przy  
tym zwrócić uwagę na to, iż wartościowy opis tych czynników determinują 
uwarunkowania kopalń śląskich, które wydobyły w 2013 r. 66,6 mln ton węgla,  
co stanowiło 88,8% krajowego wydobycia.

2
 Do wspomnianych czynników zaliczono 

„rosnące koszty wydobycia węgla i funkcjonowania kopalń”, „efekty działań 
inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych kopalń” oraz „działalność górniczych 
związków zawodowych”. 

Głównym źródłem wzrostu kosztów funkcjonowania kopalń węgla kamiennego 
w Polsce jest konieczność sięgania do coraz głębiej położonych złóż, przy czym 
trend ten staje się coraz silniejszy. W polskich kopalniach węgiel kamienny 
wydobywa się z głębokości 1 000-1 300 metrów, a są już przypadki wydobycia  
z głębokości sięgającej nawet 2 000 metrów. W konsekwencji, z każdym rokiem 
rośnie zagrożenie metanowe w polskich kopalniach węgla kamiennego i koszty 

jego ograniczania.
3
 

W ostatnich latach średni jednostkowy koszt produkcji jednej tony węgla 

kamiennego rósł co roku o blisko 8% i wyniósł 302,89 zł w 2013 r.
4
 Wzrostowi 

kosztów wydobycia węgla kamiennego towarzyszą wysokie koszty wynikające  

z organizacji pracy, zarządzania, zatrudnienia oraz przywilejów górniczych.
5
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 R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 17. 
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 Wydobycie KWK Bogdanka wyniosło w 2013 r. 8,4 mln ton. 

3
 Coraz większe zagrożenie metanowe w polskich kopalniach, http://www.pap.pl [dostęp 6.06.2014 r.]. 
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5.05.2014 r.]. 

5
 K. Majszyk, B. Mayer, Nowe bloki w elektrowniach będą opalane tylko polskim węglem, „Gazeta 
Prawna”, 19 maja 2014 r. 



Dynamikę wzrostu kosztów funkcjonowania kopalń węgla kamiennego mogą 
ograniczyć efekty działań inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Obniżenie 
kosztów i poprawa konkurencyjności tych kopalń są bowiem niezwykle istotne  
z punktu widzenia spadających cen węgla na rynkach światowych. Podstawowym 
kierunkiem inwestowania jest udostępnianie nowych złóż węgla kamiennego, 
których eksploatacja jest ekonomicznie uzasadniona. 

Wobec znacznie lepszych warunków geologicznych i mniejszego zaludnienia 
znaczna część inwestycji powinna być realizowana na obszarze Zagłębia 
Lubelskiego. W tym kierunku zmierzają np. działania Kompanii Węglowej S.A., 
która w październiku 2012 r. uzyskała koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie 

złoża Pawłów, które jest częścią złoża Chełm II.
6
 

Do obniżenia kosztów mają prowadzić działania obejmujące łączenie kopalń, 
co umożliwić ma efektywniejsze wykorzystanie ich infrastruktury. Wzrostowi 
efektywności funkcjonowania kopalń węgla kamiennego powinno sprzyjać 
elastyczne przemieszczanie pracowników i sprzętu między tymi kopalniami. 

Program restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. zakłada m.in. zamrożenie 
na trzy lata wypłat 14 pensji dla administracji i zmniejszenie bezpłatnego deputatu 
węglowego dla emerytów o jedną tonę na osobę. Dzięki wdrożeniu tego programu 

Kompania zamierza zaoszczędzić do 2020 r. ok. 1,2 mld zł.
7
 

Bardzo ważnym elementem działań restrukturyzacyjnych, prowadzących  
do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek węglowych jest m.in. wprowadzenie 

ciągłego ruchu pracy kopalń, czyli przejście na 7-dniowy tydzień pracy.
8
 

Efekty działań restrukturyzacyjnych i oszczędnościowych w śląskich spółkach 
węglowych ogranicza działalność górniczych związków zawodowych. Działalność 
ta sprawia, że realizacja celów społecznych w tych spółkach odbywa się często 
kosztem realizacji celów ekonomicznych. Zmiana tych proporcji na korzyść celów 
ekonomicznych jest istotnym źródłem poprawy efektywności śląskich spółek 
węglowych. 

Zmiana ta wymaga znacznych ustępstw związków zawodowych, głównie  
w zakresie polityki płacowej i kadrowej. Istota ustępstw w zakresie kształtowania 
płac tkwi w tym, iż koszty osobowe stanowią ponad połowę kosztów polskiego 
górnictwa. Z kolei obrona miejsc pracy wiąże się z funkcjonowaniem, w ramach 
wspomnianych spółek węglowych, kopalń, które ze względu na brak rentowności 

powinny być dawno zamknięte.
9
 

 
Czynniki wewnętrzne o charakterze makroekonomicznym 
Za główny czynnik wewnętrzny o charakterze makroekonomicznym, 

wpływający na rozwój górnictwa węgla kamiennego w Polsce, uznano zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska posiada duże zasoby węgla 
kamiennego, które wobec braku znaczących zasobów ropy naftowej i gazu,  
będą pełnić funkcję gwaranta tego bezpieczeństwa.

10
 Przez węgiel kamienny 
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 KW po restrukturyzacji powinna wrócić do planów budowy kopalni na Lubelszczyźnie, 
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zdominowane jest wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce. Udział tego surowca 
w tym wytwarzaniu wynosi bowiem ok. 60%. Przynajmniej w najbliższych latach nie 
ma w tym względzie realnej alternatywy.

11
 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest strategicznym  
celem polskiego rządu, który z tego względu nie może dopuścić do upadku sektora 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce. O wsparciu tego sektora  
w przezwyciężeniu trudnej sytuacji finansowej mogą świadczyć działania rządu 
mające na celu np. ograniczenie importu węgla. 

Z przygotowywanego dokumentu „Rekomendacje dotyczące dalszych działań 
zmierzających do poprawy funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce” wynika bowiem, że planowane jest wdrożenie systemu uwierzytelniania 
importerów węgla oraz monitoringu dostaw i ich zgodności z normami 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Nie można wykluczyć udziału energetyki  
w działaniach na rzecz poprawy sytuacji finansowej spółek węglowych. 
Porównanie rentowności sektora wydobywczego i energetycznego ujawnia  
bowiem dużą asymetrię korzyści osiąganych w łączącym te sektory łańcuchu 

korporacyjnym.
12

 
Funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce leży  

w interesie państwa także ze względów społecznych. Zamykanie kopalń oznacza 
bowiem utratę wielu tysięcy miejsc pracy. W 2013 r. w górnictwie węgla 
kamiennego zatrudnionych było bowiem 106,7 tys. osób, w tym 54,8 tys. osób  
w samej tylko Kompanii Węglowej S.A.

13
 Likwidacja kopalń łączy się także  

z wymiernymi stratami dla budżetu państwa. Tylko w 2013 r. branża górnicza 
odprowadziła do budżetu 7 152 694,0 tys. zł, co odpowiada np. jednej czwartej 
wydatków naszego kraju na obronę narodową.

14
 

Dla perspektyw górnictwa węgla kamiennego w Polsce bardzo istotne będą 
zmiany wielkości i struktury paliwowej mocy, umożliwiających wytwarzanie  
energii elektrycznej. Zmiany te dokonają się zarówno pod wpływem efektów 
rozwoju czystych technologii wykorzystania węgla, jak i wielkości i kierunków 
przeznaczenia nakładów inwestycyjnych na budowę nowych zdolności 
wytwórczych. 

Rozwojowi energetyki węglowej w Polsce będą sprzyjały możliwości 
przemysłowego stosowania technologii czystego wykorzystania węgla, w tym 
zwłaszcza technologii CCS (Carbon Capture and Storage) i technologii 
zgazowania węgla, jednak obie te technologie wciąż wymagają kompleksowych 
badań. 

Obecnie na świecie nie ma ani jednej zintegrowanej instalacji tzw. pełnego 

łańcucha CCS,
15

 działającej w skali przemysłowej, a działające instalacje mają 
jedynie charakter projektów pilotażowych. Pierwsza w Polsce instalacja pilotażowa 
CCS miała powstać w Elektrowni Bełchatów jako element zintegrowany z nowym 
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blokiem o mocy 858 MW, jednak ze względu na wysokie koszty technologii CCS 
oraz nieprzyznanie przez KE w grudniu 2012 r. dofinansowania dla projektu jej 
wdrożenia, władze PGE S.A. wycofały się realizacji tego projektu. 

W Polsce potencjał składowania CO2 na potrzeby technologii CCS dla dużych 

emitentów jest wystarczający na najbliższe 30-50 lat.
16

 Rozwojowi tej technologii 

powinno także sprzyjać podpisanie przez prezydenta RP w październiku 2013 roku 
ustawy o podziemnym składowaniu CO2, jednak ze względu na wysokie koszty 
oraz zagrożenia środowiskowe w okresie najbliższych 10 lat nie należy się 
spodziewać rozwoju tej technologii na skalę przemysłową na świecie i w Polsce.  
Z raportu KE wynika, że w Polsce w 2020 r. tylko elektrownie o łącznej mocy  
229 MW zostaną wyposażone w instalacje CCS, a stan ten utrzyma się do  

2030 r.
17

 

Także przemysłowa technologia zgazowania węgla, ukierunkowana  
na produkcję wodoru może być gotowa najwcześniej za ok. 10 lat. Polska aktywnie 
uczestniczy w badaniach nad przemysłowym wdrożeniem tej technologii. Od  
2011 r. badania te prowadzone są m.in. przez konsorcjum z udziałem spółek 
Tauron S.A., KGHM S.A., ZAK S.A. i KHW S.A. oraz ośrodków naukowych AGH  
i PŚ. W marcu 2013 r. w KWK Wieczorek uruchomiono pierwszą w Polsce 
eksperymentalną instalację podziemnego zgazowania węgla. 

Czynnikiem korzystnie wpływającym na perspektywy górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce jest konieczność budowy nowych mocy wytwórczych  
w systemie elektroenergetycznym. Konieczność ta wynika chociażby z faktu,  
iż w latach 2015-2017 z tego systemu ze względu na wyeksploatowanie lub 
niezdolność do spełnienia wymogów ekologicznych (ze względu na wysokie koszty 

dostosowania) trzeba będzie wycofać ok. 4 400 MW mocy.
18

 
Nowe jednostki wytwórcze są także niezbędne wobec prognozowanego 

wzrostu gospodarczego, który spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Zakładając realistycznie wzrost gospodarczy Polski na poziomie 3-4% 
wzrostu PKB rocznie, można spodziewać się przyrostów zużycia energii 
elektrycznej na poziomie 1,5-2%.

19
 Biorąc pod uwagę harmonogram budowy 

nowych elektrowni i terminy wyłączania starych, Ministerstwo Gospodarki 
prognozuje, że w 2015 r. niedobór mocy w polskim systemie elektroenergetycznym 

wyniesie ok. 95 MW, w 2016 roku – 800 MW, a rok później ok. 1 100 MW.
20

 
Z zestawienia planowanych inwestycji w nowe moce wytwórcze wynika,  

iż duża część tych mocy będzie wykorzystywała węgiel kamienny. Ewentualne 
szybkie przestawienie wytwarzania energii elektrycznej (zakładając realność 
takiego przestawienia) na inne paliwa skutkowałoby bowiem wysokimi cenami tej 

energii, obniżającymi konkurencyjność naszej gospodarki.
21

 
Sztandarowymi inwestycjami w energetyce węglowej w Polsce są budowy 

bloków energetycznych w Opolu (inwestycja ta jest realizowana przez PGE S.A., 
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jej szacunkowy koszt wyniesie 11,6 mld zł, moc budowanych bloków wyniesie  
1 800 MW, planowany termin ukończenia budowy – 2019 r., zapotrzebowanie na 
węgiel kamienny – 4,1 mln ton rocznie), w Kozienicach (Enea S.A., 6,3 mld zł, 
1075 MW, 2017 r., 2,1 mln ton), w Jaworznie (Tauron S.A., 5,4 mld zł, 910 MW, 
2019 r., 2,7 mln ton), w Rybniku (EdF, 7,5 mld zł, 900 MW, 2018 r., 2,0 mln ton)  

i w Pelplinie (Kulczyk Holding, 12 mld zł, 2 000 MW, 2019-2021 r., 5,0 mln ton).
22

 
Dzięki wspomnianym inwestycjom, popyt na węgiel kamienny wzrośnie  

w latach 2017-2021 o ok. 16 mln ton rocznie. Umowy na dostawę znacznej części 
tej ilości tego surowca zawarto już z polskimi spółkami węglowymi. Dodatkowo  
w budowę bloku węglowego o mocy 1 000 MW na terenie kopalni Czeczott  
kwotę ok. 6 mld zł, wraz z partnerem biznesowym, zainwestować zamierza 
Kompania Węglowa S.A. Jednocześnie Energa S.A. rozważa scenariusz 
wznowienia przygotowań do budowy opalanego węglem kamiennym bloku 
energetycznego o mocy 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka. 

Inwestycje w energetykę węglową nie powstrzymają jednak postępującego  
już procesu dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. 
Zwiększenie w tym wytwarzaniu udziału paliw innych niż węgiel jest konsekwencją 
przyjęcia przez Polskę celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Zgodnie  
z założeniami Polityki energetycznej Polski do 2030 r., udział węgla kamiennego  

w produkcji energii elektrycznej zmniejszy się do ok. 36% w 2030 r.
23

 

W krótkim i średnim okresie miejsce stopniowo zwalniane przez energetykę 
węglową ma przejmować energetyka odnawialna i gazowa. W długim okresie 
ciężar wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ma przejąć energetyka jądrowa 
oraz energetyka wiatrowa morska. 

Oprócz energii lądowych i morskich instalacji wiatrowych, energię elektryczną 
dostarczać mają także biogazownie i jednostki wytwórcze wykorzystujące biomasę 
stałą. Łączny udział instalacji odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej  
w Polsce ma wynieść ok. 20% w 2030 r., przy czym udział w wysokości ok. 12% 

przypadnie instalacjom wiatrowym.
24

 

Istotną przy tym rolę do odegrania ma energetyka prosumencka. 
Projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii traktuje bowiem lokalne 
wytwarzanie energii jako jeden z głównych kierunków rozwoju energetyki  

w Polsce.
25

 
Stosunkowo zaawansowany jest rozwój energetyki gazowej w Polsce. Już  

w okresie 2014-2015 spodziewane jest bowiem uruchomienie elektrociepłowni  
i elektrowni gazowych w Stalowej Woli (elektrownia ta budowana jest przez Tauron 
S.A. i PGNiG S.A., szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 1,6 mld zł, moc 
elektrowni wyniesie 400 MW) i we Włocławku (Orlen S.A., 1,1 mld zł, 463 MW).  
Na różnych etapach jest realizacja elektrociepłowni i elektrowni gazowych  
w Blachowni (Tauron S.A., KGHM S.A., 900 MW), w Puławach (Zakłady Azotowe 
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Puławy S.A., PGE S.A., 900 MW), Grudziądzu (Energa S.A., 500 MW), Łagiszy 
(PGNiG S.A., Tauron S.A., 410 MW) i Bydgoszczy (PGE S.A., 430 MW). Zgodnie  
z założeniami wspomnianej już Polityki, udział gazu w wytwarzaniu energii 

elektrycznej w Polsce w 2030 r. ma wynieść 7%.
26

 

Jednym z głównych czynników oddziałujących w długim okresie, znacząco 
zmniejszającym rolę elektrowni systemowych zasilanych węglem kamiennym  
w Polsce jest rozwój energetyki jądrowej. Energia jądrowa spełnia bowiem 
wymagania polityki energetyczno-klimatycznej UE, dotyczące bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej, zrównoważenia oraz konkurencyjności. Pierwszy blok 
jądrowy o mocy 3 000 MW ma być bowiem uruchomiony do końca 2025 roku, zaś 
drugi, o takiej samej mocy, do końca 2035 r. Zgodnie z założeniami Programu 
polskiej energetyki jądrowej, udział paliw jądrowych w strukturze wytwarzania 

energii elektrycznej w Polsce wyniesie 12%.
27

 

Górnictwo węgla kamiennego będzie musiało się zmagać z konkurencją 

górnictwa węgla brunatnego. Energia z węgla brunatnego jest bowiem najtańsza.
28

 
Coraz częściej sięga się po ten węgiel do ogrzewania domów, mieszkań  

i zakładów pracy.
29

 W sytuacji niskich kosztów pozwoleń na emisję CO2 niższy  
jest koszt wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem 
brunatnym niż węglem kamiennym. Uruchomienie w Elektrowni Bełchatów  
w 2011 r. bloku energetycznego o mocy 858 MW wpłynęło np. na spadek 
hurtowych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. 

Umocnieniu pozycji energetyki węgla brunatnego w Polsce ma służyć budowa 
bloku energetycznego o mocy 450 MW w Elektrowni Turów. W efekcie udział 
węgla brunatnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2030 

roku zmniejszy się tylko o kilka punktów procentowych i wyniesie 23%.
30

 
 
Czynniki zewnętrzne 
Generalnie niekorzystnie na perspektywy górnictwa węgla kamiennego  

w Polsce oddziaływać będą czynniki zewnętrzne. Nie należy się bowiem 
spodziewać istotnego wzrostu cen węgla kamiennego na rynku europejskim  
i światowym. 

W styczniu 2013 r. średni miesięczny indeks węgla na bazie CIF ARA wyniósł 
86,20 USD za tonę tego surowca, by osiągnąć 74,60 USD/tonę w czerwcu 2013 
roku. Spadek ceny węgla kamiennego na rynku europejskim wynikał nie tylko  
z mniejszego zapotrzebowania na ten surowiec w Europie, ale także z większego 
eksportu węgla do Europy z USA, które przestawiają swoją energetykę  
na wykorzystanie gazu łupkowego. 

Podobnie niekorzystne tendencje cenowe miały miejsce na światowym  
rynku węgla kamiennego. Oprócz spadku zapotrzebowania na węgiel w Europie, 
systematyczny spadek ceny węgla z RPA był także wynikiem spadku 
zapotrzebowania na ten surowic w Indiach i Chinach i w konsekwencji jego 
znacznej nadpodaży. Jeszcze w styczniu 2013 r. cena FOB Richards Bay wynosiła 
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86,70 USD za tonę węgla kamiennego, natomiast w czerwcu uległa obniżeniu  

do 77,50 USD za tonę.
31

 
Niekorzystne tendencje cenowe z europejskiego i światowego rynku węgla 

kamiennego oraz spadek cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce przełożyły 
się na poziom ceny tego surowca na rynku polskim. W okresie styczeń-czerwiec 
2013 r. cena ta wynosiła bowiem 300,67 zł za tonę i obniżyła się o 14%  
w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 r. Spadkowa tendencja cen węgla 
kamiennego w Polsce utrzymała się w 2014 r. Ceny te osiągnęły bowiem poziom 

294,95 zł za tonę.
32

 Polska, choć posiada największe w Europie zasoby węgla 
kamiennego, nie ma wpływu na globalne trendy, od których w dużej mierze zależy 
kondycja naszych spółek węglowych. 

Niskie ceny węgla kamiennego na rynku europejskim i światowym 

spowodowały napływ tego surowca na rynek Polski.
33

 Jeszcze w 2006 r. import 
węgla kamiennego do Polski wynosił ponad 5 mln ton i stanowił 5% krajowej 
produkcji. Aktualnie import wzrósł do 11 mln ton, tj. do 15% krajowej produkcji.  
Do Polski węgiel kamienny (przede wszystkim energetyczny) sprowadzany jest 
głównie z Rosji, Ukrainy, Chile, Australii i RPA. Przed 2008 r. barierę dla importu 
stanowiły ograniczone możliwości przeładunkowe polskich portów, ale bariera ta 
już nie występuje. 

Górnictwu węgla kamiennego w Polsce nie sprzyja polityka klimatyczna UE. 
Ogranicza ona bowiem konkurencyjność polskich elektrowni węglowych. Pakiet 
klimatyczno-energetyczny, a w szczególności dyrektywa 2009/29/UE „w sprawie 
udoskonalenia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami  
do emisji gazów cieplarnianych” nakłada bowiem na te elektrownie obowiązek 
zakupu pozwoleń na emisję CO2. Wobec zaawansowanego wieku i stosowania 
(generalnie) wysokoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, koszt 
zakupu tych pozwoleń dla polskich elektrowni węglowych może być wysoki. 
Elektrownie te emitują bowiem ok. jednej tony CO2 w związku z wytworzeniem 
jednej megawatogodziny tej energii. 

Aktualnie jednak spełnienie tego obowiązku nie stanowi dużego wyzwania dla 
polskich elektrowni węglowych ze względu na darmowy przydział znacznej części 

wspomnianych pozwoleń oraz stosunkowo niskie bieżące ich ceny.
34

 Wyzwanie  

to może się stać bardzo dużym problemem w 2020 roku, w związku z likwidacją 
tego przydziału i koniecznością zakupu pełnej puli pozwoleń na emisję CO2  
na rynku aukcyjnym, a także wobec prognoz znacznego wzrostu ich cen.

35
 

Zasadnicza zmiana struktury wywarzania energii elektrycznej w Polsce, nawet  
w perspektywie 2020 r. nie jest możliwa. 

Stopniowe zwiększanie obciążeń polskich elektrowni węglowych wynikających 
z obowiązku zakupu pozwoleń na emisję CO2 może doprowadzić do tego, że nie 
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zdołają one skutecznie konkurować na jednolitym europejskim rynku energii 
elektrycznej. Rozwój tego rynku przekroczył już granicę integracji regionalnej  
i wkroczył w fazę integracji międzyregionalnej. 

Polski rynek energii elektrycznej, wraz z rynkami Austrii, Czech, Niemiec, 
Słowacji, Słowenii i Węgier, jest elementem regionalnego rynku Europy Centralno-
Wschodniej (CEE). Rynek CEE umożliwił m.in. znaczny wzrost importu tańszej 
energii elektrycznej z Niemiec do Polski. Na koniec maja 2014 r. nadwyżka 
eksportu nad importem tej energii z naszego kraju wynosiła bowiem tylko około 
900,0 GWh, podczas gdy rok wcześniej jeszcze 2.409,0 GWh.

36
 

Rynek CEE połączony jest kablem HVDC SwePol z rynkiem nordyckim  
(rynek ten obejmuje rynki energii elektrycznej Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii).  
W 2015 r. uruchomione ma być stałoprądowe połączenie LitPol, które umożliwi 
wymianę energii elektrycznej między rynkiem CEE i rynkiem państw bałtyckich 
(rynek ten obejmuje rynki energii elektrycznej Litwy, Łotwy i Estonii).

37
 Oba 

wspomniane wyżej połączenia są wyrazem integracji międzyregionalnej 
regionalnych rynków energii elektrycznej. 

Korzystnie na perspektywy górnictwa węgla kamiennego w Polsce mogą 
wpłynąć coraz częściej powtarzające się symptomy przychylnego postrzegania 
węgla kamiennego w UE i na świecie, które mogą doprowadzić do renesansu tego 
surowca energetycznego. 

Przekonanie UE do węgla kamiennego może ułatwić kryzys ukraiński. 
Obecnie UE jest uzależniona od importu ropy i gazu ziemnego spoza jej terenu,  
a surowce te są pozyskiwane głównie z Rosji. W świetle kryzysów dostaw tych 
surowców z lat 2006 i 2009 oraz wobec tegorocznych wydarzeń na Ukrainie, 
trudno ignorować pilną potrzebę wprowadzenia skutecznych mechanizmów 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla całej Wspólnoty Europejskiej.
38

 

Gwarantem tego bezpieczeństwa może być węgiel kamienny, którego Polska 
(wśród krajów członkowskich UE) jest największym producentem. Stąd też 
rehabilitacja węgla kamiennego stała się jednym z podstawowych elementów 
polskiej inicjatywy dotyczącej utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. 
Jednym z zasadniczych celów tej inicjatywy jest doprowadzenie do traktowania 

przez UE węgla kamiennego jako „pełnoprawnego źródła energii”.
39

 
Przykładem właśnie takiego traktowania węgla kamiennego jest intensywna 

budowa w ostatnim okresie w Niemczech wysokosprawnych elektrowni 

węglowych,
40

 które cechuje krótki czas rozruchu. Elektrownie te (a nie elektrownie 
gazowe) uzupełniają instalacje odnawialne, które nie są w stanie pokryć całego 
zapotrzebowania tego kraju na energię elektryczną. W roku 2011 w Niemczech 
wyprodukowano z węgla kamiennego 112,4 TWh energii elektrycznej, podczas gdy 

w roku 2013 już 124,0 TWh.
41
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Z najnowszego raportu energetycznego BP wynika, iż rośnie światowy popyt 
na węgiel kamienny, a dynamika wzrostu tego popytu wyprzedzała dynamikę 
wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny i ropę. W 2013 r. globalny popyt  
na te dwa ostatnio wymienione surowce zwiększył się o 1,4%, zaś na węgiel 
kamienny o 3,0%. Udział węgla kamiennego w globalnej produkcji energii wzrósł 

do 30,1% i był najwyższy od 1970 r.
42

 
 
Podsumowanie 
Generalnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest 

możliwość utrzymania „poprawnej” kondycji finansowej przez sektor górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce w okresie krótkim i poprawy tej kondycji w średnim 

okresie. W okresie krótkim wartość efektywnego wpływu
43

 czynników 

wyszczególnionych w tabeli nr 1 na tę kondycję jest wprawdzie niewielka (wartość  
ta wynosi 1,4 jednostki), ale dodatnia. Wspomnianą poprawę sygnalizuje wzrost  
tej wartości do 3,0 jednostki. 

Z analizy tej wynika także wniosek, iż wspomniana poprawa będzie miała 
jedynie przejściowy charakter. W okresie średnim zaznaczy się bowiem już 
wyraźny negatywny trend, prowadzący w długim okresie do znacznego 
pogorszenia kondycji finansowej górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Wyrazem 
wspomnianego pogorszenia jest ujemna wartość efektywnego wpływu  
na tę kondycję, która wynosi -0,6. Przedstawiając te wnioski autor zdaje sobie 
jednocześnie sprawę z dyskusyjnego charakteru założeń do nich prowadzących. 

Wnioski te uzyskano poddając analizie osiemnaście najistotniejszych 
(zdaniem autora) czynników, różnokierunkowo i ze zmieniającym się natężeniem 
oddziałujących na kondycję finansową górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
Połowę z tych czynników zakwalifikowano do grupy czynników wewnętrznych  
o charakterze makroekonomicznym. 

Czynniki te są odpowiedzialne w największym stopniu zarówno za nominalny, 
jak i za efektywny wpływ wywierany na kondycję finansową górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce. Przypisana tym czynnikom wartość w wymiarze  
78,0 jednostek odpowiada bowiem za 65 procent wpływu w ujęciu nominalnym 
(78/120=65%). W rezultacie różnokierunkowych oddziaływań tych czynników  
(i wzajemnej neutralizacji tych oddziaływań) ich efektywny wpływ na górnictwo 
węgla kamiennego w Polsce wynosi 26,4 jednostek (6,0+11,2+9,2=26,4). 
Oznacza to jednocześnie ok. 66-procentową (26,4/78,0=34%) redukcję wpływu 
nominalnego. 

Drugą pod względem istotności grupę czynników stanowią czynniki 
zewnętrzne. Przyporządkowane im 24 jednostki wartości odpowiadają za 20 
procent wpływu nominalnego (24/120=20%) na kondycję finansową górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce. Z kolei wartość wpływu efektywnego wywieranego 

przez te czynniki na tę kondycję wynosi 16 jednostek (2,4+7,4+6,2=16,0
44

), co 
oznacza prawie 33-procentową (16,0/24,0=67%) redukcję wpływu nominalnego. 
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W najmniejszym zakresie na kondycję finansową górnictwa węgla 
kamiennego oddziałują czynniki wewnętrzne o charakterze mikroekonomicznym. 
 
„Wycenienie” ich na 18 jednostek wartości sprawia, że są one źródłem 15% 
wpływu nominalnego (18/120=15%) wywieranego na kondycję finansową 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Czynniki te wywierają jednocześnie  
na tę kondycję wpływ efektywny, którego wartość wynosi 6,6 jednostki 
(2,2+0,8+3,6=6,6), co oznacza ponad 63-procentową (6,6/18,0=37%) redukcję 
wpływu nominalnego. 

W okresie krótkim najbardziej konstruktywny wpływ na kondycję finansową 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce wywiera konieczność „zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju” (BEZ), „społeczny wymiar górnictwa” 
(SPO) oraz „renesans węgla w UE” (REN). Wpływ negatywny na tę kondycję w tym 
okresie związany jest przede wszystkim z „wycofywaniem mocy węglowych” 
(WYC), „działalnością związków zawodowych” (ZAW), „rozwojem oze i energetyki 
prosumenckiej” (OZE) i „konkurencją węgla brunatnego” (BRU). 

W okresie średnim poprawę kondycji finansowej górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce mogą zapewnić „inwestycje w energetykę węglową” (INW), „działania 
inwestycyjne i restrukturyzacyjne” (INW), a także wspomniane już czynniki BEZ  
i SPO. Wspomnianej poprawie nie będą sprzyjały następujące czynniki: „rozwój 
energetyki jądrowej” (EJ), „rosnące koszty wydobycia” (KOS), „tendencje cen 
węgla kamiennego na rynku europejskim i światowym” (CEN), a także „rozwój 
europejskiego rynku energii elektrycznej” (RYN). 

W okresie długim korzystnie na kondycję finansową górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce powinno wpłynąć przede wszystkim „zastosowanie czystych 
technologii wykorzystania węgla kamiennego” (TCH), jednak o pogorszaniu tej 
kondycji i spadku znaczenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce przesądzą 
wspomniane już wcześniej czynniki KOS, EJ oraz „polityka klimatyczna UE” (KLI). 
Jednocześnie znacznie osłabnie silny i korzystny, we wcześniejszych okresach, 
wpływ na tę kondycję takich czynników, jak BEZ, SPO i INW. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest określenie roli, jaką węgiel kamienny będzie spełniał  

w zaspokojeniu potrzeb energetycznych Polski. Cel ten zrealizowano analizując 
wpływ, jaki na tę rolę będą odgrywały trzy grupy czynników. 

Grupa czynników wewnętrznych o charakterze mikroekonomicznym obejmuje 
rosnące koszty wydobycia węgla i funkcjonowania spółek węglowych, efekty 
działań inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych podejmowanych przez te spółki oraz 
działalność górniczych związków zawodowych. 

Do czynników wewnętrznych o charakterze makroekonomicznym zaliczono 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, społeczny 
wymiar górnictwa, rozwój czystych technologii wykorzystania węgla kamiennego, 
inwestycje w energetykę węglową, wycofywanie mocy węglowej, rozwój innych 
technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz konkurencję węgla brunatnego. 

Z kolei wśród czynników zewnętrznych, za najważniejsze uznano tendencje 
cenowe węgla kamiennego na rynku światowym, import węgla kamiennego, 
politykę klimatyczną UE, rozwój rynku energii elektrycznej w Europie oraz 
renesans węgla kamiennego w UE. 



 
Analizę przeprowadzono w trzech okresach czasowych, tj. w okresie krótkim 

(ST), obejmującym lata 2014-2017, w okresie średnim (MT), obejmującym lata 
2018-2025 oraz w okresie długim (LT), obejmujących lata powyżej 2025 roku. 

Generalnym wnioskiem wynikającym z tej analizy jest możliwość zachowania 
„poprawnej” kondycji finansowej przez górnictwo węgla kamiennego w Polsce  
w ST, nieznacznej jej poprawy w MT oraz wyraźnego pogorszenia tej kondycji  
w LT. 

Słowa klucze: górnictwo węgla kamiennego w Polsce, bezpieczeństwo 
energetyczne Polski 

 
Summary 
The purpose of this article is to define the role which coal play in meeting  

the energy needs of Poland. This object is achieved by analyzing the impact  
of three groups of factors on this role. 

The group of internal microeconomic factors covers the rising costs of coal 
mining and operation of mining companies, the effects of investment  
and restructuring activities undertaken by these companies and the activities  
of mining unions. 

The internal factors macroeconomic include the need to ensure energy 
security of the country, the social dimension of mining, development of clean coal 
utilization technology, coal-fired power investments, withdrawal of coal power,  
the development of other technologies for electricity generation and lignite 
competition. 

In turn, among the most important external factors we can find coal price 
trends on the world market, import of coal, EU climate policy, the development  
of the electricity market in Europe and the renaissance of coal in the EU. 

The analysis was conducted in three time periods, i.e. during a short term (ST) 
covering the period 2014-2017, in the medium term (MT) covering the years 2018 
to 2025 and in the longer term (LT) covering the years above 2025. 

The general conclusion drawn from this analysis is the ability to maintain 
“proper” financial condition by coal mining in Poland in the ST, the slight 
improvement in MT and clear deterioration of the condition in the LT. 

Key words: coal mining in Poland, energy security of Poland 
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NOWOCZESNE METODY WYKORZYSTANIA WĘGLA KAMIENNEGO  
 
 

Wstęp 
Polityka klimatyczna, podejmowane próby zwalczania globalnego ocieplenia 

stają się powodem poszukiwania innych, nowych lub nowoczesnych sposobów 
wykorzystania węgla kamiennego. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, bez 
względu na przyczynę ich powstawania, powinno być istotnym czynnikiem  
w polityce wszystkich państw. Bez względu na to, czy przyczynami globalnego 
wzrostu temperatury są czynniki antropologiczne czy nie, ochrona środowiska 
przed zbędnym zanieczyszczeniem jest zagadnieniem istotnym dla dalszego 
rozwoju społeczeństwa. Z drugiej strony nieetyczne jest stawianie wysokich 
wymagań i nakładanie znacznych zobowiązań związanych z polityką klimatyczno-
energetyczną na państwa, które dopiero stoją na ścieżkach wzrostu 
gospodarczego, w których poziom życia znacząco odbiega od poziomu państw 
wysokorozwiniętych – zwłaszcza takich, dla których ten właśnie surowiec może być 
środkiem do osiągnięcia tych celów. Ponadto wykorzystanie węgla kamiennego  
w sposób prymitywny, nieekonomiczny, czy powodujący znaczne jego straty jest 
również niewłaściwy. Paliwo to wydobywane jest ze znacznym wysiłkiem, a często 
z narażeniem życia przez górników, dlatego powinno być wykorzystywane  
w sposób świadomy i odpowiedzialny, zgodnie z normami etycznymi XXI wieku. 

Nauki techniczne od wielu lat znają już inne, niż tylko tradycyjne spalanie, 
sposoby wykorzystania tego paliwa. Ich wykorzystanie i rozpropagowanie mogą 
spowodować, że węgiel pozostanie, pomimo sprzeciwu różnego rodzaju lobby 
ekologicznych, czy wręcz grup określanych jako „ekoterroryści”, paliwem 
przyszłości. 

Czyste technologie węglowe lub technologie czystego węgla (Clean Coal 
Technologies – CCT) to procesy i technologie, prowadzące do zmniejszenia 
negatywnego wpływu spalania węgla w trzech etapach: przed spalaniem, w trakcie 
spalania oraz po spalaniu. 

 
1. Poprawa jakości węgla i procesów spalania wstępem do jego 

czystego wykorzystania. 
Poprawa jakości węgla jest pierwszym z szeregu możliwych, a równocześnie 

jednym z najbardziej efektywnych procesów przeprowadzanych już w zakładach 
wydobywających węgiel kamienny. Początki wzbogacania i polepszania jakości 
węgla znane są już od roku 1861, gdy w kopalni „Szczęście Luizy” uruchomiono 
pierwszą „mechaniczną” sortownię tego surowca. W 1882 roku w kopalni „Matylda” 
„bezwartościowy miał” zaczęto brykietować w drewnianych formach używając jako 

lepiszcza początkowo gliny, a następnie tzw. paku.
1
 

 

                                                           
1
 S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Wydawnictwo Śląsk, 
Katowice 1965, s. 91-103. 

 



W zakładach przeróbczych w prostych procesach przeróbki i wzbogacania 
ogranicza emisje SO2, zmniejsza ilość odpadów produkowanych później przez 
elektrownię oraz poprawia sprawność termiczną procesu (przez co redukuje emisję 
CO2). Najnowsze technologie przeróbki węgla mogą produkować paliwo węglowe 
o zawartości popiołu poniżej 0,25% i bardzo niskiej zawartości siarki, co ma 
również znaczącą korzyść dla środowiska. Skutkuje to spalaniem pyłu węglowego 
z wysoką sprawnością (przynajmniej 55%) w turbinach gazowych o cyklu 
kombinowanym, dając w efekcie ultra-niskie emisje gazów cieplarnianych, czyli 

korzyści ekologiczne.
2
  

Technologie przeróbki węgla głęboko zmodernizowane (prototypowe) będą 
stosowane w dotychczas istniejących zakładach przeróbczych poddanych 
gruntownej modernizacji poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii, 
maszyn oraz nowatorskich zasad organizacji. Po wstępnym odkamienieniu na dole 
kopalni i po przeprowadzeniu selekcji i klasyfikacji, węgle będą podlegały 
wzbogaceniu w nowych, szerokołożnych osadzarkach lub hydrocyklonach c.c. oraz 
wtórnie, w nowych, „grubomułowych” osadzarkach, względnie we wzbogacalnikach 
typu teeter bed separator. Po poddaniu głęboko selektywnej flotacji i dalszemu 
uzdatnieniu powstanie produkt o wysokiej jakości i niskiej zawartości popiołu  
i siarki.  

Technologie przyszłościowe to technologie zupełnie nowe, które znajdują się 
w fazie demonstracyjnej w USA, Australii, Japonii oraz RPA. Pozwalają one na 
uzyskanie produktu węglowego o bardzo niskiej zawartości części mineralnych, 
poniżej 1% wykorzystując węgle już wzbogacone klasycznymi metodami 
przeróbczymi, które po rozdrobnieniu do bardzo małych rozmiarów, są poddawane 
dalszej przeróbce, głównie wzbogacaniu. Przeróbka polega na traktowaniu 
rozdrobnionego węgla odpowiednimi odczynnikami, a efektem jest rozdział 
substancji mineralnej od węglowej i powstanie czystego koncentratu węglowego. 
Wykorzystuje się dwa zachodzące po sobie procesy rozdziału w postaci metod 
fizykochemicznych i chemicznych. 

Metody fizykochemiczne obejmują wiele procesów, takich jak np.: 
aglomeracja olejowa selektywna (SCS), proces Aglofloat z zastosowaniem oleju 
napędowego i ropy naftowej, proces aglomeracji sferycznej z zastosowaniem 
cieczy mostkującej i lepiszcza (asfalt z ropy naftowej), proces Otisca, Enivicerche, 
SOAP, flotacja pneumatyczna Microcel. 

Metody przeróbki chemicznej polegają głownie na demineralizacji węgla 
poprzez ługowanie (leaching), np. wodorotlenkiem sodu, stopionym 
wodorotlenkiem sodu lub kwasami i są prowadzone z reguły w wysokich 
temperaturach – 100-400

o
C. Uzyskany koncentrat węglowy zawiera niewielkie 

ilości siarki oraz popiołu i ma bardzo wysoką wartość opałową.
3
 

Rozwój nowoczesnych technologii spalania nakierowany jest na poprawę 
sprawności najbardziej popularnych w świecie instalacji konwencjonalnego 

                                                           
2
 U. Lorenz, Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich 
ograniczania, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i Konferencje nr 64. Wydawnictwo 
Instytutu Gospodarki Surowcami mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2005, s. 100-101. 

3
 K. Czaplicka-Kolarz (red): Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-
energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Część 1. Studium 
gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 
2005-2030, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007, s. 118-123. 



spalania. We współczesnych konwencjonalnych elektrowniach węglowych spalany 
jest pył węglowy. Sprawność typowych instalacji pracujących przy podkrytycznych 
parametrach pary wynosi 38-40% (starsze ok. 25%). Elektrownie wykorzystujące 
technologie nadkrytyczne lub ultra-nadkrytyczne, o bardzo wysokich ciśnieniach  
i temperaturach pary, osiągają sprawności powyżej 40%, a więc proste zastąpienie 
starej technologii przez nową mogłoby znacząco zmniejszyć emisję.  

Spalanie w złożu fluidalnym (przy ciśnieniu atmosferycznym lub zwiększonym) 
poprawia efektywność samego procesu spalania, wymianę ciepła oraz odzysk 
produktów odpadowych. Lepsza wymiana ciepła oraz stopień wymieszania węgla 
w złożu fluidalnym pozwala na obniżenie temperatury procesu w stosunku do 
konwencjonalnego spalania pyłu, co z kolei pozwala na obniżenie emisji tlenków 
azotu. 

W spalaniu w cyklu kombinowanym ze zgazowaniem (IGCC) węgiel nie jest 
spalany bezpośrednio lecz wcześniej reaguje z tlenem i parą wodną wytwarzając 
gaz syntezowy (składający się głównie z wodoru i tlenku węgla). Po oczyszczeniu 
następuje jego spalenie w turbinie gazowej wytwarzając energię elektryczną oraz 
parę wodną.  

Przy zastosowaniu technologii IGCC lub spalania w ciśnieniowym złożu 
fluidalnym można osiągnąć sprawność do 50% oraz wyraźnie obniżyć emisje 
tlenków azotu i siarki (95-99%). 

Technologie nadkrytyczne i ultra-nadkrytyczne wykorzystują zjawisko braku 
wyraźnej granicy pomiędzy fazą ciekłą i gazową , a więc nie ma potrzeby 
oddzielania pary od wody. Elektrownie spalające pył węglowy pracują przy 
wyższych temperaturach i ciśnieniu pary (niż w instalacjach klasycznych),  
a obecnie osiągane sprawności sięgają 45%. Technologia jest już opanowana  
w stopniu komercyjnym, a koszty są tylko trochę wyższe od jednostek 
konwencjonalnych. Sprawności rzędu 50% są oczekiwane przy zastosowaniu 

ultra-nadkrytycznych parametrów pary.
4
 Takie instalacje pracują już w Japonii, 

USA, Europie, Rosji i Chinach). 
Większość prognoz wykorzystania węgla w procesach produkcji energii 

zakłada jego współspalanie z innymi paliwami. Obecne elektrownie 
konwencjonalne bez modyfikacji instalacji mogą spalać ok. 10-20% biomasy  
z węglem co daje możliwość redukcji emisji CO2 do około 10%. Para z cieplnej 
technologii słonecznej i cykl parowy elektrowni węglowej daje potencjalną 
możliwość konwersji 40% energii słonecznej w energię elektryczną. Energetyka 
węglowa może stanowić uzupełniające źródło zasilania, gdy energia ze źródeł 

odnawialnych (elektrownie wiatrowe, wodne) nie jest czasowo dostępna.
5
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 U. Lorenz, Skutki…, op. cit., s. 101.  

5
 Ibidem, s. 100-105. 



Rysunek nr 1: Rozwiązania reaktorów zgazowania węgla 
 

 
Źródło: T. Olkuski, Upłynnianie i zgazowanie węgla sposobem na jego wykorzystanie 

w silnikach spalinowych i w energetyce, Rynek Energii Nr 4 (101)/2012, s. 91. 
 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej to działania na rzecz ograniczania 
szkodliwych związków emitowanych do atmosfery. Nowoczesne metody pozwalają 
na redukcję wielu czynników niebezpiecznych. Popioły zawarte w węglu mogą być 
usuwane w odpylaczach mechanicznych (cyklony, multicyklony, elektrofiltry oraz 
filtry workowe – tkaninowe). Pozwala to osiągać skuteczność odpylania powyżej 
99,5%. Technologie odsiarczania spalin (metody mokre, suche, półsuche oraz 
metody regeneracyjne) pozwalają na redukcje siarki rzędu 90% (mokre 
odsiarczanie spalin). W metodach regeneracyjnych odsiarczania gazów sorbent po 
regeneracji tworzy ciekły dwutlenek siarki, kwas siarkowy lub czystą siarkę. 
Obniżając temperatury spalania oraz kontrolując procesu mieszania pozwala na 
obniżenie emisji tlenków azotu (NOx). Metodami, którymi można zredukować 
emisje NOx są: stosowanie palników niskoemisyjnych, spalanie dwustrefowe 
(niestechiometryczne), recyrkulację spalin, zmniejszenie współczynnika nadmiaru 
powietrza jako metody pierwotne oraz selektywna redukcja katalityczna (SCR), 
selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR), a także metody łącznego 

odsiarczania i odazotowania spalin jako metody wtórne.
6
 

Polityka klimatyczna UE zakłada ograniczenie emisji CO2. Można to uzyskać 
w różnoraki sposób oraz z różną skutecznością. Sama poprawa jakości węgla 
(wzbogacanie węgla, brykietowanie – szerokie zastosowanie na świecie)  
to redukcja do 5%. Redukcję do 22% można osiągnąć poprzez poprawę 
sprawności istniejących elektrowni. Około 25% redukcji to zaawansowane 
technologie (zintegrowane zgazowanie w cyklu kombinowanym (IGCC), spalanie  
w ciśnieniowym złożu fluidalnym (PFBC) oraz przyszłościowo zgazowanie 
zintegrowane z ogniwami paliwowymi (IGFC). Takie technologie jak IGCC i PFBC 
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pracują w USA, Japonii i Europie, a IGFC znajduje się na etapie badań i rozwoju 
(R&D). Największą redukcję, bo wynoszącą do 99% stanowią technologie zero-
emisyjne. Wychwytywanie i magazynowanie CO2 (sekwestracja) jest przedmiotem 
intensywnych prac badawczych na świecie w dalszym horyzoncie czasowym, 
emitowany dwutlenek węgla będzie mógł być wychwytywany i usuwany w taki 

sposób, aby nie przedostawał się do atmosfery.
7
 

 
2. CCS partnerem węgla kamiennego w jego nowoczesnym użytkowaniu 
Technologie usuwania CO2 można podzielić na trzy grupy. Rys. 2. 

przedstawia schematycznie przebieg tych procesów. 
 

Rysunek nr 2: Technologie usuwania dwutlenku węgla. 
 

 
Źródło: J. Rakowski, Czy elektrownie węglowe będą w stanie ograniczać emisję CO2?, 

Energetyka 3/2006, s. 163. 
 

Metodami tymi są: 

 usuwanie przed spalaniem – tzw. pre-combustion gdzie dwutlenek węgla 
oddzielany jest przed spaleniem węgla (metodą gazyfikacji – tzw. IGCC); 

 usuwanie po spaleniu – tzw. post-combustion, która polega na oddzieleniu 
CO2 po spaleniu węgla i jest stosowana w już istniejących elektrowniach; 

 spalanie tlenowe- tzw. oxy-fuel combustion, w której węgiel spalany jest  

w obecności tlenu, a nie powietrza.
8
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Koncepcja technologii CCS (carbon capture and storage), czyli 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla – technologia zwana również 
sekwestracją CO2, polega na wychwyceniu dwutlenku węgla powstałego w wyniku 
spalania węgla, który następnie w formie ciekłej jest transportowany za pomocą 
sieci gazociągów lub innych środków transportu do miejsca jego składowania 
odpowiednich strukturach geologicznych. Gaz ten może być składowany  
w wyeksploatowanych zbiornikach gazu i ropy, zatłaczany z jednoczesnym 
odzyskiem ropy, składowany bezpośrednio w morzach i oceanach oraz trwale 
wiązanie CO2. Innymi sposobami składowania to wykorzystanie 
wyeksploatowanych kawern solnych oraz zamkniętych kopalń węgla. W tym 
drugim przypadku możliwe byłoby połączenie zatłaczania z wypychaniem  

i pozyskiwaniem metanu.
9
 

Technologia ta jest przedmiotem badań na całym świecie. W Stanach 
Zjednoczonych uruchomiono duży projekt badawczy z budżetem 1 mld USD pod 
nazwą FutureGen. Istotą jest budowa demonstracyjnej instalacji IGCC połączonej 
z wychwytywaniem i magazynowaniem CO2, zdolnej do wytwarzania energii 
elektrycznej o koszcie porównywalnym (maksymalnie 10% wyższym) z kosztem 
wytwarzania w konwencjonalnej elektrowni stosującej najnowocześniejszą 
dostępną obecnie technikę. Rządy czołowych gospodarek inicjują i finansują 
programy badawcze w zakresie wychwytywania CO2 np. projekt AD 700 w UE, 
CANMET w Kanadzie, COAL21 w Australii, EAGLE Project w Japonii, czy też 

wspólny projekt USA i Kanady ZECA).
10

 W Europie w połowie lat 90. XX wieku 
zrealizowano projekt SACS (składowanie CO2 w solankach) na polach naftowych 
pod Morzem Północnym. Jednostkami demonstracyjnymi są elektrownie 

niemieckie w Schwarze Pumpe w Brandenburgii oraz Jänschwalde.
11

 
Aby wdrożyć na masową skalę technologię CCS konieczna jest wola 

polityczna, wsparcie legislacyjne oraz współdziałanie wielu instytucji. Podmioty 
działające w obszarze CCS można podzielić na działające w sektorze rządowym, 
przemysłowym, badawczym i pozarządowym. W Polsce sektor rządowy 
reprezentują Ministerstwo Środowiska – odpowiedzialne za przygotowanie 
prawodawstwa związanego z wdrażaniem Dyrektywy CCS oraz Ministerstwo 
Gospodarki, które wdraża program „Kierunki Rozwoju Czystych Technologii 
Węglowych w Polsce”. Jednostką kompetentną do sprawowania przyszłego 
nadzoru nad przygotowywaniem i wdrażaniem prawodawstwa w zakresie 
składowania CO2 jest Państwowy Instytut Geologiczny. Jednostki naukowe, które 
przygotowują bazę teoretyczną i merytoryczną stanowią Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla prowadzący badania nad wychwytem CO2, Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN prowadzący badania nad technologią CCS, 
Instytut Nafty i Gazu zajmujący się tematyką badań nad transportem  
i magazynowaniem CO2 oraz Państwowy Instytut Geologiczny współdziałający  
w badaniach nad magazynowaniem CO2. W praktyce efekt tych prac sprawdzać 
będzie Polska Grupa Energetyczna w elektrowni Bełchatów, Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. Ponadto z sektora przemysłowego zainteresowanymi wynikami 
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badań są: Tauron Polska Energia S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., 
Lotos S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A. Działania wspierają między innymi 

demos EUROPA, WWF oraz Bellona Polska.
12

 Jak można zauważyć ze strony 

naukowej wsparcie dla technologii CCS jest bardzo szerokie, reprezentujące 
ośrodki badawcze wyjątkowo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. 
Jednocześnie spektrum odbiorców opracowanych metod zawiera wszystkich 
potencjalnych użytkowników technologii CCS począwszy od sektora węglowego 
poprzez gazowy, energetyczny aż po branżę chemiczną. 

 

Rysunek nr 3: Możliwości wykorzystania sekwestracji dwutlenku węgla. 
 

 
Źródło: GeoNet, Podziemne składowanieCO2 – czym jest tak naprawdę?, Brak 

wydawcy i roku wydania, s. 6. 
 

W roku 2007 przywódcy krajów Unii Europejskiej uzgodnili, że do roku 2015 
na terenie Europy uruchomione zostanie nie mniej niż 12 zintegrowanych obiektów 
demonstracyjnych skali komercyjnej. Początki programu legislacyjnego to pakiet 
klimatyczny, a w nim ustanowienie ram prawnych dla rozwoju i bezpiecznej 
eksploatacji technologii CCS. Dla wsparcia tych działań wprowadzono system 
finansowania, znany jako program NER300 finansowanego ze sprzedaży ok. 300 
mln pozwoleń na emisje CO2 w ramach rynku ETS. Uzyskane środki będą 
wykorzystywane dla subsydiowania demonstracyjnych instalacji CCS, które zostały 
w lutym 2011 zgłoszone do właściwych organów rządowych, a następnie w maju 
2011 przekazane do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). EIB swoje 
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decyzje dla zbioru zatwierdzonych projektów przekazał Komisji Europejskiej, która 

sporządziła ranking tych projektów.
13

 
Technologia CCS jest obecnie kosztowna. najdroższym jej etapem jest proces 

separacji dwutlenku węgla, a następnie zatłaczania oraz transportu – to 
uzależnione jest od odległości. CCS wiąże się ponadto ze znacznym obniżeniem 
sprawności elektrowni. Instalacje takie powinny być budowane na blokach bardzo 
nowoczesnych i bardzo sprawnych. W przeciwnym razie ilość paliwa potrzebnego 
do wytworzenia tej samej ilości energii elektrycznej musiałaby być znacznie 

większa, co oznacza wzrost cen energii.
14

 Z tych właśnie względów, pomimo że na 
liście KE znalazły się projekty Elektrowni Bełchatów, Zakładów Azotowych 
Kędzierzyn i Vattenfall, firmy te wycofały się z tych przedsięwzięć. Jedyną spółką 
energetyczną w Polsce, która w dalszym ciągu prowadzi prace nad CCS jest 
Tauron Wytwarzanie. Spółka wybudowała, za kwotę 8,8 mln zł., pilotowe 
instalacje, które pracują w jej zakładach – Elektrowni Łaziska i Elektrowni 

Łagisza.
15

 
 
3. Użytkowanie węgla kamiennego to nie tylko jego bezpośrednie  

spalanie 
Samo przetwórstwo węgla w sposób bardziej ekonomiczny, nowocześniejszy 

stwarza możliwości jego wykorzystania w sposób bardziej ekologiczny. Jedną  
z możliwości jest podziemne zgazowanie. 

Pomysłodawcą podziemnego zgazowania węgla był Sir William Simens, który 
w 1868 roku na forum Chemical Society of London przedstawił koncepcję 
podziemnego zgazowania resztkowych pokładów węglowych. W latach 1880-1890 
Dimitr Mendelejew rozwinął i opublikował wyniki swoich prac, w których przedstawił 
szczegółową koncepcję projektu i działania instalacji do tych procesów. 
Pierwszym, który uzyskał w 1909 r. patent z zakresu podziemnego zgazowania był 
amerykański wynalazca A. G. Betts. W 1912 r. angielski chemik William Ramsey 
zaplanował pierwszy eksperyment w tym zakresie, jednakże śmierć naukowca  
i wybuch I wojny światowej uniemożliwił jego przeprowadzenie. Pierwszy udany 
eksperyment podziemnego zgazowania węgla przeprowadzono w Lisiczańsku nad 
Dońcem na Ukrainie w 1934 roku.

16
 Przed II wojną światową doświadczalne 

kopalnie istniały w ZSRR oraz Estonii.
17

 Do chwili obecnej w świecie pracuje jedna 
instalacja – w Angren w Uzbekistanie (od lat 50 ubiegłego wieku). Na świecie 
przeprowadzono ponad 50 eksperymentów podziemnego zgazowania węgla. Od 
początku 2012 roku zostało ogłoszonych około 22 nowych projektów instalacji 
m.in. w Indiach, Stanach Zjednoczonych, Australii, Chile, Kanadzie, Pakistanie, 
Chinach, Nowej Zelandii.

18
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Podziemne zgazowanie to metoda polegająca na zmianie pod wpływem 
utleniaczy (powietrza, tlenu, pary wodnej) stanu skupienia węgla ze stałego  
w gazowy. Powstaje wówczas między innymi tlenek węgla, wodór, wydziela się 
metan oraz azot. Metodę tą można z powodzeniem stosować przy eksploatacji 
cienkich pokładów węgla oraz tych które są zanieczyszczone tzw. przerostami 
kamienia, a więc pozyskać energię bez wydobywania na powierzchnię dużych 
ilości skały płonnej stanowiącej zanieczyszczenie dla środowiska. Ponadto metoda 
ta umożliwia eksploatacje tych zasobów węgla, które pozostały niewydobyte  
w kopalniach zlikwidowanych, bez tworzenia od podstaw skomplikowanej  
i kosztownej infrastruktury tradycyjnej kopalni. Rys 4. przedstawia schematycznie 
proces podziemnego zgazowania węgla. 

 

Rysunek nr 4: Schemat podziemnego zgazowania węgla. 

 

 
Źródło: Strona internetowa.
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Zgazowanie podziemne przeprowadzić dwoma metodami różniącymi się od 
siebie sposobem udostępnienia złoża, metodą: szybową (z istniejących lub nowych 
wyrobisk kopalnianych) i bezszynową (wykonanie odwiertów do złoża węgla  
z powierzchni).

20
  

Podziemne zgazowanie to jeden z sztandarowych projektów, które mogą 
przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych a jednocześnie 
utrzymać znaczącą rolę węgla kamiennego jako paliwa do wytwarzania energii.  
Z tego względu zainteresowaniem podziemnym zgazowaniem węgla wykazują nie 
tylko naukowcy ale i przedstawiciele przemysłu.  

Główny Instytut Górnictwa, korzystając Funduszu Badawczego Węgla i Stali 
(RFCS), z realizował w latach 2007-2010 projekt HUGE (ang. Hydrogen Oriented 
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Underground Coal Gasification for Europe). W projekcie uczestniczyli również 
 
partnerzy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Belgii i Ukrainy i były to 
następujące instytucje: Delft University of Technology, UCG Partnership Ltd, 
Universität Stuttgart, Institute of Chemical Process Fundamentals, Institut 
Scientifique de Service Public, National Mining University oraz z Polski Instytut 
Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” i Politechnika Śląska. Projekt wspierany był 
przez sektor paliwowo-energetyczny, tj. Kompanię Węgłową S.A. oraz BOT 
Górnictwo i Energetyka S.A.  

W ramach projektu przeprowadzono w kwietniu 2010 roku próbę 
podziemnego zgazowania w skali półtechnicznej około 30m pod ziemią (in situ) w 
Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Próba ta poprzedzona była sześcioma 
wielogodzinnymi eksperymentami laboratoryjnymi oraz doświadczeniami  
w reaktorze powierzchniowym (ex situ). Stężenie wodoru wyniosło w zależności od 
warunków od 14,62% do 63,9%. W przeprowadzonej 16 dniowej próbie 
podziemnej zgazowano około 12-15 ton węgla przy prędkości zgazowania 
substancji węglowej około 30-40 kg/godz. Wytwarzało się wówczas około 120-150 
m

3 
gazu/godz. W procesie uzyskano palny gaz o wartości opałowej w przedziale: 

2,5-10 MJ/ m
3
 i o składzie: wodór 10-40%, tlenek węgla 20-30%, metan 2-3%, 

dwutlenek węgla 10-15%, tlen 1-2%.
21

 
W ramach współpracy naukowej zawiązano Konsorcjum Naukowo-

Przemysłowe „Zgazowanie węgla” i w jego ramach realizowany jest projekt 
„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii”. W skład Konsorcjum weszły: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
(Lider Projektu), Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach, jako partnerzy 
naukowi. Ze strony przemysłu w Konsorcjum uczestniczą: Katowicki Holding 
Węglowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A., Południowy 
Koncern Energetyczny S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., ZAK S.A.

22
 

Podziemną pilotową instalację zlokalizowano w Katowickim Holdingu 
Węglowym S.A. na terenie kopalni „Wieczorek”. Przy wyborze lokalizacji 
uwzględniono obok wymogów technologicznych uwarunkowania związane  
z bezpieczeństwem załogi kopalni pracującej pod ziemią w trakcie próby 
zgazowania oraz plan wydobycia na najbliższe lata. W trakcie zgazowania  
(w okresie próby ok. 1200 ton węgla) zakłada ilość uzyskanego gazu – ok. 1634 
m

3
/h o wartości opałowej około 4,5 MJ/Nm

3
 (±20%). Zakładane produkty 

zgazowania to objętościowo: wodór – 15% , tlenek węgla – 12%, metan – 3%, 
dwutlenek węgla – 16%, i tlen – 1%. Rejon przeprowadzonej próby wyposażony 
zostanie w aparaturę kontrolno-pomiarową w celu uzyskania danych do określenia  
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wskaźników technologicznych (bilans materiałowy, bilans energetyczny), a przede 
wszystkim, dla oszacowania wielkości i zasięgu możliwych zagrożeń dla ludzi  

i środowiska.
23

 Proces zgazowania w kopalni rozpoczęto 24 marca 2014 r. 

 
4. Węgiel kamienny substytutem innych paliw energetycznych. 
Kończące się zasoby ropy naftowej, a jednocześnie brak substytutu do 

masowego wykorzystania w transporcie drogowym, lotniczym i morskim jest 
impulsem do produkcji ropy z innych surowców w tym rzecz jasna z węgla.  

Produkcja paliw płynnych z węgla ma swoją długą historię, a początki tej 
technologii to patenty Fredericka Berginsu z 1913 r. oraz Franza Fischera i Hansa 
Tropscha z 1925 r.

24
 Podczas II wojny światowej benzyna z węgla miała 

szczególne znaczenie, gdyż Niemcy nie posiadają złóż ropy naftowej, natomiast 
posiadają znaczne zasoby węgla. Do 1945 roku instalacje o niewielkich mocach 
pracowały w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Japonii. W Polsce  
w zakładach chemicznych w Oświęcimiu upłynniano węgiel, ale na niewielką skalę. 
Tania ropa naftowa spowodowała zaniechanie, a następnie całkowite wstrzymanie 
produkcji paliw płynnych z węgla. W okresie apartheidu, izolacja przez 
społeczność międzynarodową Republiki Południowej Afryki wytworzyła 
konieczność szukania własnych źródeł zaopatrzenia w paliwa. W roku 1955 firma 
Sasol uruchomiła instalację do upłynniania węgla. Produkcja ta trwa do dnia 
dzisiejszego i wynosi obecnie 6 mln ton produktów ciekłych, z których 60% 
stanowią paliwa, a pozostała część to chemikalia. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku w kopalni „Janina” zakupiono aparaturę do upłynniana węgla, lecz 
nigdy nie została ona zmontowana.  

W Chinach budowane obecnie są zakłady Ningxia i Shenhua o zdolności 
produkcyjnej 160 tys. bpd (baryłek/dobę) oraz Maijata, gdzie produkcja wynosić ma 
50 tys. bpd, przy cenie baryłki wynoszącej 26 USD. W Stanach Zjednoczonych 
dwa zakłady w Arizonie i Północnej Dakocie planują produkcje na poziomie 50 tys. 
bpd.

 25
 

Paliwa płynne z węgla można uzyskiwać różnymi metodami: 

 metodą pośrednią, która obejmuje zgazowanie węgla do gazu 
syntezowego, a następnie syntezę węglowodorów metodą Fischera-
Tropscha; 

 metodą bezpośrednią, która bazuje na procesie Bergiusa i polega na 
bezpośrednio uwodornieniu węgla, do produktu ciekłego, tzw. „ropy 
węglowej”;

26
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 metodą Karricka, czyli niskotemperaturowym zgazowaniem lignitu, węgla 
kamiennego lub łupków w temperaturze 425

o
C w warunkach 

beztlenowych; 

 metodą Schroedera, gdzie wysuszony węgiel w formie sproszkowanej jest 
nasycany metanolem, rozpuszczony w benzenie i wystawiony na działanie 
mikrofal o częstotliwości i czasie działania odpowiednim do 
przeprowadzenia uwodornienia węgla. Głównym produktem tego procesu 
jest benzen, a pozostałe po reakcji produkty: węgiel i węgiel odbarwiający 
mogą być odzyskiwane i poddawane gazyfikacji z udziałem pary wodnej  
i tlenu, prowadzącej do powstania gazu syntezowego do produkcji 

metanolu.
27

 

Synteza Fischera-Tropscha realizowana była w latach 50. w Zakładach 
Chemicznych w Oświęcimiu. Od tego czasu metoda ta na świecie została znacznie 
udoskonalona. Wadą tej metody jest znaczne zużycie węgla w stosunku do 
wyprodukowanej ropy. Dla wyprodukowania 2 mln Mg oleju napędowego rocznie 
trzeba przetworzyć około 20 mln Mg węgla. 

Metoda Bergiusa była w Polsce wnikliwie badana w latach 1973-1990,  
a efektem było uruchomienie w byłym Zakładzie Przetwórstwa Węgla w Tychach 
instalacji doświadczalnej o mocy przerobowej 4 Mg węgla na dobę i otrzymywanie 
tzw. „ropy węglowej”. Pokrycie niedoboru 2 Mg oleju napędowego tą metodą 
wymaga przetworzenia 4,5 Mg węgla rocznie.

 28
 

W procesie Karricka z tony węgla można uzyskać 0,175 m
3
 olejów i smoły węglowej 

95 m
3
 gazu i 0,75 tony półkoksu. Wydajność objętościowa tego procesu to około 25% 

benzyny, 10% nafty i 20% oleju opałowego.
29

 

Podjęcie produkcji paliw płynnych z węgla w Polsce, wymaga rozwiązania 
szeregu problemów. Budowa zakładu wytwarzającego ok. 2-3 mln ton paliwa 
rocznie według różnych szacunków i w zależności od technologii może pochłonąć 
2-4,5 mld USD. Ponadto wdrożenie nawet znanych technologii upłynniania węgla 
wymaga przeprowadzenia badań w zakresie bazy surowcowej i optymalizacji 
procesów jednostkowych. Zużycie węgla w produkcji 2-3 mln ton paliw  
w zależności od technologii wymagać będzie do 15 mln ton węgla o określonych 

własnościach w perspektywie 25-30 lat.
30

 Odrębnym problemem, zwłaszcza przy 
obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej jest emisja CO2. Jedna tona 
produktu finalnego to zużycie 5 ton węgla, a więc emisja 10 ton dwutlenku węgla.

31
 

Przyszłościową technologią wykorzystania węgla i produkcji energii są ogniwa 
węglowe. Technologia polega na generowaniu energii elektrycznej powstałej  
z reakcji elektrochemicznego utleniania dostarczanego paliwa, czyli węgla i jest 
szczególnym przypadkiem ogniwa średniotemperaturowego z alkalicznym 
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elektrolitem (Direct Carbon Fuel Cell – DCFC). Początki badań nad tą technologią 
rozpoczął A. C. i A. E. Becquerel i P. Jablokchkoff , którzy w 1855 roku dowiedli, że 
wykorzystując pręt węglowy zanurzony w platynowym lub żelaznym tyglu 

zawierającym stopiony wodorotlenek sodu można wytwarzać prąd elektryczny.
32

  

Polskie badania w tym obszarze mają wsparcie nie tylko naukowe, ale 
również polityczne oraz ze sfery przemysłowej. Powołane przez Ministerstwo 
Gospodarki konsorcjum w skład którego wchodzą Kompania Węglowa, Katowicki 
Holding Węglowy, Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz Tauron Wytwarzanie 
ma wsparcie naukowe ze strony naukowców z Instytutu Energetyki w Warszawie, 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni PAN. Celem jest powiązanie energetyki i górnictwa węgla 
kamiennego, tak aby można było rozpocząć prace nad wykorzystaniem węglowych 
ogniw paliwowych do produkcji tańszej i wydajnej energii elektrycznej. Po dwóch 
latach badań naukowcy i praktycy dowiedli, że jest to możliwe. Sprawność 
energetyczna takich ogniw wynosi ok. 65%. Naukowcy przewidują, że pierwsze 

komercyjne instalacje węglowe mogłyby powstać w ciągu 6 lat.
33

 
 

Rysunek nr 5: przedstawia zachodzące procesy oraz prototyp węglowego ogniwa 

paliwowego. 
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Źródło: Strona internetowa.
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Rysunek nr 6: Węglowe ogniwa paliwowe. 
 

 
Źródło: Strona internetowa.
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W procesach tworzenia się węgla kamiennego powstawał gaz palny – metan. 
Gaz ten można pozyskiwać różnymi sposobami. Jedną z nich jest pozyskiwanie  
w czasie bieżącej eksploatacji kopalń (CSM – Coal Seam Methane) przez 
wywiercone otwory prowadzone z wyrobisk górniczych celem usunięcia metanu. 
Metan (o koncentracji 60-95%) jest odprowadzany wraz z powietrzem 
wentylacyjnym lub systemami odmetanowania z możliwością energetycznego 
wykorzystania. Kolejną metodą są wiercenia do zrobów górniczych kopalń węgla, 
w których zaprzestano wydobycia (AMM - Abandoned Mines Methane). Pozyskany 
gaz ma koncentrację metanu 20-70%. Trzecią metodą jest pozyskanie z otworów 
wierconych pionowo, kierunkowo lub poziomo z powierzchni do dziewiczych 
pokładów węgla kamiennego (Coal Bed Methane - CBM albo Virgin CBM-VCBM). 
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Uzyskuje się gaz o koncentracji metanu ok. 90%.
36

 Określenie CMM-Coal Minę 
Methane odnosi się ogólnie do odzyskiwania metanu z kopalni czynnych  
i odstawionych, z podziałem na odsysany w kopalniach czynnych (Methane from 
Acticve Mines), odsysany z powietrza wentylacyjnego – VAM Ventilation Air 

Methane oraz metan z kopalni porzuconych, tj. AMM.
37

  
Metan pokładów węgla w Polsce udokumentowany został jedynie w złożach 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rozpoznanie w Dolnośląskim Zagłębiu 
Węglowym oraz Lubelskim Zagłębiu Węglowym jest bardzo słabe. Zasoby 
bilansowe w roku 2012 wynosiły 87,6 mld m

3
. Wydobycie metanu wyniosło około 

278 mln m
3
 ujmowanego przez stacje odmetanowania poszczególnych kopalń oraz 

eksploatowanego samodzielnie, na zasadzie samowypływu gazu z otworów 
wiertniczych, sięgających do zrobów kopalń zlikwidowanych. Ilość metanu 
wyemitowanego wraz z powietrzem kopalnianym systemem wentylacji wyniosła 
461,98 mln m

3
.  

Aby zintensyfikować wydobycie metanu można zastosować znany  
w wydobyciu gazu łupkowego zabieg hydraulicznego szczelinowania otworów 
poziomych. Nie jest to proste ze względu na fakt, że szczelinowanie powinno 
zostać przeprowadzone równomiernie na całej długości poziomego odcinka otworu 

przy zastosowaniu specjalnego zestawu.
38

 
 

Rysunek nr 7: Przykładowe pozyskiwanie metanu metodą otworową. 
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Źródło: A. Gonet i in., s. 20. 
 
Rysunek nr 7 przedstawia sposób dotarcia do złóż metanu z powierzchni 

zakłady wydobywającego tą kopalinę.  
Metan można wykorzystywać jako źródło energii w postaci gazu sieciowego 

oraz jako paliwa do generacji energii elektrycznej w siłowniach parowych, 
turbinach gazowych, silnikach gazowych, ogniwach paliwowych i innych 
instalacjach energetycznych. Może być wykorzystywany w przemyśle przy spalaniu 
dla celów grzewczych, technologicznych, odsalania, suszenia, utylizacji odpadów, 

produkcji gipsu, w przemyśle hutniczym oraz jako surowca chemicznego.
39

 
Przykładem wykorzystania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń są 
kopalnie Kompani Węglowej – „Szczygłowice” i „Sośnica-Makoszowy”. Metan 

wykorzystywany jest tam do zasilania agregatów kogeneracyjnych.
40

 Również  
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której kopalnie należą do najbardziej 
metanowych w Polsce, wykorzystuje się metan w układach kogeneracyjnych, 
centralnej klimatyzacji oraz kotłach gazowych. 

Wydobycie metanu niezależnie od sposobu jego pozyskania jest korzystne nie 
tylko ze względów ekonomicznych. Gaz ten jest wyjątkowo niebezpieczny dla 
pracujących pod ziemią górników. Ze względu na jego wybuchowość był przyczyną 
wielu katastrof. Największa katastrofa (1527 ofiar) miała miejsce w 1942 roku  
w kopalni Honkeiko w Chinach. W Polsce metan był bezpośrednią przyczyną 
największych katastrof. W roku 1950 w kopalni „Jankowice” zginęło 29 górników,  
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w 1990 roku w kopalni „Halemba” – 19.
41

 Ostatnia katastrofa, której przyczyną był 
metan wydarzyła się w kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk” w 2009 roku i pochłonęła 
życie 20 górników. 

Nie mniej ważnym jest aspekt ekologiczny. Metan jako gaz cieplarniany ma 
potencjał grzewczy 21 (25) razy silniejszy niż dwutlenek węgla. W warunkach 
handlu emisjami stwarza to możliwości uzyskania przychodów (lub oszczędności 
kosztów) z tytułu ograniczenia tej emisji. Spalanie gazu kopalnianego skutkuje 
powstaniem dwutlenku węgla w miejsce metanu i tym samym daje możliwość 

ograniczenia jego emisji (ekwiwalentnej w przeliczeniu na CO2).
42

 
 
5. Podsumowanie 
Posiadanie własnych surowców energetycznych jest niezwykle istotne  

w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, ale również i politycznego oraz 
ekonomicznego.  

Wyczerpujące się zasoby ropy, w przyszłości, wymuszą sytuację konieczności 
poszukiwania możliwości jej produkcji z innych źródeł. Innym aspektem jest duża 
skłonność do wahań cenowych ropy naftowej. Każde zawirowanie polityczne na 
świecie może oznaczać tylko jedno – wzrost ceny. Przykładem może być kryzys 
naftowy z 1973 r, pierwsza wojna w Zatoce Perskiej czy huragan Katrina. Polska 
pozbawiona własnych zasobów ropy naftowej, wystarczających na pokrycie 
krajowego zapotrzebowania, w sposób szczególny narażona jest na wahnięcia cen 
tego surowca. Posiadanie technologii, jak i infrastruktury do przetwarzania węgla 
byłaby znaczącym sygnałem dla innych państw, które próbowałyby używać 
„argumentu ropy” jako formy nacisków politycznych. Ze względu na obecną cenę 
ropy jak i wysokie koszty inwestycyjne produkcja paliw płynnych z węgla nie jest 
opłacalna. W przypadku jednakże znacznego wzrostu cen ropy (sytuacja taka ze 
względu na kurczące się zasoby tego surowca, wzrost zużycia po zakończeniu się 
światowego kryzysu finansowego, czy zawirowań politycznych na Bliskim 
Wschodzie może wystąpić) możliwość produkcji z węgla kamiennego byłaby 
znaczącym stabilizatorem poziomu cen na rynku krajowym. 

Podobnie przedstawia się sytuacja z gazem ziemnym. Główne źródło dostaw 
do Polski to kierunek wschodni, a to może stwarzać poważne reperkusje  
w sytuacjach konfliktów politycznych. Przykładem może być wstrzymanie dostaw 
gazu ziemnego do Polski w styczniu 2008 r. przez NAK „Naftogaz Ukrainy”. 
Kolejne informacje o konflikcie pomiędzy Gazpromem a Ukrainą pojawiły się  
w grudniu 2008 r. 17 grudnia 2008 r. Federacja Rosyjska poinformowała Polskę, 
że będzie w pełni realizowała swoje zobowiązania wynikające z warunków 
zawartych kontraktów jednak w wyniku konfliktu z Ukrainą – głównym krajem 
tranzytowym dla dostarczanego przez Rosję gazu – w styczniu 2009 r. może 
nastąpić wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do państw unijnych. Sytuacja ta była 
próbą wywarcia presji politycznej na Ukrainę przez Federacją Rosyjską niemalże 
całkowicie uzależnioną od dostaw rosyjskiego gazu. W szczególnie trudnej sytuacji 
znalazły się wówczas Węgry i Słowacja (która rozważała uruchomienie wyłączonej 
elektrowni atomowej). Nowa sytuacja polityczna związana z polityką Rosji wobec 
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Ukrainy, zajęcie Krymu każą inaczej traktować nie tylko obecna politykę 
energetyczną Unii Europejskiej, ale również postrzeganie węgla.  

Tak więc posiadanie własnych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w gaz  
z wykorzystaniem gazów powstałych w procesach przetwarzania węgla 
stanowiłoby poważny argument zapewniający odporność na naciski polityczne 
państw importujących gaz do Polski. Wykorzystanie Czystych Technologii 
Węglowych, będących przyszłością, wprawdzie kosztownych i obarczonych 
ryzykiem niepowodzenia oraz trudnościami natury technicznej, przetwarzanie 
węgla kamiennego i uzyskiwanie gazu koksowniczego i metanu z odmetanowania 
kopalń w znaczny sposób uodporniłoby Polskę na naciski zewnętrzne.  

 
Streszczenie 
Użytkowanie węgla kamiennego to nie tylko jego bezpośrednie spalanie. 

Współczesna nauka i inżynieria dysponuje takimi możliwościami przetwarzania 
tego surowca, które umożliwią jego wykorzystanie w sposób ekologiczny  
i zmniejszający szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Nowoczesne metody 
przygotowania węgla kamiennego (przeróbka mechaniczna i chemiczna), 
innowacyjne sposoby spalania (IGCC i PFBC) pozwalają na obniżenie 
emitowanych związków chemicznych oraz pyłów. Dwutlenek węgla może być 
wychwytywany i składowany w różnoraki sposób ograniczając jego niewątpliwe 
szkodliwe oddziaływanie. Metan jako kopalina towarzysząca wydobyciu węgla 
kamiennego to również nie do końca w pełni wykorzystywanie źródło energii. 
Chemiczne przetwarzanie węgla i produkcja paliw oraz podziemne zgazowanie 
 
 
 
stwarzają możliwości ograniczenia zależności od importu surowców oraz na 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Węgiel kamienny to wbrew pozorom 
nie „brudna energia”, a surowiec, który odpowiednio użytkowany może być 
gwarantem wzrostu i rozwoju społeczno gospodarczego. 

Słowa klucze: węgiel kamienny, CCS, przetwarzanie węgla, bezpieczeństwo, 
podziemne zgazowanie 

 
Summary 
The use of coal is not only the direct combustion. Modern science and 

engineering features such processing capabilities of this material , which will 
enable its use in an environmentally friendly manner and reducing harmful impact 
on the environment. Modern methods of coal preparation (mechanical and 
chemical processing), innovative ways of combustion (IGCC and PFBC) allow 
reduction of emissions of chemicals and dust. Carbon dioxide can be captured and 
stored in a variety of ways limiting its undoubted harmful effects. Methane as 
a coal mining accompanying mineral is also not completely fully used source  
of energy. Chemical processing of coal, production of fuel and underground 
gasification provide opportunities to reduce dependence on importing raw materials 
and increased energy security. Contrary to appearance coal is not “dirty energy”, 
but raw material, which properly used can be a guarantor of growth and socio-
economic development. 

Key words: coal, CCS, coal processing, security, underground gasification 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENĘ BENZYNY W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM PODATKÓW I OPŁAT 
 
 

Wstęp 
W języku nauki ropa naftowa to mieszanina węglowodorów ze związkami 

organicznymi siarki, azotu i tlenu oraz składników mineralnych. W języku 
finansistów, ludzi, którzy dostrzegli jej potencjał ekonomiczny, nazywana jest 
wymownie „czarnym złotem”. Znana już w starożytności, miała w swojej historii 
liczne zastosowania: uszczelnianie łodzi, nasączanie pochodni czy impregnowanie 
ubrań. Dziś jest strategicznym surowcem, bez którego nasza cywilizacja nie byłaby 
w stanie funkcjonować w obecnym kształcie.  

Trudno sobie bowiem wyobrazić świat bez sieci dróg i autostrad, po których 
przemieszczają się codziennie niezliczone ilości samochodów. Można śmiało 
stwierdzić, że na dzień dzisiejszy światowa gospodarka jest uzależniona od ropy 
naftowej, a nieśmiałe przymiarki jej zastąpienia innymi źródłami energii są zaledwie 
kiełkującym panaceum na obecną sytuację. 

Ropa naftowa jest obecnie na rynkach światowych towarem, którego obroty 
osiągają największe rozmiary. Ze względu na globalny charakter handlu ropą, 
aktualnie ukształtowały się trzy główne centra, w których każdego dnia dokonuje 
się największych transakcji kupna-sprzedaży tego towaru na świecie. Są to giełdy 
w Londynie, Nowym Jorku i Singapurze. Na każdym z nich handluje się 
odmiennym rodzajem ropy, a jej cena to efekt porozumienia zawartego pomiędzy 
kupującymi i sprzedającymi. Kilka ostatnich lat pokazało, że giełdowy kurs ropy 
podlega sporym wahaniom, które raz znajdują bardziej racjonalne wyjaśnienie,  
raz mniej, jednakże towar, który zakupimy na rynkach towarowych nie jest tym, co 
konsument otrzymuje bezpośrednio na stacji benzynowej.  

Ropa naftowa sprzedawana w baryłkach nie nadaje się do użycia. Jej droga 
na stację benzynową prowadzi przez rafinerię, gdzie jest poddawana procesom 
destylacji, w wyniku których, oprócz popularnej benzyny, otrzymuje się też takie 
produkty jak gaz ziemny czy olej opałowy.  

Proces ten wiąże się oczywiście z kosztami, które – obok marży detalistów, 
podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i transportu – zawsze będą towarzyszyć 
benzynie na jej drodze z giełdy do stacji paliwowej. Stąd też cena jednego  
litra benzyny zawsze będzie, w przeliczeniu, wyższa od jednego litra ropy. 
Kontrowersje może natomiast wzbudzać stopień skorelowania giełdowej ceny ropy 
z detaliczną ceną benzyny.  

Obserwując zmiany cen popularnych paliw na stacjach benzynowych, trudno 
nie oprzeć się wrażeniu, że często reagują one w sposób niezwiązany z ich 
giełdowym źródłem. Nierzadko uczestnicy rynku są świadkami powszechnego 
oburzenia konsumentów, którzy zdenerwowani kolejnymi podwyżkami ceny paliw 
zgłębiają mechanizmy rynkowe w celu odszukania źródła tych niepożądanych 
zjawisk. Najczęściej poszukiwania te prowadzą na giełdę towarową, gdzie – jak  
się okazuje – na pierwszy rzut oka nie ma ewidentnych przesłanek 
usprawiedliwiających krzywdzące podwyżki.  

 



Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych czynników 
kształtujących cenę benzyny ze szczególnym uwzględnieniem podatków: 
akcyzowego, VAT oraz opłaty paliwowej. Analizą objęto lata: 2010-2014. 

 
1. Charakterystyka rynku paliwowego w Polsce 

Produkcja paliw ciekłych
1
 prowadzona jest głównie przez Polski Koncern 

Naftowy SA oraz Grupę Lotos SA, a podstawowy surowiec stanowi ropa naftowa  

z byłego Związku Radzieckiego.
2
 Wyprodukowane przez powyższych producentów 

benzyny silnikowe niemal w całości zaspokoiły – w analizowanym okresie – 

potrzeby krajowe.
3
  

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki i są wyznaczane na zasadach rynkowych, gdzie zasadniczą rolę w ich 
kształtowaniu odgrywa cena ropy naftowej na rynkach światowych oraz wysokość 
stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. 

Zasadniczo są one uzależnione od wielu elementów – cen ropy naftowej na 
rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, 
marży detalistów a także od kursu USD oraz Euro. Obrót detaliczny benzynami 
silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest, przede 
wszystkim, na stacjach paliw i stacjach auto-gazu. Liczba tych stacji paliw, jak 
również ich struktura właścicielska nie zmieniła się istotnie na przestrzeni ostatnich 

4 ostatnich lat.
4
  

Na terenie kraju funkcjonuje około 6 750 stacji paliw, z czego około 43,6% 
stanowią obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych, bądź skupione  

w sieciach niezależnych.
5
 Liderem rynku stacji paliw pozostają koncerny krajowe 

operujące pod logo ORLEN, (w tym pod logo BLISKA), LOTOS (także pod logo 

OPTIMA). Stacje te, to już ponad 32,9% krajowego rynku.
6
 Koncerny zagraniczne 

posiadają natomiast ponad 1 420 stacji paliw, do których należą m. in.:
7
 

- koncern BP – w jego barwach działa ok. 460 stacji; 
- Shell, posiadający około 380 stacji; 
- Statoil z liczbą około 350 stacji; 
- Lukoil z liczbą ponad 115 stacji. 
Niezależni operatorzy działają w Polsce na ponad 2 940 stacjach paliw. Stacje 

w sieciach operatorów niezależnych posiadających więcej niż 10 stacji paliw to 
około 700 obiektów.  

                                                           
1
 Paliwo ciekłe jest to paliwo pochodzące zwykle z przeróbki ropy naftowej lub  
(w marginalnym stopniu) z węgla kamiennego i brunatnego, stosowane przede wszystkim do napędu 
silników spalinowych, w mniejszym stopniu do rozruchu kotłów parowych, do celów grzewczych  
i technologicznych. Do najważniejszych paliw ciekłych należy zaliczyć m. in. benzynę. 

2
 Nieznaczne jej ilości zostały sprowadzone z Norwegii. 

3
 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2013 r., Urząd Regulacji 
Energetyki, Warszawa 2014, s. 178. 

4
 Analizą objęto lata: 2010-2014. Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności 
Prezesa URE za lata 2010-2014.  

5
 Stacje paliw należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych 
stanowią 2940 jednostek.  

6
 Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
w 2013 r., ….op. cit., s. 178. 

7
 Ibidem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_naftowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_brunatny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_spalinowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kocio%C5%82_parowy


Z roku na rok wzrasta również ilość stacji zlokalizowanych przy sklepach 
wielkopowierzchniowych (hipermarketach). W 2014 r. liczba takich stacji to 167 
obiektów. W stosunku do 2010 r. nastąpił wzrost o 14,4%. Według stanu na dzień 
30 czerwca 2014 r., najwięcej takich stacji działało w sieciach sklepowych: 

Intermarche (48), Carrefour (43) oraz Tesco (29).
8
 

Na przestrzeni analizowanego okresu największy wzrost odnotowano  

w odniesieniu do stacji autostradowych, których liczba w 2010 roku
9
 wynosiła  

31 obiektów, natomiast w 2014 roku
10

 – 65.
11

 Rosnąca liczba sieci stacji 
operujących przy autostradach i drogach szybkiego ruchu była skutkiem realizacji 
przetargów rozstrzygniętych w 2012 i na początku 2013 r. W większości 
przypadków są one zlokalizowane w Miejscach Obsługi Podróżnych, a ich 
lokalizacja przyczynia się do zmiany geografii zakupu paliw przez kierowców, 
eliminując jednocześnie z rynku część stacji, których działalność przestała być 

opłacalna, poprzez zmianę rozkładu tras samochodowych.
12

 

Na przestrzeni ostatnich 4 lat zauważalny jest również wzrost liczby stacji 
franczyzowych przy jednoczesnym odejściu od formuły umów patronackich. 
Tendencja ta wynika z faktu, iż wielu prywatnych przedsiębiorców, wobec 
konkurencji ze strony koncernów, a nierzadko także hipermarketów, podejmuje 
współpracę z partnerem posiadającym silną markę oraz stabilną pozycję 

rynkową.
13

 
 

2. Koszty rafinacji 
Ropa naftowa, bezpośrednio po wydobyciu, jako czarna, smolista substancja 

nie nadaje się do użycia. Aby uzyskać produkty pożądane przez konsumentów  
i szeroko pojęty przemysł, należy poddać ją obróbce termicznej. Proces ten nosi 
miano rafinacji i jest pierwszym kosztem na drodze ropy naftowej z giełdy 
towarowej do pylonu na stacji. Mogą go przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane 
jednostki dysponujące zaawansowaną technologią. W uproszczeniu, poprzez 
rafinację rozumie się oczyszczenie i rozbicie ropy na rynkowo użyteczne produkty 
pochodne. Po wstępnym oczyszczeniu, odwodnieniu i odsoleniu, ropa poddawana 
jest destylacji frakcyjnej, w której wykorzystuje się różnice temperatur wrzenia, co 
pozwala rozdzielić ropę na frakcje, czyli grupy związków organicznych mających 

zbliżone własności:
14

 
- benzyna (ciekła frakcja wrząca do 150°C); 
- nafta (150-260°C); 
- olej napędowy (260-370°C);  
- olej opałowy (powyżej 370°C). 

                                                           
8
 Opracowanie własne na podstawie: Stacje paliw w Polsce 2007-2014, Polska Organizacja Przemysłu  
i Handlu Naftowego, http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php?news_id=46 [dostęp 28.07.2014 r.]. 

9
 Według stanu na dzień 31 grudnia. 

10
 Według stanu na dzień 30 czerwca. 

11
 Opracowanie własne na podstawie: Stacje paliw w Polsce 2007-2014…, op. cit. 

12
 Przemysł i handel naftowy 2013 (raport roczny), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 
Warszawa 2014, s. 52. 

13
 Na podstawie: Przemysł i handel naftowy 2013…, op. cit., s. 24. 

14
 J. Król-Bogomilski, Technologia Chemiczna – Interaktywny Podręcznik Internetowy, 
www.oocities.com [dostęp 27.07.2014 r.]. 

http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php?news_id=46
http://www.oocities.com/


Procesy technologiczne w rafineriach prowadzone są w zamkniętych  
i szczelnych instalacjach, na które składają się takie elementy jak piece, kotły 
energetyczne, instalacje spalające koks, odpady gazowe itp. Im bardziej instalacje 
są powiązane technologicznie, tym lepiej można wykorzystać surowiec i uzyskać 
wysoką wydajność produktów wysoko przetworzonych. Tylko w wysoce 
zaawansowanych rafineriach można uzyskać paliwa o jakości wymaganej normami 
międzynarodowymi. Owa jakość dyktowana jest przez szereg wskaźników. 
„Wskaźnik krakingu” mówi o głębokości przerobu ropy, szczególnie ciężkich frakcji 
destylacji próżniowej na lekkie produkty typu: benzyny, oleje napędowe, gaz ciekły. 
Inny wskaźnik, odsiarczania, mówi o stopniu odzysku siarki z surowca oraz  

o stopniu zanieczyszczenia paliw siarką.
15

 
Złożoność i kapitałochłonność opisanych procesów czyni branżę 

petrochemiczną wysoce nieprzystępną. Dlatego w Polsce jedynymi producentami 
paliw ciekłych z ropy naftowej są tylko dwa podmioty: Polski Koncern Naftowy 

Orlen i Grupa Lotos.
16

 
Grupa Orlen zarządza kompleksem siedmiu rafinerii zlokalizowanych  

w Polsce (Płock, Trzebinia, Jedlicze), na Litwie (Możejki) oraz w Republice 
Czeskiej (Litvinov, Kralupy i Pardubice). W 2013 r. w siedmiu rafineriach Grupy 
Orlen przerobiono 28,216 tys. ton ropy (w tym: w rafinerach w Polsce – 15.600 
tys.; w rafineriach w Czechach – 3.606 tys. ton oraz w rafinerach na Litwie –  

9.010 tys. ton).
17

 Produkcję we wszystkich rafineriach Orlenu prowadzono,  
w zdecydowanej większości, w oparciu o rosyjską ropę REBCO (Russian Export 
Blend Crude Oil), natomiast pozostałymi gatunkami ropy przerabianymi przez 
rafinerie były: Brent Blend, Statfjord oraz Forties.  

Natomiast Lotos SA posiada drugą co do wielkości rafinerię zlokalizowaną  
w Gdańsku. Rafineria Grupy Lotos, dzięki nowoczesnym instalacjom 

wybudowanym w latach: 2007-2010, przerabia 10,5 ton ropy rocznie,
18

 a jej 

produkcja – oparta jest głównie na ropie rosyjskiej.
19

 

Koszty rafinacji w sprawozdaniach finansowych koncernów naftowych kryją 
się pod nazwą modelowej marży rafineryjnej i są podawane co miesiąc do 
publicznej wiadomości. Obliczana jest ona według schematu, który dla PKN 

ORLEN przedstawia się następująco:
20

 

Modelowa marża rafineryjna = przychody ze sprzedaży produktów (93,5% 
Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) – koszty 
(100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). 

                                                           
15

 Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, A18, VCH, Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1991; Oil, 
Oil Refining.  

16
 Paliwa ciekłe-produkcja, sprzedaż, jakość, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnos 
ci/4586,Paliwa-ciekle-produkcja-sprzedaz-jakosc.html [dostęp 27.07.2014 r.]. 

17
 Orlen w liczbach 2013, Polski koncern Naftowy Orlen SA (raport roczny), http://raportroczny. 
orlen.pl/PL_2013 [dostęp 27.07.2014 r.]. 

18
 Grupa Lotos SA, http://www.lotos.pl/149/poznaj_lotos/dzialalnosc_spolki/rafineryjna, [dostęp 
27.07.2014 r.]. 

19
 Lotos, Raport 2012, http://raportroczny.lotos.pl [dostęp 26.07.2014 r.]. 

20
 Informacje finansowe-Dane makro, www.orlen.pl/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/ 
DaneMakro.aspx [dostęp 27.07.2014 r.]. 

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnos%20ci/4586,Paliwa-ciekle-produkcja-sprzedaz-jakosc.html
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnos%20ci/4586,Paliwa-ciekle-produkcja-sprzedaz-jakosc.html
http://raportroczny.orlen.pl/PL_2013
http://raportroczny.orlen.pl/PL_2013
http://www.lotos.pl/149/poznaj_lotos/dzialalnosc_spolki/rafineryjna
http://www.orlen.pl/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/DaneMakro.aspx
http://www.orlen.pl/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/DaneMakro.aspx


Pomimo produkcji opartej na ropie rosyjskiej, całość wsadu podanego we 

wzorze, koncern przelicza według notowań ropy Brent.
21

 Dzieje się tak, gdyż to 
właśnie od północno-morskiego surowca uzależnione są ceny paliw w Europie. 
Tymczasem obie nasze rafinerie były budowane z myślą o przerobie rosyjskiej 
ropy i obie nadal na niej bazują. 

Historyczne notowania wskazują, że to surowiec z Rosji był i jest nieco tańszy 
niż ropa Brent. Wobec tego, polskie koncerny starają się zarobić m. in. zaopatrując 
się w tańszy surowiec. Im większa jest różnica cen ropy REBCO i Brent, tym lepiej 
dla ich wyników finansowych. Starając się zatem określić udział kosztów rafinacji  
w produkcji benzyny, można posłużyć się danymi finansowymi podawanymi wprost 
przez Orlen SA. 

 

Tabela nr 1: Modelowa marża rafineryjna i kurs USD/PLN za lata:  

2010-2013 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Orlen SA, relacje inwestorskie, informacje 

finansowe, dane makro, http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Informacje/Finansowe/ 
Strony/DaneMakro.aspx [dostęp 27.07.2014 r.]. 
 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli można zauważyć, że marża 
nie należy z pewnością do niezmiennych nawet jako średnioroczna. Waha się ona 
od 0,2 USD do ponad 10 USD na baryłce. Posługując się średnią arytmetyczną 
uzyskuje się wynik 3,74 USD dla przedziału czasowego 4 lat.  

 
3. Koszty logistyki 
Kolejnym, istotnym kosztem kształtującym cenę benzyny jest koszt logistyki. 

Oczywistym faktem jest to, że po zakupieniu paliwa bezpośrednio od hurtownika, 

                                                           
21

 Ropa Brent jest lekkim, słodkim gatunkiem ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego. Nazwa 
tego gatunku ropy pochodzi od nazwy bernikla obrożnego ponieważ firma wydobywająca ropę Shell 
Oil miała zwyczaj nazywania swoich pól naftowych nazwami ptaków. Ten gatunek ropy naftowej 
znany jest również pod nazwą ropy naftowej Brent, Brent blend oraz London Brent i jest 
wyznacznikiem, z którego korzysta się przy wyznaczaniu ceny dwóch trzecich światowych 
międzynarodowych dostaw ropy naftowej. 

 2010 2011 2012 2013 

 

Marża 
$/b 

PLN/$ 
Marża 

$/b 
PLN/$ 

Marża 
$/b 

PLN/$ 
Marża 

$/b 
PLN/$ 

Styczeń 3,2 2,85 1,7 2,92 4,7 3,39 2,3 3,11 

Luty 3,9 2,93 1,3 2,88 2,4 3,16 4,9 3,12 

Marzec 4,9 2,87 1,3 2,87 2,8 3,13 5,4 3,21 

Kwiecień 3,6 2,86 0,2 2,75 6,6 3,17 5,7 3,18 

Maj 5,5 3,24 2,4 2,75 4,9 3,38 4,9 3,22 

Czerwiec 5,0 3,36 1,4 2,76 9,1 3,43 5,3 3,25 

Lipiec 3,0 3,2 2,4 2,8 7,8 3,41 4,7 3,27 

Sierpień 3,0 3,09 4,2 2,87 7,3 3,3 4,0 3,18 

Wrzesień 3,2 3,03 1,4 3,15 10,5 3,22 1,2 3,17 

Październik 4,1 2,85 4,2 3,18 7,6 3,17 1,0 3,07 

Listopad 3,3 2,89 2,8 3,27 3,8 3,22 0,6 3,10 

Grudzień 2,6 3,02 1,5 3,4 1,2 3,12 0,3 3,05 

Średnia 3,78 3,02 2,07 2,97 5,73 3,26 3,36 3,16 

http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Informacje/Finansowe/%20Strony/DaneMakro.aspx
http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Informacje/Finansowe/%20Strony/DaneMakro.aspx


rodzi się potrzeba jego transportu. Kwestia transportu paliw płynnych jest nieco 
bardziej skomplikowana niż transportu zwykłych towarów.  

Paliwa płynne zaliczane są bowiem do towarów niebezpiecznych, czyli 
materiałów i przedmiotów, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony 
wyłącznie na warunkach określonych w umowie europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z dnia  

30 września 1957 r.
22

 (zwana dalej ADR). W Polsce podstawowym dokumentem 
odnoszącym się do transportu drogowego towarów niebezpiecznych jest ustawa  

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
23

 Z tą obłożoną 
szczególnymi restrykcjami gałęzią transportu wiążą się podwyższone koszty. Są 
one związane, m. in., z wyznaczeniem (na swój koszt) co najmniej jednego 
doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, 
odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, 
mienia i środowiska, związanych z taką działalnością – ADR.  

Sprzęt służący do transportu omawianych towarów jest także ustawowo 
zdefiniowany co do szczegółów jego wyposażenia. Przepisy zawierają cały szereg 
norm regulujących m. in. takie elementy jak zbiorniki cystern, zawory, oznaczenia 
pojazdów, osłon czy uszczelnień. Wszystkie te specjalne obostrzenia nie pozostają 
bez wpływu na koszty usługi transportowej. Do ich zwiększenia przyczyniają się 
także wymogi stawiane kierowcom cystern. Otóż kierowcą pojazdu przewożącego 
paliwa płynne może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada zaświadczenie 
ADR, uczestniczyła w specjalistycznym szkoleniu w zakresie przewozu  
w cysternach, wykonała podstawowe badania lekarskie oraz psychologiczne, 
posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii i nigdy nie była karana za 

przestępstwo popełnione umyślnie.
24

  
O ile określenie średnich kosztów rafineryjnych nie stanowiło większych 

problemów, o tyle wskazanie konkretnych liczb w przypadku średniego kosztu 
transportu paliwa nie jest już takie proste. Duża ilość zmiennych nie pozwala na 
przyjęcie jednej średniej wielkości chociażby ze względu na to, że każda stacja 
benzynowa położona jest w innej odległości od rafinerii. Poza tym umowy  
o przewóz są kwestią indywidualnie zawieranych porozumień, a te mogą różnić się 
od siebie nie tylko ze względu na umiejętności negocjacyjne obu stron, ale też ze 
względu na ilość towaru, częstotliwość zamówień, termin czy formę płatności. 

Nie każda stacja paliw może też pozwolić sobie na zakup paliwa 
bezpośrednio od rafinerii. Wówczas trzeba skorzystać z usług hurtowników 
położonych w bliższej odległości. To oczywiście wiąże się z zapłaceniem 
stosownej marży pośrednikowi. Jedynym orientacyjnym poziomem kosztu 
transportu paliwa mogą być średnie szacunkowe koszty przewozu towaru za 1 km. 
Badania z zakresu kosztów transportu jak i jego struktury prowadzi Zakład Badań 
Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego. Na podstawie wyników 
badań ankietowych przeprowadzanych wśród firm transportowych, średni koszt 
jednego km dla przedsiębiorstw średnich (10-49 samochodów) wyniósł: 

 2010 r. 3,12 zł/km; 
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 Dz. U. z 1975 r., nr 35, poz. 189 ze zm. 
23

 Dz. U. z 2011 r., nr 227, poz. 1367.  
24

 Wymogi stawiane osobom wykonującym czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych 
zostały określone w roz. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 



 2011 r. 3,54 zł/km. 
W strukturze kosztów transportu krajowego dominującym czynnikiem (obok 

kosztu pracy i kapitału) są koszty zużycia paliwa. Oprócz wspomnianych kosztów, 
które ponosi przewoźnik, należy uwzględnić jeszcze marżę oraz koszty pośrednie, 
które są istotne, zwłaszcza przy tak wymagającym transporcie. Jednakże koszt 
transportu w porównaniu do kosztu rafinacji charakteryzuje się zdecydowanie 
mniejszym wachlarzem zmian. Ma bardziej stały charakter z tendencją do 
stabilnego wzrostu, i co za tym idzie, nie będzie istotnym elementem 
wprowadzającym dysproporcje pomiędzy giełdową ceną ropy, a detaliczną ceną 
benzyny. 

 
4. Podatki i opłaty  
Bardzo istotnym i zarazem wzbudzającym duże emocje elementem 

kształtującym cenę benzyny są podatki i opłaty. Uregulowane są one ustawowo  
i w skali roku mają charakter stały. Obciążenia podatkowe paliw stanowią – od 
wielu lat – istotny problem branży; dotyczy to zwłaszcza podatku akcyzowego. 
Należy zauważyć, że udział obciążeń podatkowych w cenie paliw przekroczył  
już minimalny poziom określany przez przepisy unijne. W 2013 roku wysokość 
podatku akcyzowego dla benzyn i oleju napędowego pozostawała powyżej 
minimum unijnego określonego na podstawie kursu Euro według średniej wartości 

z dnia 1 października 2012 r.
25

 
Jak już wspomniano, największy udział w kształtowaniu ceny benzyny ma 

podatek akcyzowy, który funkcjonuje obecnie na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (zwany dalej ustawą o podatku akcyzowym).
26

  

Akcyza, w swoim podstawowym zastosowaniu, ma ograniczać konsumpcję  
na niektóre dobra, które charakteryzują się szkodliwością zdrowotną bądź 

wyczerpującym się źródłem. Najpopularniejsze z nich to papierosy i alkohol.
27

 

Drugą, niemniej ważną funkcją akcyzy, jest zwiększenie dochodów budżetu 
państwa. Stąd też rzadko spotyka się sytuację obniżania jego poziomu. Akcyzą 
objęte są także wyroby energetyczne oraz energia elektryczna. Z tej racji, że –  
w myśl powyższej ustawy – wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, 
oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych są paliwami; 
benzyna także jest objęta owym podatkiem.  

Podatek akcyzowy od paliw rozliczany jest przez producentów danego paliwa 
np. rafinerie i płacony tylko raz. Stąd też dopuszczalna jest sytuacja, w której 
przedsiębiorca zakupi paliwo na stacji paliw i odsprzeda je dalej, nie stając się 
zarazem podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu jego nabycia i odsprzedaży.  

Ustawodawca, poprzez produkcję, rozumie wytwarzanie lub przetwarzanie 
wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie 
komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także 

barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.
28
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 Przemysł i Handel Naftowy 2013…, op. cit., s. 9. 
26

 Dz. U. z 2014 r., poz. 752. 
27

 B. Sowa, Podatek akcyzowy na tle innych form opodatkowania konsumpcji, „Modern Management 
Review MMR” 2003, nr 2, vol. XVIII, s. 69-72. 

28
 Art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 



Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest zobowiązana do 
stosowania określonych poziomów minimalnych w zakresie stawek podatku 
akcyzowego. Ze względu na brak wspólnej waluty, Polska jest zmuszona  
do corocznego korygowania poziomu własnych stawek w zależności od 
obowiązującego na dany rok kursu Euro w stosunku do waluty krajowej. Stawki 
minimalne dla krajów członkowskich określone są w dyrektywie Rady 2003/96/WE 
z dnia 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych  

i energii elektrycznej.
29

 

Według powyższej dyrektywy, minimalny poziom opodatkowania mający 
zastosowanie do paliw silnikowych dla benzyny bezołowiowej wynosi 359,00 
EUR/1000 litrów. Aktualna stawka akcyzowa w Polsce na wyroby energetyczne dla 
benzyn silnikowych, w myśl art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wynosi 
1565,00 zł/1.000 litrów. W przeliczeniu na jeden litr benzyny podatek akcyzowy 

stanowił – w latach 2012 i 2013 – stosunkowo sporą kwotę, bo aż 1,57 zł.
30

 Należy 

podkreślić, że podatek akcyzowy – podobnie jak opłata paliwowa – ma charakter 
kwotowy (w przeciwieństwie do VAT, który ma charakter procentowy), co 
niewątpliwe ma wpływ na kształtowanie się ceny ostatecznej paliwa. 

Kolejnym podatkiem o charakterze pośrednim mającym wpływ na cenę 
benzyny jest podatek od towarów i usług VAT (Value Added Tax), zwany także 
podatkiem od wartości dodanej, obciążającym – w ostatecznym rachunku – 
konsumenta finalnego. Podatek VAT jest wliczony przez sprzedawcę w cenę 

towaru lub usługi.
31

  

Podatek ten jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu  
i stanowi dochód budżetu państwa. Został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
32

 lecz od 1 maja 

2004 r. reguluje go ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług.
33

 Wprowadzenie nowej ustawy zostało podyktowane przystąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej, co wymusiło na ustawodawcy dostosowanie polskich 
przepisów  
do prawa wspólnotowego.  

W Polsce od 1 stycznia 2011 roku, stawka VAT na paliwo wynosi 23%
34

  

(do dnia 31 grudnia 2012 r. benzyna była objęta stawką podstawową, tj. 22%). 
Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota netto z już naliczonym 
podatkiem akcyzowym oraz opłatą paliwową.  

Polska należy do państw, w których obowiązują najwyższe stawki podatku 

VAT dla paliw.
35

 Na koniec grudnia 2013 r. różnica pomiędzy kwotowym 
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 Dz. U. UE.L 2003, Nr 283, poz. 51. 
30

 Na podstawie: Przemysł i handel naftowy 2013…, op. cit., s. 34. 
31

 B. Sowa, Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) działalności transportowej w Unii 
Europejskiej. Wybrane aspekty, Zarządzanie i Marketing 2010, nr 17, z. 272, s. 375-379. 

32
 T. j. Dz. U. z 1993 r., nr 11 poz. 50. 

33
 T. j. Dz. U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054, z późn. zm. 

34
 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2010 r., nr 238, poz. 1578). 

35
 W kilku krajach UE na koniec 2013 r. stawki VAT zostały podniesione. 



podatkiem VAT płaconym od benzyny 95, w stosunku do średniej unijnej, wyniosła 

(-4%), czyli o 2 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej.
36

 

Kolejnym obciążeniem benzyny na rzecz budżetu państwa jest opłata 
paliwowa, wprowadzona mocą ustawy z dnia 27 października 1994 roku  

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
37

 (zwana dalej 

ustawą paliwową). Jest to opłata wynikająca z wprowadzenia na rynek krajowy 
paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. 
Dotyczy ona nie tylko benzyn silnikowych, ale też olejów napędowych, 
biokomponentów czy gazu ziemnego. Opłata paliwowa, według ustawy, stanowi 
przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego.  

Obowiązek uiszczenia omawianej opłaty, według art. 37j. 1 ustawy, ciąży na: 
1) producencie paliw silnikowych lub gazu,  
2) importerze paliw silnikowych lub gazu,  
3) podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych lub gazu, 
4) innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego 
od paliw silnikowych lub gazu.  

Wysokość opłaty paliwowej jest zależna od ilości paliwa, od którego 
wymienione wyżej podmioty są zobowiązane zapłacić podatek akcyzowy.  

Stawki opłat ulegają corocznym aktualizacjom. Osobą odpowiedzialną za 
ustalanie nowych poziomów cen jest minister właściwy do spraw transportu, który 
ogłasza je w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. 

W latach: 2010-2014 wysokość opłaty paliwowej od 1.000 litrów benzyn 

silnikowych kształtowała się następująco:
38

 
2010 r. – 92,87 zł; 
2011 r. – 95,19 zł; 
2012 r. – 99,19 zł; 
2013 r. – 103,16 zł. 
Stawki opłaty paliwowej ulegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym 

wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 
trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego.  

Aby zatem ustalić, jaki średni koszt benzyny 95
39

 stanowią obciążenia 

rządowe (podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa) dokonano 
zestawienia średnich cen hurtowych oraz wyszczególnionych opłat na rzecz 

budżetu państwa za lata 2010-20114.
40

 
 

Tabela nr 2: Średnia cena hurtowa benzyny 95 oraz opłaty rządowe w zł/1.000 litrów 
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 Przemysł i handel naftowy 2013…, op. cit., s. 35. 
37

 T. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2571, ze zm. 
38

 Na podstawie obwieszczeń minister właściwego do spraw transportu za lata 2010-2014. 
39

 Analiza odnosi się do benzyny bezołowiowej 95 ze względu na fakt, że jest ona najbardziej popularna 
w Polsce. 

40
 W odniesieniu do 2014 r. przyjęto dane według stanu na koniec I półrocza. 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Lotos dla biznesu, ceny hurtowe  
paliw (archiwum cen), http://www.lotos.pl/145/type,oil_95/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/ 
archiwum_cen_paliw [dostęp 28.07.2014 r.]. 

Z powyższego zestawienia wynika, że podatek VAT jest drugim – po podatku 
akcyzowym – co do wielkości obciążeniem fiskalnym. W badanym okresie średnia 

cena wartości tego podatku waha się od 1,24-1,39 zł/litr.
41

 Z tej racji, że stanowi  

on procentowy udział ceny jednego litra, wzrasta wraz ze wzrostem cen hurtowych. 
W przeciwieństwie do akcyzy, która ma charakter stały (wartość opłaty paliwowej 
miała – w analizowanym okresie – charakter rosnący niezależnie od poziomu 
kształtowania się ceny hurtowej benzyny), podatek VAT wręcz nasila efekt wzrostu 
cen paliw. 

Jeśli chodzi o kształtowanie się cen detalicznych benzyny, to w całym 
analizowanym okresie,odnotowano zróżnicowanie cen na stacjach poszczególnych 
operatorów (występowało zróżnicowanie między regionami oraz na terenie  

danego miasta). Różnice w cenie za 1 litr dochodziły nawet do 20 groszy.
42

 

Determinantami poziomu cen detalicznych na terenie kraju była:
43

 

- wysokość popytu, 
- skala konkurencji pomiędzy różnymi operatorami, 
- kompleksowość oferowanych usług i tym samym wysokość uzyskanych 

marż pozapaliwowych. 
W Polsce rośnie liczba stacji paliw przy autostradach i drogach szybkiego 

ruchu, na których zwykle obowiązują wyższe ceny wynikające ze standardu 
świadczonych usług. Tym samym zmienia się geografia zaopatrzenia, co wpływa 
na dalsze zróżnicowanie cen – lokalnie i regionalne.  

Dynamikę stacji zlokalizowanych przy autostradach obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela nr 3: Stacje autostradowe w Polsce (według stanu na dzień 31.12) 
 

Stacje 
autostradowe 

2010 2011 2012 2013 2014 

Grupa LOTOS 7 10 11 14 17 

PKN ORLEN 18 20 22 26 29 

SHELL 6 6 6 6 6 

BP  2 6 9 13 

Ogółem 31 38 45 55 65 
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 Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tabeli nr 1. 
42

 Przemysł i Handel Naftowy 2013…, op. cit., s. 34. 
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 Ibidem. 

 
Rok 

(stan na dzień) 
Cena 

hurtowa 

 
Akcyza 

 
Opłata 

paliwowa 

 
Cena  

z opłatami 

 
VAT 

2014 (28.06) 4.391,00 1.565,00 104,20 6.060,20 1.393,85 

2013 (31.12) 4.140,00 1.565,00 103,16 5.808,16 1.335,88 

2012 (29.12) 4.136,00 1.565,00 99,19 5.800,19 1.334,04 

2011 (31.12) 4.344,00 1.565,00 95,19 6.004,19 1.380,96 

2010 (31.12) 3.753,00 1.565,00 92,87 5.410,87 1.244,50 

http://www.lotos.pl/145/type,oil_95/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw
http://www.lotos.pl/145/type,oil_95/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw


Źródło: Szacunkowa ilość stacji paliw w Polsce w latach 2007-2014, Polska 
Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php? 
news_id=46, [dostęp 28.07.2014 r.]. 

 

W większości przypadków to wyjazdy weekendowo-urlopowe sprawiają,  
że zauważa się różnice cenowe między poszczególnymi regionami kraju. 
Najdroższymi województwami w tym zakresie są: mazowieckie, małopolskie, 
podkarpackie i zachodniopomorskie. Natomiast w okresie letnim i zimowym 
zdecydowanie droższe jest paliwo na głównych trasach tranzytowych i w samych 
miejscowościach uzdrowiskowych. Turyści z pozostałych państw unijnych 
przyczyniają się do utrzymywania wyższych cen na stacjach w pobliżu granic  

z Polską.
44

 
 

Tabela nr 4: Porównanie obciążeń podatkowych dla Eu 95 za lata: 2010-2013 
 

Wyszczególnie
nie 

2010 2011 2012 2013 
Wartość Jednostki Wartość Jednostki Wartość Jednostki Wartość Jednostki 

Razem podatki 
dla UE 95 
(VAT + Akcyza 
+ opł. paliwowa) 

2.479 Zł/1000 l. 2.619 Zł/1000 l. 2.732 Zł/1000 l. 2.694 Zł/1000 l. 

Udział 
podatków  
w cenie 
detalicznej  
EU 95 

54 % 51 % 48 % 49 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przemysł i handel naftowy 2011, (raport 

roczny), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa 2012, s. 28; 
Przemysł i handel naftowy 2013…, op. cit. 34. 

 

Pomimo utrzymania wysokości podatku akcyzowego na tym samym poziomie, 
wysokość obciążeń podatkowych dla EU 95 wahała się w przedziale: 48-54%.  
W 2013 r. główne składniki podatkowe (podatek akcyzowy i VAT) dla EU 95 
praktycznie nie zmieniły się (w stosunku do roku poprzedniego), zwiększeniu 
natomiast uległa o 4% opłata paliwowa (2012 r. – 99,19 zł; 2013 r. – 103,16 zł). 
Mimo tego wzrostu łączne obciążenia zawarte w cenie paliwa uległy obniżeniu –  
w porównaniu do 2012 r. (2013 r. – 2.694 zł; 2012 r. – 2.732 zł). Głównym tego 
powodem była obniżka ceny netto paliw i tym samym niższy podatek VAT liczony 
od tej wartości. W efekcie, dla EU 95 suma płaconych podatków w cenie 
detalicznej obniżyła się o 38 zł/1.000 litrów. 

Podsumowując problematykę obciążenia podatkami benzyny należy 
stwierdzić, że choć obowiązuje przekonanie, że społeczeństwo płaci wysokie 
podatki w cenie paliw, należy jednak twierdzić, że sytuacja w Polsce nie jest 
najgorsza. Wprawdzie wysokość opodatkowania paliwa oscyluje w okolicach 50%, 
jednak wśród państw członkowskich występują takie kraje, w których obciążenia  

z tego tytułu są znacząco wyższe. Według danych POPiHN
45

 na koniec grudnia 

2013 r. Polska zajmowała 21. pozycję wśród państw unijnych z udziałem podatków 
w cenie detalicznej benzyny 95 na poziomie 50,4%. Na pierwszym miejscu 
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 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. 

http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php?news_id=46
http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php?news_id=46


znalazły się takie kraje jak: Holandia (62,1%), Wielka Brytania (60,9%) oraz 
Włochy (60,2%), natomiast najniższy udział odnotowały: Bułgaria (44,2%), Cypr 

(48,3%) oraz Luxemburg (49,3%) przy średniej unijnej 54,7%.
46

 

 
5. Marża 
Ostatnim z elementów kształtujących cenę benzyny jest marża sprzedawców 

detalicznych. W Polsce sprzedaż detaliczną paliw płynnych prowadzą podmioty, 
które uzyskały koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu tymi paliwami. Działalność ta jest koncesjonowana, ponieważ dotyka sfery 
bezpieczeństwa energetycznego państwa.  

 
Z tak dużą odpowiedzialnością wiążą się równie wysokie wymagania. Dlatego 

też art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
47

 nakłada 

na potencjalnego sprzedawcę paliw szereg nadzwyczajnych wymagań, jak 
chociażby niekaralność za przestępstwa mające związek z przedmiotem 
działalności gospodarczej określonej ustawą. Sprzedawcy detaliczni poza tym, że 
prowadzą działalność o szczególnym znaczeniu, podlegają takim samym prawom 
wolnego rynku jak inne podmioty, a co za tym idzie, muszą dokładać wszelkich 
starań, aby ich oferta była atrakcyjna dla klienta.  

Oprócz całego szeregu narzędzi marketingowych, jednym z najważniejszych 
dla klienta elementów podczas dokonywania wyboru stacji benzynowej jest cena. 
Zaoferowanie klientowi atrakcyjnej (najczęściej niskiej) ceny benzyny nie pozostaje 
jednak bez wpływu na marżę właściciela. Marża natomiast stanowi różnicę 
pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztem sprzedanego dobra. Jest ona tym 
elementem składającym się na cenę benzyny, który może być dowolnie 
kształtowany przez właściciela stacji.  

Duża liczba podmiotów gospodarczych działających w branży paliwowej oraz 
niechęć do dzielenia się informacjami (tajemnica handlowa) o poziomie swoich 
marż, stanowią zasadnicze trudności w jej dokładnym określeniu. Najbardziej 
obrazotwórcze jest więc operowanie na wartościach średnich dla poszczególnych 
lat. Aby pozyskać średnie marże stacji paliw, niezbędne jest użycie jeszcze jednej 
zmiennej, a mianowicie średnich cen brutto benzyny Pb 95 oferowanych klientom. 
Z pomocą przychodzą tutaj dane statystyczne rozmaitych organizacji zajmujących 
się obserwacją i analizą rynku paliwowego. Jedną z nich jest Polska Organizacja 
Przemysłu i Handlu Naftowego, publikująca coroczne raporty – „Przemysł i handel 
naftowy”, w których zawarte są m., in. średnie detaliczne ceny benzyny. Na ich 
podstawie możliwe jest określenie szacunkowej średniej wartości marży na 
stacjach benzynowych. Stanowi ona różnicę pomiędzy średnią ceną hurtową 
powiększoną o podatki i opłaty, a średnią ceną detaliczną.  

 

Tabela nr 5: Szacunkowa średnia marża stacji paliw w zł/litr dla EU 95 
 

 
 

Rok Średnia cena detaliczna 

Podatek akcyzowy, VAT  
i opłata paliwowa 

(łącznie) Szacunkowa marża 
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 Opracowanie własne na podstawie: Przemysł i handel naftowy 2013…, op. cit., s. 37. 
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 T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm. 



2013 5,49 2,71 0,15 

2012 5,71 2,74 0,16 

2011 5,13 2,64 0,07 

2010 4,56 2,48 0,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przemysł i handel naftowy 2011, (raport 

roczny), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa 2012, s. 29; 
Przemysł i handel naftowy 2013…, op. cit. 35. 

 

Uzyskane wyniki można uznać za ostateczne zwłaszcza, że podczas 
poszukiwania informacji na temat składników cen benzyny napotyka się głównie  
na modele oparte na 5 elementach: cenie hurtowej, akcyzie, opłacie paliwowej, 
podatkowi VAT oraz marży. Niemniej jednak bardziej racjonalne jest 
wkomponowanie w to zestawienie kosztów transportu i zmniejszenie o tę wartość 
marży detalistów. Słuszność takiego podejścia jest podyktowana tym, że  
w większości przypadków koszt dowozu paliwa zakupionego od hurtownika  
jest generowany przez odrębny podmiot gospodarczy. Nie można go więc 
przyrównywać z kosztami, jakie ponosi właściciel stacji paliw w związku z jej 
utrzymaniem. 

Nie brakuje też skrajnie radykalnych poglądów, które głoszą, że polskie 
rafinerie niemal nigdy nie sprzedają swoich produktów w oficjalnych, podawanych 
do wiadomości publicznej cenach, lecz oferują dużym sieciom i hurtownikom nawet 

do 0,30 zł rabatu na jednym litrze.
48

 Stąd też więksi gracze na rynku paliw mogliby 
sobie pozwolić nawet na marże sięgające 0,70 zł/litr. Za tą teorią przemawiać 
mógłby fakt, że liczba stacji niezależnych maleje sukcesywnie z roku na rok, na 
rzecz zrzeszania się pod wspólnym szyldem.  

Elementy składowe ceny jednego litra benzyny mają charakter 
komplementarny. Zmienny jest natomiast ich udział, który zależy od innych 
bodźców – ceny ropy, dyktatu rafinerii, polityki podatkowej czy nawet zwykłej 
sezonowości popytu na paliwo. Można ulec wrażeniu, że paliwo traktowane jest  
w Polsce niczym dobro luksusowe, gdyż większy udział podatków w cenie 
produktu osiągają tylko papierosy i alkohol. Nic w tym dziwnego, skoro aż trzy 
składowe ceny benzyny to opłaty rządowe. Na przeciwnym biegunie znajduje się 
za to marża detalistów, której średnia wartość może zaskoczyć każdego, kto nie 
zajmuje się analizą rynku paliw. Okazało się, że oscyluje ona na granicy 
opłacalności prowadzenia paliwowego biznesu.  

Największy udział spośród czynników kształtujących cenę benzyny stanowi 
jednak cena hurtowa – element w największej mierze uzależniony od giełdowej 
ceny ropy. Wobec takich faktów, konsument spragniony taniego paliwa musi 
najpierw upatrywać zmian co najmniej jednego z powyższych składników. Jednak 
to, w jakim stopniu powyższe składniki ulegają zmianie na tle wahań cen 
giełdowych, wymaga odrębnej analizy. 

 
Zakończenie 
Ceny paliw na polskich stacjach nigdy nie należały do niskich. Przeciętny 

Polak jest w stanie zakupić znacznie mniej paliwa za średnią pensję niż obywatele 
zachodnich państw Europy. Konsumenci pragnący poznać przyczynę panującej 
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 Ł. Bąk, Marża stacji może sięgać nawet 70 gr. na litrze, http://forsal.pl/artykuly [dostęp 26.06.2013 r.]. 



drożyzny kierują, w pierwszej kolejności, swój wzrok na właścicieli stacji oskarżając 
ich o zachłanność. Ci jednak zasłaniają się średniorocznymi statystykami, które 
jednoznacznie wskazują marżę w wysokości zaledwie kilku procent. Wina 
przerzucana jest tym samym na kolejnego uczestnika w obrocie paliwami, czyli 
monopolistyczne rafinerie. Te z kolei uparcie twierdzą, że ich ceny są po prostu 
odzwierciedleniem notowań ropy na giełdzie. Tym samym, potencjalny klient musi 
uwierzyć, że tańsza benzyna czeka go tylko wtedy, gdy na nowojorskiej giełdzie 
zawita tańsza ropa, jednakże, gdyby ów klient chciał się przekonać o słuszności 
takiego podejścia i zaczął obserwować notowania ropy, doszedłby szybko  
do wniosku, że ruchy giełdowe często nie pokrywają się ze zmianami cen paliw  
na stacjach.  

 
Kontrowersji dodaje także sam mechanizm powstawania cen ropy na giełdzie. 

Z jednej strony giełda jest narzędziem usprawniającym obrót międzynarodowy 
i dostarczającym informacji o orientacyjnych cenach produktów, jednak z drugiej 
strony stwarza spore pole do spekulacji na cenach. Handel wyłącznie dla celów 
spekulacyjnych nie pomaga urealnianiu cen żadnego towaru, a w szczególności 
tak strategicznego jak ropa naftowa.  

Realny popyt potrzebuje czasu, aby przełożyć się na reakcje cenowe,  
a doraźnie większy wpływ mają decyzje OPEC i czynniki geopolityczne. Wobec 
tego benzyna, podążając za giełdowym kursem ropy, często dostosowuje się do 
cen wykreowanych nie przez realne potrzeby konsumpcyjne, ale chęć zarobku 
spekulantów i strach wywołany wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. 

Wysoka cena paliw ma negatywny wpływ na gospodarkę – ceny 
zdecydowanej większości dóbr są uzależnione od kosztów transportu, a te z kolei 
są ściśle uzależnione od ceny paliwa. Jeżeli drożeje paliwo, drożeje również 
większość dóbr.  

Z całą pewnością tanie paliwo jest czynnikiem stymulującym gospodarkę  
i wpłynęłoby na wzrost konsumpcji, jednakże stanowi znaczące źródło dochodów 
budżetowych. W 2012 roku z tytułu opodatkowania paliwa (benzyny, ropy, LPG) 
wpływy budżetowe wyniosły ponad 23 mld zł, co stanowiło ok. 9% dochodów 
budżetu państwa. 

Cena benzyny – z punktu widzenia budżetu Polaka – jest wysoka pomimo 
tego, że jej wartość za 1 litr jest porównywalna z cenami obowiązującymi  
w większości państw unijnych, jednakże dochody Polaków są o wiele niższe,  
a w konsekwencji, za miesięczną wartość dochodów mogą oni kupić o wiele mniej 
benzyny niż np. Belg lub nawet Grek. 

 
Streszczenie 
Ropa naftowa jest obecnie na rynkach światowych towarem, którego obroty 

osiągają największe rozmiary. Ze względu na globalny charakter handlu ropą, 
aktualnie ukształtowały się trzy główne centra, w których każdego dnia dokonuje 
się największych transakcji kupna-sprzedaży tego towaru na świecie. Są to giełdy 
w Londynie, Nowym Jorku i Singapurze. 

Ropa naftowa sprzedawana w baryłkach nie nadaje się do użycia. Jej droga 
na stację benzynową prowadzi przez rafinerię, gdzie jest poddawana procesom 
destylacji, w wyniku których oprócz popularnej benzyny otrzymuje się też takie 
produkty jak gaz ziemny czy olej opałowy.  



Proces ten wiąże się oczywiście z kosztami, które – obok marży detalistów, 
podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i transportu – zawsze będą towarzyszyć 
benzynie na jej drodze z giełdy do stacji paliwowej. Stąd też cena jednego litra 
benzyny zawsze będzie w przeliczeniu wyższa od jednego litra ropy. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych czynników 
kształtujących cenę benzyny, ze szczególnym uwzględnieniem podatku 
akcyzowego, VAT oraz opłaty paliwowej. Analizą objęto lata 2010-2014.  

 
 
 
 
Treść niniejszego artykułu ukazuje, jaki był udział podatków oraz opłaty 

paliwowej w cenie benzyny, jak również jaka jest wysokość marży realizowanej 
przez właścicieli stacji paliw, z jednoczesnym zaznaczeniem, że nie jest ona 
źródłem ich znaczących dochodów. 

Słowa klucze: paliwo, benzyna, podatek akcyzowy, VAT, opłata paliwowa, 
marża 

 
Summary 
Today oil is a product whose trade reaches the highest quantities at the 

markets worldwide. Due to the global character of oil trade, currently there are 
three main centres in which the largest numbers of sale and purchase transactions 
are concluded throughout the world. These are the stock exchanges in London, 
New York and Singapore.  

Oil sold in barrels is not suitable for use. Its way to a petrol station leads 
through a refinery, where the raw material is subjected to distillation processes as 
a result of which natural gas and fuel oil are obtained in addition to popular petrol.  

This process is obviously connected with costs, which besides retailers’ mark-
ups, excise duty, petrol fee and transport, will always accompany petrol along  
its way from the stock exchange to the gas station. Hence, the price of one litre  
of petrol will always be relatively higher than the price of one litre of oil. 

The present article focuses on the analysis of the major factors impacting the 
price of petrol, in particular taking into account excise tax, VAT and petrol fee. The 
analysis includes the period of 2010-2014.  

The article shows the proportional share of taxes and petrol fee in the price  
of petrol, and discusses the level of mark-up applied by gas station owners, 
additionally emphasizing the fact that the product is not a source of significant 
revenues.  

Key words: fuel, petrol, excise tax, VAT, petrol fee, mark-up 
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G8 I G20 JAKO KOMITETY STERUJĄCE GLOBALNYM  

ZARZĄDZANIEM ENERGETYCZNYM
*
 

 
 
Wprowadzenie 
We współczesnym świecie rośnie zagrożenie kryzysami. Mowa tutaj nie tylko 

o kryzysach gospodarczym i finansowym, których erupcja w 2007 wstrząsnęła 
fundamentami gospodarki światowej i unaoczniła konieczność włączenia w ramy 
globalnego zarządzania gospodarczego potęg wschodzących (emerging powers). 
Coraz więcej uwagi budzi globalny kryzys klimatyczno-energetyczny. Jego dualny 
charakter jest w dużej mierze konsekwencją dynamicznego rozwoju emerging 
powers, napędzanego przez skokowe zużycie węglowodorów. Podczas gdy koszty 
eksploatacji złóż, zwłaszcza ropy naftowej, wciąż wzrastają, ok. 1,4 mld ludzi nie 
ma dostępu do elektryczności. Co więcej, w wielu państwach producenckich 
energetyka staje się „obszarem” licznych nadużyć i zachowań korupcjogennych. 
Zmniejszanie się ilości zasobów energetycznych, rosnące koszty eksploatacji złóż, 
konieczność zwiększenia efektywności wykorzystania energii i inne związane z tym 
wyzwania wywołują potrzebę znalezienia właściwych rozwiązań, opartych na bazie 
wielostronnych porozumień międzypaństwowych. Podstawową trudność w tym 
względzie stanowi to, że instytucjonalny krajobraz kształtującego się z mozołem 
globalnego zarządzania energetycznego przypomina przestrzeń upstrzoną przez 
pletorę rozmaitych organizacji reprezentujących odmienne interesy. 

Próbą wyjścia poza ograniczenia współpracy i powiązania ze sobą kwestii 
zogniskowanych wokół zmian klimatycznych i energii było wykorzystanie struktur 

systemu Gx
1
 – klubów współpracy międzynarodowej deliberujących na poziomie 

przywódców państw i ministrów, odznaczających się dużą elastycznością nie tylko 
na poziomie agendy, ale także implementacji dyskutowanych rozwiązań. Pierwszą 

tego typu strukturą stała się G8,
2
 którą powołano do życia w połowie lat 70. na 

skutek szoku naftowego i kryzysu gospodarczego lat 70. Od szczytu
3
 z 1975 roku  

w Rambouillet, na którym zainicjowano dyskusję na temat kolektywnego 
(globalnego) zarządzania, G8 znacznie rozszerzyła zakres swojego działania. 
Aktywność tego gremium wpisała się w definicję globalnego zarządzania jako 
procesu kierowania wspólnymi sprawami w warunkach niewystępowania 
suwerennej władzy, wykraczającej poza granice państw. G8 stała się centralnym 
elementem global governance. John Kirton trafnie określił to forum mianem 

                                                           
* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt.: „G20 i triada instytucjonalna w systemie 

global governance” finansowanego ze środków  Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na 
podstawie decyzji DEC-2011/01/D/HS5/02220. 

1
 Wyrażenie “System Gx” zostało po raz pierwszy użyte przez Fundację Stanleya w 2009 r. Cf. The 
Stanley Foundation, Courier. Waiting to Join the Club. No. 63, Summer 2009. 

2
 W tekście artykułu nazwa „G8” będzie obejmować klub państw spotykających się na szczeblu głów 
państw i szefów rządów. Jako G7 będzie rozumiana G8 obradująca z wyłączeniem Rosji na szczeblu 
ministrów finansów i prezesów banków centralnych. 

3
 W stosunkach międzynarodowych spotkania na najwyższym szczeblu określa się mianem „szczytów” 
(ang. summits). 

 



„globalnego ekwiwalentu koncertu europejskiego, który przyczynił się do 

utrzymania pokoju i prosperity między 1818 a 1914 rokiem”.
4
 Grupa ta z różnym 

natężeniem podejmowała zagadnienia klimatyczne i energetyczne. W latach 80.  
i 90. nie zajmowały one wiele miejsca w związku z okresową stabilizacją cen 
energii. Jednakże po dołączeniu Rosji do grupy ośmiu, co nastąpiło na szczycie  

w Birmingham (1998),
5
 znacznym wzroście cen ropy naftowej i ponownemu 

zainteresowaniu zmianami klimatu, wyżej wskazane zagadnienia energetyczne  
i klimatyczne ponownie stały się przedmiotem ożywionej dyskusji. W 2008 r., po 
szczycie w Waszyngtonie, deliberację przeniesiono do G20 spotykającej się na 
poziomie przywódców państw. Opierając się na pracach Johna Kirtona i Ann Marie 
Slaughter, można uznać, że grupa dwudziestu stanowi centrum (hub) globalnej 
sieci powiązań, klub nowej generacji, którego unikalny charakter wynika  

z systemowej istotności jego uczestników.
6
 Jej signum specificum jest umiejętność 

łączenia się i wspólnego działania na różnych poziomach, co stanowi zmianę 
jakościową w porównaniu do powolnego i mało elastycznego funkcjonowania 
instytucji międzynarodowych powstałych po II wojnie światowej. Grupa dwudziestu, 
automianując się w 2009 r. na szczycie w Pittsburghu, głównym forum globalnego 
zarządzania gospodarczego włączyła na trwałe do swojej agendy zagadnienia 
energetyczne i klimatyczne. Nadając im priorytetowe znaczenie wysunęła tym 
samym aspiracje do pełnienia roli nie tylko centrum globalnego zarządzania  
w zakresie gospodarki i finansów, lecz także w zakresie energii i zmian klimatu. 

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wyłoniły się zatem dwie 
niesformalizowane struktury roszczące sobie prawo do pełnienia roli komitetów 
sterujących w zakresie globalnego zarządzania energetycznego – G8 i G20. Ich 
pojawienie się jest nie tylko wyrazem nieskuteczności tradycyjnych organizacji 
międzynarodowych w zakresie stawienia czoła wyzwaniom energetycznym  
i klimatycznym, ale też próbą znalezienia szybkich i efektywnych rozwiązań 
politycznych w wyżej wskazanym zakresie. W niniejszym tekście skupiono się na 
ukazaniu cech charakteryzujących G8 i G20 jako komitety sterujące globalnym 
zarządzaniem energetycznym, a także ukazano rezultaty deliberacji prowadzonej 
na ich forum w zakresie zagadnień zogniskowanych wokół energii i klimatu. 

 
Komitety sterujące i globalne zarządzanie 
Koncept „globalnego komitetu sterującego” często pojawia się w literaturze na 

temat G8 i G20. W pewnym uproszczeniu można uznać, że struktura tego rodzaju 

                                                           
4
 J. Kirton, The Diplomacy of Concert: Canada, the G-7 and the Halifax Summit, “Canadian Foreign 
Policy Journal” 1995, nr 1, t. 3, s. 63-80. 

5
 Obecnie, tj. według. stanu z lipca 2014 r., Rosja jest zawieszona w G8 przez pozostałe państwa grupy 
z powodu pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej, naruszenia zobowiązań 
wynikających z Karty NZ oraz z umów zawartych między Rosją a Ukrainą. Decyzja o zawieszeniu 
Rosji, podjęta przez przywódców Francji, Kanady, Niemiec, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii a także przewodniczącego Komisji i Rady Europejskiej, została ogłoszona 2 marca 2014  
w oficjalnym oświadczeniu. Przywódcy G8 odwołali także swój przyjazd na szczyt G8 zaplanowany  
w czerwcu 2014 w rosyjskim kurorcie Sochi, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 
2014/03/02/g-7-leaders-statement [dostęp 5.07.2014 r.]. 

6
 Cf. A. M. Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, Princeton 2004; A. M. Slaughter, 
Government Networks, World Order, and the L20, w: Reforming from the Top: A Leaders’ 20 Summit, 
J. English, R. Thakur, A.F. Cooper (red.), United Nations University Press, Tokyo 2005, s. 281-295;  
J. Kirton, G20 Governance for a Globalized World, Farnham 2013, s. 470. 



składa się z grupy najważniejszych państw mających aspiracje oraz możliwości 
wytwarzania dóbr publicznych dla społeczności międzynarodowej. Stanowi ona 
rodzaj urządzenia dyplomatycznego mającego umożliwiać osiąganie konsensusu 
między systemowo istotnymi państwami w zakresie najważniejszych kwestii 
transgranicznych. W zamyśle, komitety sterujące mają nie tyle zastępować 
organizacje międzynarodowe jako centra poszczególnych reżimów globalnych (np. 
WTO kierujące globalnym reżimem handlowym), co uzupełniać je i zapewniać jak 
największą spójność instytucjonalną w poszczególnych obszarach (gospodarczym, 

finansowym, politycznym, społecznym, kulturowym).
7
 

Tak rozumiany komitet sterujący spełnia szereg funkcji. Należy do nich m.in. 
funkcja deliberacyjna. Regularnie odbywające się szczyty G8 i G20 pozwalają 
na rozszerzanie pola dialogu między systemowo istotnymi państwami. Dialog  
i deliberacja obniżają koszty transakcyjne projektowanego porozumienia. Co 
więcej, zwłaszcza najsilniejsze państwa preferują niesformalizowany i elastyczny 
tryb prowadzenia rozmów, który nie tylko pozwala im na podkreślenie własnego 
statusu, ale też umożliwia uniknięcie długotrwałego procesu wielostronnych 
rokowań. Częste kontakty przywódców i innych wysokich rangą przedstawicieli 
państw budują zaufanie, zwiększają przejrzystość i zrozumienie dla 
prezentowanych stanowisk, a nawet prowadzą do nawiązywania więzi opartych na 
koleżeństwie i przyjaźni, co ma niebagatelne znaczenie dla osiągania 
porozumienia. Oceniając funkcję deliberacyjną z perspektywy konstruktywistycznej 
można nawet mówić o wykształceniu się swego rodzaju tożsamości wewnątrz 
klubów wchodzących w skład systemu Gx. Wpływa na to okoliczność, że 
przedstawiciele państw spotykają się stosunkowo często i zazwyczaj w tej samej 

konstelacji.
8
 Z czasem utrwala się u nich poczucie wspólnoty polegającej na 

uczestniczeniu w mechanizmie instytucjonalnym, który ma dostarczać globalnych 
dóbr publicznych. Należy też wspomnieć o funkcji implementacyjnej pełnionej 
przez komitety sterujące. Ważnym zadaniem G8 i G20 jest zapewnienie,  
by zaciągane zobowiązania były przenoszone do ustawodawstwa krajowego.  
W odniesieniu do energii – w G20 „gra” toczy się o zmniejszenie dependencji 
państw ugrupowania od paliw kopalnych, ułatwienie prowadzenia „zielonej 
rewolucji” w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także zwiększenie 
chłonności i zapotrzebowania największych rynków G20 na inwestycje w energię 
odnawialną i technologie poprawiające efektywność energetyczną. Komitetom 
sterującym powierza się też funkcję koordynacyjną. Systemowo istotni członkowie 
G20 mają dawać przykład i zachęcać inne państwa do pójścia tą samą drogą  
co one. U. Schneckner, odnosząc się do owej koordynacji, nazywa ją funkcją 
pionierską (ang. path-finder function) i podkreśla, że pozwala ona na gromadzenie 
niezbędnych zasobów i stopniowe zwiększanie możliwości działania na 
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 D. Lesage, T. Van de Graaf, K. Westphal, Global Energy Governance in a Multipolar World, Aldershot 
2010; J. Huang, A Leadership of Twenty (L20) within the UNFCCC: Establishing a Legitimate and 
Effective Regime to Improve Our Climate System, “Global Governance” 2009, nr 4, t. 15, s. 435-441; 
D. G. Victor, L. Yueh, The New Energy Order: Managing Insecurities in the 21st Century, “Foreign 
Affairs” 2010, nr 89, t. 1, s. 61-73. 

8
 P. Martin, Globalization and Summit Reform: A Leader’s View, [w:] Globalization and Summit Reform. 
P. Heap (ed.), New York 2008, s. 71-74. 



określonym obszarze.
9
 Koordynacji działań zachodzącej w G8 i G20 towarzyszy 

funkcja polegająca na ustalaniu agendy kolejnych szczytów. Program obrad 
każdorazowo podlega opublikowaniu i upowszechnieniu dla opinii publicznej, co 
powoduje, że każdy z liderów chce jawić się jako promotor postępu w jak 
największej liczbie obszarów problemowych. Ostatnią, choć nie najmniej ważną, 
jest funkcja zapewniania multilateralnej współpracy poprzez ustalenia szeregu 
zasad i norm, które są podstawą podejmowania działania w określonym obszarze. 
Jak podkreśla John Kirton, ustalenia te umiejscawiają kwestię energetyczną  
w normatywnej „… sieci powiazań przyczynowych między głównymi zagadnieniami 
(…) od ochrony środowiska, rozprzestrzeniania energii nuklearnej, bezpieczeństwa 

atomowego aż po (…) terroryzm”.
10

 Wpływają także na agendę organizacji 
międzynarodowych oraz na działania podejmowane przez poszczególne rządy. 
Biorąc pod uwagę powyższe funkcje można uznać, że G-kluby pozwalają na 
zagęszczenie sieci współpracy transnarodowej, a także poprawę funkcjonowania 
reżimów międzynarodowych. Innymi słowy walnie przyczyniają się do 
kształtowania globalnego zarzadzania. 

 
Wkład G8 w globalne zarządzanie energią 
Grupa ośmiu zajmowała się kwestiami energetycznymi już w latach 70. 

ubiegłego wieku, choć z różnym natężeniem. Deliberacja wówczas była zawężona 
wyłącznie do problematyki cen ropy naftowej. Próbę periodyzacji zainteresowania 
przez G8 energią przeprowadził kanadyjski uczony John Kirton. Wskazał on na 
trzy fazy kształtowania globalnego zarządzania energią przez wspomnianą grupę. 

W fazie pierwszej (1975-81), G8 składająca się ówcześnie z 7. państw 
zajmowała się wypracowaniem odpowiedzi na wyzwania związane z dwoma 
szokami paliwowymi z lat 70. Największym wówczas osiągnięciem było przyjęcie  
w 1979 r. na szczycie w Tokio narodowych limitów importu ropy naftowej. 

W fazie drugiej (1982-2001), zarówno cena ropy naftowej, jak i aktywność  
G8 w odniesieniu do energii uległy znacznemu zmniejszeniu. Tendencja ta 
utrzymywała się przez większość lat 90. ubiegłego wieku. Powodem tego stanu 
rzeczy były stosunkowo niskie ceny ropy naftowej, a także znaczne podziały 
między członkami G8 odnoszące się do regulacji kwestii energetycznych. Jako 
przykład można wskazać powołanie do życia Grupy Zadaniowej ds. Energii 
Odnawialnej, co nastąpiło w 2000 roku na szczycie G8 w Ottawie. Wielkie 
nadzieje, które wiązano z jej istnieniem porzucono już rok później, na szczycie  
w Genui, ze względu na niechętny stosunek do niej administracji amerykańskiej. 

Trzecia faza globalnego zarządzania energią została zapoczątkowana  
w 2002 roku, kilka miesięcy po zamachach na WTC i Pentagon, jednak 
prawdziwym kamieniem milowym w temacie energii był szczyt G8 który odbył się  
w 2005 roku w miejscowości Gleneagles. Przyjęto tam plan działania w zakresie 
zmian klimatu, czystej energii i zrównoważonego rozwoju. Zawierał on aż 63 

                                                           
9
 U. Schneckener, The Opportunities and Limits of Global Governance by Clubs, SWP Comments,  
22, September 2009, http://www.swp-berlin.org/en/common/get_document.php?asset_id=6343 
[dostęp 15.03.2014 r.]. 

10 
J. Kirton, The G8 and Global Energy Governance: Past Performance, St Petersburg Opportunities, 
Paper presented at the conference on The World Dimension of Russia’s Energy Security, Moscow 
State Institute of International Relations (MGIMO), Moscow, 21 April 2006, s. 5. 
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zobowiązania w zakresie zmian klimatu i energii.
11

 Uwzględniono w nim rolę  
dwóch międzynarodowych instytucji, które miały prowadzić prace studyjne  
i przygotowywać rekomendacje polityczne w wyżej wskazanych obszarach. 
Pierwszą z nich była Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy 
Agency – IEA), której powierzono zadanie przygotowywania analiz na temat 
efektywności energetycznej, bardziej proekologicznego wykorzystywania paliw 
kopalnych, wychwytywania i składowania CO2. Drugą z organizacji był  
Bank Światowy, któremu zlecono wypracowanie ram finansowania inwestycji  
w czystą energię. G8 utworzyła też nową instytucję – Globalne Partnerstwo 
Bioenergetyczne (ang. Global Bioenergy Partnership – GBP), którego sekretariat 
ulokowano w siedzibie Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Rzym). Celem 
GPB stało się prowadzenie badań oraz podnoszenie świadomości w zakresie 
zrównoważonej produkcji i użycia bioenergii. 

Duże znaczenie dla globalnego zarządzania energią miało też objęcie 
przewodnictwa w G8 przez Rosję, co nastąpiło w 2006 roku. Państwu temu 
zależało na odbudowaniu swojego wizerunku jako odpowiedzialnego partnera 
energetycznego po przerwach w dostawach gazu na Ukrainę, które miały miejsce 
w latach 2005-2006. Podczas szczytu w St. Petersburgu przyjęto szereg 
globalnych zasad bezpieczeństwa energetycznego, a także przedstawiono 
pierwsze całościowe stanowisko polityczne na temat globalnego zarządzania 
energią. Członkowie G8 zobowiązali się m.in. do zwiększenia transparentności 
rynków energetycznych, poprawy klimatu inwestycyjnego w sektorze, zwiększenia 
efektywności wykorzystania energii, zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury 
przesyłowej, podjęcia działań w celu zwiększenia dostępu do energii. Odniesiono 
się także do zmian klimatycznych. Najistotniejszym zapisem planu działania  
w sprawie globalnego bezpieczeństwa energetycznego było przyjęcie podejścia 
prorynkowego, podkreślenie znaczenia otwartości i transparentności rynków 
energii dla inwestorów z zewnątrz. 

Zainteresowanie kwestiami energetycznymi i klimatycznymi zostało 
podtrzymane również na kolejnych szczytach G8. W 2007 w Heiligendamm uwaga 
została przeniesiona z bezpieczeństwa energetycznego na efektywność 
energetyczną. Tą ostatnią postrzegano nie tylko jako sposób rozwiązania 
problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, ale także z bezpieczeństwem 
energetycznym. W komunikacie ze szczytu zawarto szereg zobowiązań w zakresie 
efektywności energetycznej, odnoszonych do infrastruktury budynkowej  
i transportowej, wytwarzania energii oraz przemysłu, jednakże większość z tych 
zapisów miała ogólny charakter i nie wiązała się z wyznaczeniem określonego 
katalogu celów do realizacji. Znacznie większym sukcesem było zbudowanie 
struktury sieciowej mającej na celu promowanie efektywności energetycznej  
w budynkach (ang. Sustainable Buildings Network – SBN). Na kolejnych szczytach 
w latach 2008-2010 przyjęto kolejne zobowiązania dotyczące energii i zmian 
klimatu. Na szczycie G8 w Hokkaido liderzy G8 zobowiązali się do redukcji  
emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2050 roku. W zakresie efektywności 
energetycznej przyjęto postanowienia odnośnie do zwiększenia tempa 
implementacji 25. rekomendacji na temat efektywności energetycznej z lat  
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2008-2010 przygotowanych przez IEA. Państwa G8 zobowiązały się także 
wspierać projekty wychwytywania i składowania CO2. Dopełnieniem postanowień 
z okresu sprawowania przez Japonię prezydencji w G8 było ustanowienie na 
spotkaniu ministerialnym G8 „Partnerstwa w zakresie współpracy w obszarze 
efektywności energetycznej”. Jego zawiązanie potwierdzono w 2009 r. na szczycie 
G8 w L’Aquili. Tematem przewodnim były tam zmiany klimatyczne. Państwa grupy 
zobowiązały się zredukować emisję gazów cieplarnianych o 80% do 2015 roku  
w porównaniu do stanu z 1990 r. Rok później, na szczycie w kanadyjskiej 
Muskoce, grupa ośmiu skupiła się na współpracy z IEA w zakresie stworzenia 
platformy dla rozwijania i promowania technologii czystej energii. Przyjęto m.in. 
postanowienie odnośnie do upowszechnienia technologii pozwalających na 
wychwytywanie i składowanie CO2. 

 
Wkład G20 w globalne zarządzanie energią 
Drugim, obok G8, komitetem sterującym globalnym zarządzaniem 

energetycznym jest G20. Struktura ta powstała w 1999 r., początkowo spotykając 
się w gronie ministrów finansów i szefów banków centralnych, jednak dopiero  
w 2008 r., po szczycie w Waszyngtonie zaczęła działać na poziomie przywódców 
państw. W powszechnej opinii stała się centrum koordynacji polityki gospodarczej  
i finansowej oraz kluczowym forum globalnego zarządzania. G20 wyparła  
z zajmowanej pozycji G8. Można postawić tezę o kształtującym się obecnie 
podziale ról między tymi strukturami. Zgodnie z nią działalność G8 jest 
ograniczona do zagadnień politycznych i bezpieczeństwa, a G20 koncentruje  
się na tematyce gospodarczej, finansowej, w tym zagadnieniami energii i zmian 

klimatu.
12

 
Z perspektywy kilku lat, które upłynęły od ustanowienia G20 Leaders’, wciąż 

trudno ocenić wkład grupy w globalne zarządzanie energią. Niemniej jednak 
można zauważyć podstawowe kierunki działań podejmowane przez państwa G20. 
W latach 2009-2011 ukonstytuowano cztery grypy robocze zajmujące się energią  
i zmianami klimatycznymi. Pierwsza z nich zajmuje się paliwami kopalnymi, a jej 
pracami kierują USA. Druga grupa zajmuje się wahaniami cen paliw kopalnych. 
Kierują nią Francja i Korea. Prace trzeciej z grup koncentrują się na ochronie 
globalnego środowiska morskiego. Utworzono ją wkrótce po dramatycznym  
w skutkach wycieku ropy u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej, za którą 
odpowiedzialna była korporacja BP. Pracami tej grupy kieruje Rosja. Czwarta  
z grup, zajmująca się czystą energią i efektywnością energetyczną, została 
utworzona po szczycie przywódców G20 w Seulu w 2010 r. Grupy pierwsza  
i druga zajmują się opracowywaniem raportów, które są przedkładane ministrom 
finansów G20 i ich zastępcom, natomiast grupy trzecia i czwarta przygotowują 
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raporty dla szerpów, tj. dyplomatów reprezentujących przywódców G20. Za 
wyjątkiem grupy czwartej, większość zagadnień została przeniesiona do agendy 
G20 bezpośrednio z agendy G8 z tą zmianą, że zostały one odpowiednio 
„skrojone” do celu głównego realizowanego przez G20, którym jest stabilność 
gospodarcza i finansowa. 

Zainteresowanie energią i zmianami klimatu zostało uwidocznione zwłaszcza 
w deklaracji ze szczytu G20, który odbywał się w 2013 r. w St. Petersburgu. 
Podkreślono tam m.in. konieczność zwiększenia dostępu do energii w skali 
globalnej oraz transparentności i efektywności rynków energetycznych. W tym celu 
państwa grupy zdecydowały się rozwijać inicjatywę JODI (Joint Organizations Data 
Initiative – Oil), a także korzystając z raportów Międzynarodowej Agencji Energii 
(International Energy Agency), Międzynarodowego Forum Energetycznego 
(International Energy Forum) i OPEC zwiększyć transparentość funkcjonowania 

rynków gazu i węgli.
13

 Po raz kolejny zwrócono uwagę na konieczność 
promowania zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i technologii 
czystej energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, deklarując 
przy tym współpracę miedzy G20 a Bankiem Światowym i Globalnym 
Partnerstwem Bioenergetycznym. W deklaracji petersburskiej nawoływano też do 
zwiększenia inwestycji w infrastrukturę energetyczną (zwłaszcza w zakresie 
technologii opartych na niskim zużyciu węgla), zwiększenia współpracy między 
grupą roboczą G20 zajmującą się zrównoważonym rozwojem energii  
a multilateralnymi bankami rozwoju, zdywersyfikowania wykorzystania źródeł 
energii przy uwzględnieniu energii nuklearnej. Ustanowiono mechanizm o nazwie 
G20 Global Marine Environment Protection polegający na dobrowolnej wymianie 
praktyk w celu ochrony środowiska morskiego przed wypadkami związanymi  
z eksploatacją podmorskich złóż gazu i ropy oraz transportem morskim (katastrofy 

tankowców).
14

 
W zakresie zmian klimatycznych zdecydowano się nawiązać do zobowiązań 

przyjętych przez państwa na 18. Konferencji Stron Ramowej Konwencji UN  

ds. Zmian Klimatu (Conference of the Parties – COP)
15

 oraz współpracować  
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 G20 Leaders' Declaration, September 6, 2013, St Petersburg, część zatytułowana “Sustainable 
Energy Policy and Resilience of Global Commodity Markets”, par. 90-99. 
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 Ibidem. 

15
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (ang. United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) została podpisana 9 maja 1992 r. w Rio de 
Janeiro. Traktat określa założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych (mitygacji) odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia, mających 
swoje źródło w działalności człowieka. Dotychczas Konwencję ratyfikowało 195 stron (194 państwa 
oraz Unia Europejska). Polska ratyfikowała Konwencję w czerwcu 1994 r. Najważniejszym, prawnie 
wiążącym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, podpisany 11 grudnia 1997 r., wszedł  
w życie w lutym 2005 r. Na jego mocy państwa rozwinięte, w tym kraje będące w procesie 
transformacji do gospodarki rynkowej, zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  
o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990. Państwa rozwijające się nie zostały zobowiązane do 
ograniczenia emisji. Początkowo okres obowiązywania Protokołu obejmował lata 2008-2012. Podczas 
szczytu klimatycznego w Doha (Katar) w 2012 r. zadecydowano o jego przedłużeniu na drugi okres 
zobowiązań obejmujący lata 2013-2020. Protokół z Kioto nie obejmuje największych emitentów 
gazów cieplarnianych, tj. Stanów Zjednoczonych czy Chin. Konferencja Stron Konwencji (ang. 
Conference of Parties, COP) jest najwyższym organem konwencji UNFCCC. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele Stron Konwencji. Obrady Konferencji Stron odbywają się corocznie. COP podejmuje 
decyzje konieczne do efektywnego wdrożenia postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje 
przeglądu realizacji tych postanowień. Konferencja Stron Konwencji jest jednocześnie Spotkaniem 



z Polską sprawującą prezydencję w COP-19 w roku 2014.
16

 Wskazano też na 
konieczność współpracy instytucji międzynarodowych w celu wygaszania produkcji 
i konsumpcji hydrofluorocarbonów (HFC), a także finansowego i operacyjnego 
wsparcia dla działania Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund – GFC), 
czego podstawą jest raport grupy roboczej G20 powołanej w celu przygotowywania 

studiów służących finansowaniu walki ze zmianami klimatycznymi.
17

 
Sprawą kluczową, z punktu widzenia deliberacji w G20 na temat energii  

i zmian klimatu, jest kwestia subsydiów do paliw kopalnych. Mają one rozmaity 
charakter, np. dofinansowanie i oddłużanie działalności sektora węglowego, 
naftowego i gazowego czy ulgi w podatku gruntowym dla producentów paliw 
kopalnych. Według szacunków IEA, ich wartość w 2007 na obszarze samych tylko 

20 największych państw rozwijających się wyniosła ok. 310 mld USD.
18

 Kwesta 
subsydiów była podejmowana w 2009 roku na szczycie G20 w Pittsburghu oraz  
w czerwcu 2010 w Toronto. Nie przyjęto jednak żadnych środków zobowiązujących 
państwa grupy dwudziestu do zmniejszenia subsydiowania w tym obszarze.  
W Pittsburghu jedynie ogólnie wypowiedziano się na temat szkodliwości subsydiów 
wywołujących zniekształcenia rynkowe i utrudniających inwestycje w zakresie 
czystej energii. Oszacowano też, że zniesienie ich przez uczestników G20 
spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 10% do 2015 roku. Na 
szczycie w Toronto ministrowie finansów i energetyki państw G20 dokonali 
przeglądu krajowych programów subsydiowania paliw płynnych w oparciu  

o cząstkowe raporty przekazywane przez poszczególne państwa grupy.
19

 Raporty 
te przygotowywano i przekazywano także w latach 2011-2012. Wynika z nich,  
iż we wspomnianym okresie u 11. na 20. członków G20 nie zanotowało 

jakichkolwiek postępów w zakresie wygaszenia subsydiów.
20

 Pewna nadzieja 
wiąże się z faktem, że wśród państw, które w deklaracji ze szczytu G20 w Los 
Cabos (2012) zdecydowały się stopniowo zmniejszać subsydiowanie paliw 
kopalnych i poczyniły progres w tym zakresie, były potęgi wschodzące – Chiny, 
Indie, Brazylia, Afryka Południowa i Rosja. Ten pozytywny trend zdecydowano się 
podtrzymać w deklaracji ze szczytu G20 w St. Petersburgu. Zawarto tam zapisy, 
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zgodnie z którymi państwa członkowskie potwierdziły zobowiązanie z Los Cabos 
odnośnie do racjonalizacji i wygaszania nieefektywnych subsydiów do paliw 
kopalnych w średniookresowej perspektywie. 

 
 
 
 
Zakończenie 
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania można stwierdzić, że G-kluby  

mają potencjał, by kształtować globalne zarządzanie energetyczne nie tylko 
uzupełniając, ale w dużej mierze zastępując istniejące wcześniej instytucje 
międzynarodowe. Służą temu z pewnością mechanizmy nieformalnej współpracy  
i konsultacji, które zachodzą w stosunkowo wąskim gronie systemowo istotnych 
państw. Nie tylko w tym zakresie na czoło wysuwa się G20, która dzięki znacznie 
bardziej zbilansowanej kompozycji od swojego poprzednika – G8 – ma wszelkie 
warunki do tego, by odgrywać główną rolę w regulacji transnarodowych kwestii 
energetycznych. Potencjał G8 i G20 wydaje się nie być jeszcze w pełni 
zaktualizowany. G8 ma znaczne osiągnięcia w zakresie deliberowania nad 
zagadnieniami energetycznymi i klimatycznymi. Od szczytu w Heiligendamm 
(2006) w dialogu uczestniczą państwa wschodzące. Na forum G8 udało się przyjąć 
szereg norm, takich jak zasady petersburskie, co pozwoliło na zacieśnienie 
współpracy z międzynarodowymi organizacjami energetycznymi, a także 
umożliwiło tworzenie nowych struktur zajmujących się energią i zmianami klimatu 
(IPEEC, GPBP, Platforma Technologiczna). Kontynuacja prac G8 jest prowadzona 
w G20, jednak pewnym utrudnieniem dla tego komitetu sterującego mogą być 
znaczące różnice między jego uczestnikami w zakresie liberalizacji dostępu  
do rynków energii, poziomu dependencji importowej, podejścia do problemu  
zmian klimatycznych. Kwestię dyskusyjną stanowi też zakres woli politycznej 
odnośnie do wykorzystania zasobów gospodarczych przeznaczonych na budowę 
zrównoważonego systemu energetycznego. Każde z państw ma odmienne 
priorytety w tym zakresie. Najczęściej są to: dostępność energii po przystępnych 
cenach dla konsumentów, bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska.  
Jak można sądzić, odmienne interesy poszczególnych państw są główną 
przeszkodą na drodze do zapewnienia pełnej efektywności G8 i G20 jako 
komitetów sterujących globalnym zarządzaniem energetycznym. 

Pomimo wciąż wczesnego etapu kształtowania się global energy governance, 
można sformułować kilka wniosków, których wzięcie pod uwagę ma znaczenie 
przy regulowaniu zagadnień energetycznych i klimatycznych w najbliższej 
przyszłości. Po pierwsze, w najbliższej przyszłości konieczne jest szerokie 
zaangażowanie najważniejszych państw posiadających żywotne interesy w wyżej 
wskazanych obszarach. Po drugie największe państwa muszą zdecydować się na 
bardziej śmiałe dokonanie transferu istotnej części swojego władztwa na rzecz 
wielostronnych organizacji międzynarodowych lub nieformalnych klubów, takich  
jak G8 czy G20. Tylko wtedy będą one w stanie pełnić funkcje polegające na 
zapewnieniu prowadzenia dialogu i deliberacji w celu ustalenia strategicznych ram 
działania. Po trzecie, pełna efektywność G20 jako komitetu sterującego energią 
jest uzależniona od pokonania wewnętrznych podziałów w tym zakresie, a także 
sprawnej implementacji działań uzgodnionych na szczytach przywódców państw.  



Z kolei dla G8 ważne jest poprawienie reprezentatywności przez inkluzję głównych 
państw niezachodnich odpowiadających za większość produkcji i konsumpcji 
energii. Po czwarte, funkcjonowanie G8 i G20 jako głównych miejsc dyskusji  
nad spawami energii i zmian klimatu powinno zostać poddane dokładnemu 
monitoringowi w zakresie przyjmowanych tam zobowiązań. Te ostatnie powinny 
być też konsultowane z państwami nieuczestniczącymi w systemie Gx. 

 
Streszczenie 
W artykule nacisk zostanie położony na ukazanie możliwości i ograniczeń 

stojących przed G8 i G20, jako komitetami sterującymi w zakresie global energy 
governance. Ukazane zostaną mechanizmy konsultacyjne, mające rozwiązać,  
na poziomie międzynarodowym, problemy efektywności energetycznej, a także 
implementacji przez państwa kolektywnych ustaleń dokonywanych na kolejnych 
szczytach liderów. Przedstawione zostaną też rekomendacje w celu usprawnienia 
deliberacji prowadzonej w ramach forów systemu Gx. 

Słowa klucze: zmiany klimatu, G8, G20, globalne zarządzanie, ropa naftowa, 
CO2, subsydia 

 
Summary 
This article will focus on presenting the opportunities and constraints facing 

the G8 and G20 as the steering committees in the field of global energy 
governance. Author will present consultative mechanisms designed to solve the 
problems at the international level such as of energy efficiency, as well as the 
implementation by G8 and G20 members collective arrangements made  
at subsequent summits of leaders. In the article the author will present set  
of recommendations to improve deliberation conducted in the Gx system clubs. 

Key words: climate changes, G8, G20, global governance, oil, CO2, subsidie 
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POZYCJA NIEMIEC NA WSPÓLNYM RYNKU GAZU  
UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 

Wstęp 
Budowa wspólnego rynku energii UE stwarza szanse i wyzwania zarówno 

przed poszczególnymi państwami członkowskimi, jak również koncernami 
energetycznymi. Szczególnie istotne jest zbudowanie wspólnego rynku gazu 
ziemnego, którego dostawy do Europy są obarczone ryzykiem politycznym. 
Dotychczasowe kryzysy gazowe (Rosja-Ukraina 2006, 2009, Libia 2011) 
uświadomiły europejskim politykom, że należy podjąć odpowiednie działania, 
których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Spowodowało 
to przyjęcie kolejnych aktów prawnych oraz przeznaczenie odpowiednich środków 
na rozbudowę infrastruktury energetycznej. Równolegle do tych działań 
poszczególne państwa unijne i ich koncerny energetyczne przygotowują się do 
sprostania konkurencji wolnorynkowej. Najlepiej przygotowanym państwem do 
konkurowania na wspólnym rynku energii są Niemcy, które prowadzą politykę 
energetyczną w taki sposób, aby nie tylko zagwarantować bezpieczeństwo 
energetyczne państwa, lecz również zwiększać konkurencyjność niemieckiej 
gospodarki. Zdywersyfikowane kierunku i źródła dostaw gazu ziemnego oraz 
bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura energetyczna stwarzają przewagę 
konkurencyjną dla Niemiec, które mogą odgrywać kluczową rolę na wspólnym 
rynku energii. 

Celem artykułu jest analiza roli Niemiec na tworzącym się wspólnym rynku 
gazu ziemnego UE. Zasadne są pytania, czy Niemcy mogą odgrywać rolę centrum 
dystrybucji gazu ziemnego w UE? W jaki sposób rezygnacja z energetyki jądrowej 
wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Niemiec? Jak długo niemieckie 
elektrownie węglowe będą produkowały energię elektryczną? W jaki sposób  
rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczyni się do zwiększenia 
samowystarczalności energetycznej Niemiec? 

 
Wspólny rynek energii UE 
Swoboda wymiany towarów, kapitału usług oraz osób jest podstawą tworzenia 

integracji gospodarczej. Budowa wspólnego rynku energii UE nawiązuje do 

swobody wymiany towarów.
1
 Idea tego rynku ma polegać na tym, że energia 

elektryczna oraz gaz ziemny mógłyby być elastycznie przesyłane pomiędzy 
państwami członkowskimi poprzez zintegrowaną infrastrukturę energetyczną, która 
miałaby tworzyć tzw. "autostrady energetyczne". Z tego względu UE rozpoczęła 
działania związane z liberalizacją rynku energii poprzez wprowadzenie kolejnych 
aktów prawnych, w tym trzech pakietów energetycznych oraz stworzyła 
instrumenty wspierające rozbudowę infrastruktury energetycznej. Jest to tym 
bardziej istotne, że UE nie posiada wystarczających zasobów surowców 
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energetycznych i zmuszona jest je importować. Potencjał surowcowy państw 
unijnych pozwala zaspokoić 15% rocznego zapotrzebowania na ropę naftową, 

33% na gaz ziemny oraz 38% na węgiel.
2
 Szczególnie istotne znaczenie mają 

dostawy gazu ziemnego, gdyż rynek dostaw tego surowca nie jest 
zdywersyfikowany, zaś handel tym towarem jest upolityczniony. Trzeba podkreślić, 
że istniejąca infrastruktura gazowa UE została zbudowana zgodnie z modelem, 
który umożliwia dostawy gazu ziemnego od dostawcy do odbiorcy Tego typu 
struktura pozwala na efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz minimalizację 

kosztów transportu.
3
 Tym bardziej, że gaz ziemny dostarczany jest  

w poszczególne części Europy z kilku najważniejszych źródeł, a więc z Rosji, 
Norwegii, Algierii, Libii oraz Kataru. Państwa te dostarczają gaz w oparciu  
o kontrakty długoterminowe, co nie sprzyjało rozbudowie połączeń 
międzysystemowych pomiędzy państwami unijnymi.  

Rada Europejska wyciągnęła wnioski z dotychczasowych kryzysów 
energetycznych oraz podjęła decyzję polityczną w swoich konkluzjach 4 lutego 
2011 r., która wskazuje kierunek działań związanych z budową wspólnego rynku 
energii. Zgodnie z tymi deklaracjami politycznymi, UE dąży do zintegrowania 
rynków energii poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej w taki sposób, aby 
z jednej strony zlikwidować tzw. "wyspy energetyczne" (np. Litwa, Łotwa, Estonia), 
które nie są połączone z resztą państw europejskich. Z kolei z drugiej strony 
założenie jest takie, aby stworzyć tzw. "autostrady energetyczne", z których mogą 
korzystać podmioty rynkowe i które pozwolą na swobodny przesył gazu ziemnego 
oraz energii elektrycznej z jednej części Europy do drugiej. W praktyce tego typu 
transport gazu ziemnego lub energii elektrycznej, w sytuacji stabilności politycznej, 
byłby pozbawiony podstaw ekonomii, gdyż koszty transportu spowodowałyby 
wzrost ceny energii u odbiorcy końcowego, który musiałby za nie zapłacić. 
Aczkolwiek w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy jedno z głównych źródeł dostaw gazu 
ziemnego do Europy zostałoby całkowicie wyłączone, to wówczas zintegrowana 
infrastruktura gazowa stanowi podstawę skuteczności mechanizmów reagowania 
kryzysowego UE. Z tego względu przyjęto Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Dokument 
ten zawiera listę korytarzy energetycznych o znaczeniu strategicznym dla Europy, 
które mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków unijnych. Jednocześnie 
Komisja Europejska opublikowała w październiku 2013 r. listę 248 projektów 
wspólnego zainteresowania (PCI), których budowa ma prowadzić do wspólnego 
rynku energii UE.  

UE powinna dążyć do takiego modelu rynku, który z jednej strony zapewni 
bezpieczeństwo energetyczne Europy, zaś z drugiej strony pozwoli na 
prowadzenie konkurencyjnej gry rynkowej w oparciu o wszystkie surowce 
energetyczne wchodzące w skład struktury bilansu energetycznego. Z pewnością 
integrowanie rynku energii będzie napotykało na opór w poszczególnych 
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państwach, zaś pierwszym etapem będzie ukształtowanie się rynków regionalnych 
w nadchodzących kilkunastu latach, które docelowo utworzą wspólny rynek  
energii UE.  

 
Struktura bilansu energetycznego Niemiec 
Niemcy prowadzą politykę energetyczną w taki sposób, aby zapewnić sobie  

z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, zaś z drugiej strony realizować cele 
polityki klimatycznej oraz zwiększać konkurencyjność swojej gospodarki. Krajowe 
zasoby energetyczne nie pozwalają im na zaspokojenie potrzeb gospodarczych, 
dlatego też znaczące ich ilości są importowane. Analizując strukturę bilansu energii 
pierwotnej można zauważyć, że znaczącą rolę w jej produkcji odgrywają  
kolejno: ropa naftowa (33%), gaz ziemny (21%), węgiel brunatny, węgiel  
kamienny, odnawialne źródła energii (po 12%) oraz energia jądrowa  
(8%) i inne (2%) [zob. Diagram 1]. Wykorzystywanie różnorodnych surowców  
 

Diagram nr 1: Struktura bilansu energii pierwotnej w Niemczech (2012) 
 

 
Źródło: Vergleich des Einsatzes der Primärenergieträger und des Verhältnisses der 

Eigenversorgung und des Importanteils 2002 und 2012 für Deutschland, AGEB 2013, LBEG 
2013, http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/Bilder/Energiestudie2013/Energierohsto 
ffe_Importabhaengigkeit2013_g.html?nn=1542226 [dostęp 28.07.2014 r.].  
 

energetycznych w niemieckiej gospodarce odpowiada różnorodnym grupom 
interesów, które na poszczególnych nośnikach energii czerpią określone zyski. 
Ropa naftowa wykorzystywana jest głównie w transporcie, dlatego też jej udział  
w produkcji energii pierwotnej jest tak duży. Warto zauważyć, że spośród 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/Bilder/Energiestudie2013/Energiero


surowców energetycznych pełna samowystarczalność energetyczna występuje  
w odniesieniu do węgla brunatnego. W przypadku gazu ziemnego, węgla 
kamiennego oraz ropy naftowej, większość tych surowców jest importowana, 
aczkolwiek poziom samowystarczalności energetycznej systematycznie będzie się 
zwiększał wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Pomocna w realizacji tego 
celu jest przyjęta w 2010 r. strategia zwiększania udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym Niemiec, która zakładała udział energii 
odnawialnej w zużyciu energii końcowej na poziomie 18% do 2020 r., 30% do 2030 

r., 45% do 2040 r. oraz 60% do 2050 r.
4
 Wraz ze wzrostem udziału OZE będzie 

systematycznie spadał udział energii jądrowej w bilansie energetycznym, gdyż 
Niemcy podjęły decyzję o rezygnacji z tej formy produkcji energii w 2000 r., kiedy 
jej udział w produkcji energii elektrycznej wynosił 29,5%. Stopniowe wygaszanie 

reaktorów jądrowych spowodowało, że w 2013 r. udział ten spadł do 15,4%.
5
 

Proces odchodzenia od elektrowni jądrowych przyśpieszył wypadek elektrowni 
jądrowej w japońskiej Fukushimie 11 marca 2011 r. Kilka dni po tej katastrofie 
podjęto decyzję, że Niemcy zrezygnują z elektrowni jądrowych w perspektywie 

2022 roku.
6
 W perspektywie długoterminowej to właśnie OZE mają stać się 

dominującym sposobem produkcji energii w Niemczech, zaś gaz ziemny oraz 
węgiel mają być surowcami konwencjonalnymi, które w perspektywie 
średnioterminowej ułatwią płynne dochodzenie do długoterminowego celu  
w obliczu rezygnacji z elektrowni jądrowych. Znaczenie surowców 
konwencjonalnych jest szczególnie widoczne w elektroenergetyce, gdyż aktualnie 
energia elektryczna wytwarzana jest w 25,5% z węgla brunatnego; 24% z OZE; 
19,5% z węgla kamiennego; 15,3% z energetyki jądrowej; 10,4% z gazu ziemnego 

oraz 5% z ropy naftowej.
7
 Spośród odnawialnych źródeł energii szczególnie istotne 

znaczenie dla systemu elektroenergetycznego mają elektrownie wiatrowe oraz 
biomasa [Zob. Diagram 2]. Oznacza to, że bezpieczeństwo elektroenergetyczne  
w Niemczech oparte jest aktualnie w 45,2% na węglu kamiennym i brunatnym. 
Należy podkreślić, że wskutek zgody Komisji Europejskiej, niemiecki węgiel jest 

subsydiowany kwotą 1,7 mld euro rocznie aż do 2018 r.
8
 Państwo to wykorzystuje 

ten surowiec głównie w elektrowniach (70%) oraz przemyśle stalowym, który 
wykorzystuje go do procesów produkcyjnych. Szacuje się, że w perspektywie 
najbliższych kilkudziesięciu lat znaczenie węgla brunatnego utrzyma się, gdyż jego 
spalanie gwarantuje obecnie największe zyski koncernom energetycznym (około 

20 euro na MWh) oraz odpowiada za blisko 20 tys. miejsc pracy.
9
 

Niemcy są jednym z największych konsumentów węgla brunatnego na 

świecie.
10

 Z tego względu wynika również paradoks niemieckiej polityki 
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energetyczno-klimatycznej, gdyż niemieckie elektrownie emitują najwięcej 

dwutlenku węgla w UE.
11

 Jest to tym bardziej istotny fakt, że niemieckie media  
i organizacje pozarządowe często publicznie oskarżają Polskę o zbyt duże emisje 
CO2 oraz zbyt duże wykorzystywanie węgla do produkcji energii, a zapominają  
o tym, że to właśnie Niemcy wykorzystują więcej węgla i emitują więcej gazów 

cieplarnianych.
12

 
 

Diagram nr 2: Struktura bilansu elektroenergetycznego Niemiec. 
 

 
Źródło: AG Energiebilanzen, http://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/ 

strommix-in-deutschland-2013 [dostęp 23.07.2014 r.].  
 

W perspektywie 2030 r. niemiecka struktura bilansu elektroenergetycznego 
będzie kształtowała się w taki sposób, że OZE będą miały 55% udział; gaz ziemny 

22%; węgiel brunatny 13,2%; węgiel kamienny 5,4%; zaś ropa naftowa 4%.
13

 

Szacuje się, że tempo dochodzenia do tych celów byłoby możliwe, gdyby cena 
jednostki uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach Europejskiego Systemu 
Handlu Emisjami (EU ETS) kosztowała 54 euro w 2030 r. W nadchodzących latach 
Niemcy będą starały się ograniczać wzrost zużycia importowanego gazu ziemnego 
w gospodarce i w tym celu rozwijają produkcję biogazu oraz dążą do zwiększenia 
efektywności energetycznej poprzez modernizację w sektorze budownictwa 
publicznego i prywatnego. Wskutek rozwoju produkcji biogazu w lokalnych 
elektrociepłowniach, jego udział może w perspektywie 2030 r. zaspokajać 10-13% 

zapotrzebowania na gaz ziemny.
14

 Należy podkreślić, że Niemcy planują obniżyć 

cenę energii, która w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach rosła szybciej niż 
dotychczas. W tym celu niemiecki rząd planuje nowelizację ustawy o odnawialnych 
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źródłach energii. W obecnym projekcie ustawy (2014) zapisane jest m.in. 
zmniejszenie liczby przedsiębiorstw korzystających z tańszego prądu z liczby około 
2100 do 1600. Ponadto ustawa ma wprowadzić system aukcyjny oraz zmniejszyć 
wsparcie OZE, które obciąża niemiecką gospodarkę. Szacuje się, że wsparcie 
sektora OZE kosztuje przeciętną niemiecką rodzinę 220 euro rocznie. 

 
Niemiecka infrastruktura energetyczna 
Spośród wszystkich państw UE Niemcy mają bardzo dobrze rozbudowaną 

infrastrukturę energetyczną, która pozwala im prowadzić skuteczną politykę 
energetyczną. Oceniając infrastrukturę gazową należy podkreślić, że państwo ma 
bardzo dobrze zdywersyfikowane kierunki i źródła dostaw gazu ziemnego. Wpływ 
na to ma świetnie rozbudowana sieć gazociągów. Głównym dostawcą gazu 
ziemnego jest Rosja, która ma możliwość dostarczania surowca do Niemiec 

poprzez gazociąg Nord Stream,
15

 Jamał
16

 oraz Transgas. Drugim głównym 

źródłem jest Norwegia, która wykorzystuje trzy gazociągi Norpipe,
17

 Europipe I,
18

 

Europipe II.
19

 Niemcy sprowadzają również ten surowiec z Holandii, ale to państwo 

systematycznie zmniejsza wydobycie gazu ziemnego ze złóż w Groningen,  

a w perspektywie 2016 r. ilość surowca na eksport znacznie się zmniejszy.
20

 
Należy zaznaczyć, że Niemcy nie posiadają terminalu LNG, który umożliwiałby 
odbiór gazu w postaci skroplonej drogą morską. Budowany w Polsce terminal LNG 
(Świnoujście) spowodował zwiększenie niemieckiej aktywności lobbingowej 

kontestującej ten projekt w sąsiednim państwie.
21

  

Analizując sieć gazociągów umożliwiających dostawy surowca do Niemiec 
należy zauważyć, że przepustowości poszczególnych gazociągów miały zapewnić 
realizację postanowień wynikających z kontraktów długoterminowych pomiędzy 
głównymi dostawcami a odbiorcami [Zob. Mapa 1]. Oceniając ilość przepływów 
gazu ziemnego pomiędzy poszczególnymi państwami unijnymi należy podkreślić, 
że Niemcy posiadają najlepiej przygotowaną infrastrukturę energetyczną  
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do funkcjonowania na wspólnym rynku energii. W 2012 roku przepływy 
międzysystemowe gazu ziemnego pomiędzy Niemcami a pozostałymi państwami 
UE wyglądały następująco: z Holandii do Niemiec 45 mld m³ gazu ziemnego  
i w odwrotnym kierunku 10 mld m³, z Czech do Niemiec 25 mld m³, z Polski do 
Niemiec 25 mld m³, z Niemiec do Francji 8,9 mld m³; z Niemiec do Belgii  

3,8 mld m³.
22

 Ponadto Niemcy przesłały około 8,9 mld m³ gazu ziemnego do 
systemu przesyłowego Szwajcarii. Oznacza to, że Niemcy mają szansę odgrywać 
kluczową rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego  
UE. W załączniku nr IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, Niemcy proponowane są jako członek 
grup regionalnych: jednej z Polską, drugiej z Czechami i Słowacją oraz trzeciej  

z Francją oraz państwami Beneluksu.
23

 W sytuacji nadzwyczajnej będą państwem, 

które dostarczy gaz ziemny do wybranych regionów. Z perspektywy Niemiec 
istotne jest zatem rozbudowywanie istniejących połączeń międzysystemowych  
w UE oraz budowa nowych, co przyczyniłoby się do wzrostu możliwości eksportu 
tego surowca. Dystrybucję gazu ziemnego do państw Europy Środkowo-
Wschodniej i Południowej będzie zapewniał gazociąg OPAL o przepustowości  

35 mld m³ gazu rocznie, który połączony jest z gazociągiem Nord Stream.
24

 Na 
unijnej liście PCI znajduje się istotny m.in. projekt gazociągu Tauerngasleitung 
(TGL) między Haiming (Austria)/Überackern (Niemcy) – Tarvisio (Włochy), który 
zwiększy możliwości techniczne przepływu gazu ziemnego (31,2 mln m³ gazu 
ziemnego dziennie w obydwóch kierunkach) w Europie Zachodniej na osi 

północno-południowej.
25

 Swoją przewagę w zakresie rozbudowy infrastruktury 
energetycznej względem innych państw unijnych Niemcy potwierdzają również 
potencjałem podziemnych magazynów gazu ziemnego (PMG) [Zob. Mapa 2]. 
Obecnie posiadają 50 tego typu obiektów, które umożliwiają zmagazynowanie 
ponad 23 mld m³ gazu ziemnego, a więc taką ilość, jaka jest w stanie zaspokoić 
krajowe zapotrzebowanie, w przypadku przerw w dostawach surowca, przez okres 

80 dni.
26

 Planowana jest budowa kolejnych PMG, z czego część projektów 

realizowana jest z rosyjskim Gazpromem, który powiększy w ten sposób swój 

potencjał magazynowy w Niemczech.
27
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Mapa nr 1: Niemiecka sieć gazociągów przesyłowych. 
 

 
Źródło: http://www.gascade.de/en/presse/pressefotos/ [dostęp 25.07.2014 r.].  
 

Oprócz rozbudowy infrastruktury gazowej, Niemcy planują ogromne 
inwestycje w sieci elektroenergetyczne. Plany rozbudowy tych sieci są 
analizowane w kontekście budowy magazynów na energię elektryczną. Rozważa 
się w Niemczech modernizację sieci elektroenergetycznych poprzez wymianę lub 

modernizację sięci 220 kV na 380 kV.
28

 Szacuje się, że zwiększyłaby się 

przepustowość sieci blisko 3,5 razy. Ponadto, Niemcy rozwijają współpracę 
technologiczną w sektorze elektroenergetycznym z Japonią, a także planują 
uruchomienie w 2018 r. połączenia elektroenergetycznego kablem podmorskim 
1400 MW z Norwegią. W ramach tej współpracy Niemcy mogłyby przesyłać 
nadwyżki energii elektrycznej produkowanej w ciągu dnia z elektrowni wiatrowych  
redukując jednocześnie przepływy karuzelowe, zaś Norwegowie mogliby przesyłać 
prąd wytworzony z elektrowni wodnych nocą. Oprócz inwestycji w sieci 
elektroenergetyczne Niemcy budują kolejne elektrownie węglowe i szacuje się, 
że zostaną one oddane do użytku pomiędzy 2020-2022, a więc tuż przed 
wyłączeniem elektrowni jądrowych. Oznacza to, że Niemcy po 2018 r. zaczną 
importować więcej węgla kamiennego, gdyż wówczas ograniczą własne wydobycie 
tego surowca. Stanowi to szansę dla polskich podmiotów pod warunkiem, że będą 
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w stanie produkować węgiel kamienny o odpowiedniej jakości, do której 
przystosowane będą wysokosprawne niemieckie elektrownie węglowe. 

 
Mapa nr 2: Potencjał podziemnych magazynów gazu ziemnego w Europie (2012).  
 

 
Źródło: http://www.cedigaz.org/products/underground-gas-storage-database.aspx 

[dostęp 21.07.2014 r.]. 
 

Niemcy jako centrum dystrybucji energii w Europie 
Po pierwsze, niemieckie koncerny energetyczne mają szansę odgrywać 

istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego Unii Europejskiej. 
W obliczu kryzysu rosyjsko-ukraińskiego będzie rosło znaczenie gazociągu Nord 
Stream, który umożliwia bezpośrednie dostawy surowca z Rosji do Niemiec,  
a dalej może być rozsyłany do pozostałych państw unijnych. Berlin prowadzi 
politykę energetyczną opartą na bardzo dobrych relacjach politycznych  
z Moskwą, a także z Oslo. Liczne wspólne projekty biznesowe oraz udziały 
niemieckich banków, funduszy kapitałowych i firm w złożach gazu ziemnego 
powodują, że w interesie Niemiec będzie dążenie do rozbudowy infrastruktury 
gazowej w Europie oraz utrzymanie istotnej roli tego surowca w strukturze bilansu 
energetycznego UE. Warto zauważyć, że ilość importowanego surowca 
przewyższa potrzeby niemieckiej gospodarki, co umożliwia jego eksport do innych 
państw. W 2013 r. konsumpcja gazu ziemnego w Niemczech wyniosła 93 mld m³,  



z czego krajowa produkcja wynosiła około 9 mld m³, zaś resztę stanowił import.
29

 
Szacuje się, że wraz z rozwojem połączeń międzysystemowych oraz regionalną 
integracją rynków energii, znaczenie Niemiec jako dystrybutora gazu ziemnego 
będzie rosło. Warto zauważyć, że silną pozycję mają niemieckie giełdy energii, 
których znaczenie może systematycznie wzrastać. Im bardziej państwa 
europejskie uzależnią się dostaw gazu ziemnego przesyłanego poprzez systemy 
rurociągów niemieckich, tym bardziej rosło będzie znaczenie polityczne Berlina  
w UE.  

Po drugie, Niemcy będą odgrywały coraz ważniejszą rolę jako centrum 
dystrybucji energii elektrycznej UE. Państwo to prowadzi politykę energetyczną  
w taki sposób, aby cena energii wyprodukowanej w Niemczech była konkurencyjna 
w Europie. Mając na uwadze, że zarówno gaz ziemny jak i węgiel brunatny 
pozostaną w nadchodzących kilkudziesięciu latach istotnymi surowcami 
energetycznymi, Niemcy podjęły decyzję o zbudowaniu elektrowni na kotły 
węglowe oraz gazowe. Powoduje to, że w sytuacji wysokich cen gazu ziemnego 
oraz niskich cen węgla kamiennego na światowych rynkach, a także niskich cen 
uprawnień do emisji CO2, państwo to może w większym stopniu wykorzystywać 
elektrownie na kotły węglowe. Z kolei w sytuacji odwrotnej, w większym zakresie 
mogą być wykorzystywane elektrownie gazowe. Posiadanie mocy wytwórczych na 
różne paliwa umożliwia produkcję energii elektrycznej w sposób najbardziej 
optymalny. Z punktu widzenia interesów gospodarki niemieckiej ważne jest 
osiągnięcie takiego poziomu ceny energii, aby skutecznie konkurować na rynkach 
światowych. Trzeba podkreślić, że realizacji tego celu nie zahamuje decyzja  
o rezygnacji z elektrowni jądrowych. W tym zakresie należy nadal spodziewać się 
aktywności niemieckich ośrodków naukowo-badawczych, które nie przestaną 
realizować badań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa wykorzystania 
elektrowni jądrowych oraz składowania odpadów. Zapewne niemieckie ośrodki 
badawcze będą kontynuowały współpracę międzynarodową w tym zakresie, zaś 
dotychczasowe doświadczenia sprawiają, że będą one aktywnie uczestniczyć  

w wymianie poglądów w tym zakresie.
30

  

Po trzecie, istotną rolę w zachowaniu swojej pozycji na rynku energii będzie 
odgrywała przewaga konkurencyjna, jaką Niemcy posiadają w zakresie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Katalizatorem rozwoju tej niskoemisyjnej formy 
produkcji energii jest polityka klimatyczna UE oraz globalna walka z ociepleniem 
klimatu. Sukcesem Berlina okazała się inicjatywa utworzenia Międzynarodowej 
Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), która zajmuje się promowaniem energetyki 

odnawialnej w skali światowej.
31

 Niemieckie przedsiębiorstwa produkują 
podzespoły oraz elementy składowe do turbin wiatrowych, paneli słonecznych oraz 
pozostałych instalacji wykorzystywanych do produkcji OZE. Skala korzyści dla 
niemieckiej gospodarki jest ogromna, gdyż przekłada się nie tylko na wzrost PKB, 
ale również przyczynia się do tworzenia miejsc pracy zarówno w tym sektorze,  
a także w pokrewnych odpowiedzialnych za produkcje stali oraz innych tworzyw 
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wykorzystywanych do produkcji elementów finalnych. Szacuje się, że marże dla 
niemieckich koncernów produkujących tego typu konstrukcje odnawialnych źródeł 
energii osiągają kilkadziesiąt procent.  

Po czwarte, równolegle ze wzrostem niemieckiej pozycji jako centrum 
dystrybucji energii w Europie, będzie zwiększała się aktywność koncernów 
energetycznych. Budowa nowych połączeń międzysystemowych gazu ziemnego 
i energii elektrycznej oraz zwiększanie przepustowości istniejących otworzy 
europejskie rynki. Rozstrzygające będzie kontraktowanie przepustowości  
w rurociągach, przez co poszczególne państwa będą bronić swoje rynki gazowe. 
Niemniej jednak, jeżeli niemieckie podmioty zaczną przejmować aktywa spółek 
energetycznych oraz operatorów przesyłowych w państwach sąsiednich,  
to wówczas będą miały ułatwione zadanie w postaci zakontraktowania 
poszczególnych interkonektorów. Strategiczne plany ekspansji potwierdzają 
działania koncernu E.ON, który planuje zwiększyć aktywność w segmencie gazu 
skroplonego LNG. Firma podpisała 20-letni kontrakt z kanadyjską firmą Pieridae 
Energy na dostawy 6,5 mld m³ gazu ziemnego rocznie (kontrakt zacznie 
obowiązywać od 2020 r.). Jednocześnie koncern zarezerwował odpowiednie moce 

regazyfikujące w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii oraz we Włoszech.
32

 
Koncern energetyczny RWE prowadzi politykę ekspansji na rynki Europy 
Środkowo-Wschodniej i obecny jest na rynku w Polsce, Czechach, na Węgrzech, 

Słowacji, Turcji, Chorwacji oraz rozpoczyna działalność w Rumunii.
33

  
 
Zakończenie 
Niemiecka polityka energetyczna służy zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego państwa, zapewnia rozwój polityki przemysłowej oraz wspiera 
konkurencyjność gospodarki. Podjęty w ostatnich kilkunastu latach wysiłek 
inwestycyjny związany z rozbudową infrastruktury energetycznej oraz dobre relacje 
polityczne z głównymi dostawami surowców energetycznych do Europy sprawiają, 
że Niemcy osiągnęły przewagę względem pozostałych państw unijnych.  
W kontekście budowy wspólnego rynku energii, który ma opierać się o zasady 
wolnej konkurencji rynkowej, niemieckie koncerny energetyczne planują realizację 
ekspansji na sąsiednie rynki. Szczególnie istotne będą dla Berlina bardzo dobre 
relacje gospodarcze z Moskwą oraz istniejący gazociąg Nord Stream, dzięki 
któremu Niemcy staną się centrum dystrybucji gazu ziemnego w Europie.  
W kontekście zmniejszającego się wydobycia tego surowca w Holandii oraz 
kryzysu na Ukrainie, znaczenie Niemiec będzie rosło. Dalszą ekspansję 
niemieckich koncernów energetycznych ułatwiają wspólne projekty z rosyjskim 
Gazpromem oraz preferencyjna cena gazu ziemnego, po jakiej surowiec jest 
importowany. Z tego względu budowa nowych połączeń międzysystemowych oraz 
rozbudowa przepustowości istniejących pomiędzy państwami członkowskimi UE 
stworzy dla Niemiec dobre warunki, aby stać się gwarantem bezpieczeństwa 
energetycznego w sytuacjach nadzwyczajnych.  
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Niemiecka struktura bilansu energetycznego jest tak skonstruowana, aby 
równoważyć interesy poszczególnych podmiotów, które osiągają korzyści na 
wykorzystaniu poszczególnych nośników energii. Strategicznym celem jest 
zwiększenie samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój odnawialnych 
źródeł energii oraz prowadzenie ekspansywnej polityki gospodarczej w Europie. 
Niemcy są jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie państw w zakresie 
produkcji turbin wiatrowych oraz paneli fotowoltaicznych. Ich systematyczne 
wdrażanie w gospodarce zwiększy niezależność energetyczną oraz rozwinie 
energetykę obywatelską. Z kolei eksport elementów do produkcji instalacji OZE 
stanowi istotne źródło zysku oraz przyczyni się do rozwoju PKB i tworzenia nowych 
miejsc pracy. Osiągnięcie celu długoterminowego w postaci 60% udziału OZE  
w produkcji energii elektrycznej w 2050 r. wymaga prowadzenia odpowiedniej 
polityki w perspektywie średnioterminowej. Równolegle do sukcesów w tym 
zakresie, Berlin będzie proponował coraz ambitniejsze cele polityki klimatycznej 
dla Europy, gdyż to właśnie niemiecka gospodarka stanie się jednym z głównych 
beneficjentów tej polityki, szczególnie w obliczu rezygnacji z energetyki jądrowej 
oraz planowanego zmniejszenia wydobycia subsydiowanego węgla kamiennego.  
Z tego powodu istotne znaczenie dla niemieckiej gospodarki w nadchodzących 
kilkudziesięciu latach będzie miał gaz ziemny i węgiel brunatny, który nie zostanie 
zbyt szybko wyparty z bilansu energetycznego Niemiec. Wynika to z faktu, że 
przynosi on duże zyski koncernom energetycznym oraz pozwala na produkcję 
tańszej energii w sytuacji wysokich cen gazu ziemnego na rynkach światowych. 
Niemniej jednak, podstawą tak realizowanej polityki energetycznej jest bardzo 
dobrze rozbudowana infrastruktura energetyczna w postaci elektrowni gazowych, 
węglowych, podziemnych magazynów gazu ziemnego oraz sieci gazociągów  
i sieci elektroenergetycznych. Niemcy planują obecnie rozbudowę swoich sieci 
elektroenergetycznych, zaś plany inwestycyjne starają się realizować w taki 
sposób, aby przewidywać potencjalne miejsca magazynowania energii 
elektrycznej. Wdrożenie tego typu technologii do przemysłu przyczyni się  
do rewolucji na rynku energii nie tylko w UE, ale na całym świecie. Należy 
spodziewać się również systematycznego, chociaż powolnego, spadku cen 
samochodów elektrycznych, co w połączeniu z magazynowaniem energii 
elektrycznej zrewolucjonizuje rynek samochodów osobowych. Warto zauważyć, że 
niemieckie koncerny energetyczne już dzisiaj biorą pod uwagę te trendy 
uwzględniając je w swoich planach inwestycyjnych oraz strategiach rozwoju.  
Z tego względu znaczenie polityczne Berlina może systematycznie wzrastać, zaś 
Niemcy mogą stać się nie tylko centrum dystrybucji gazu ziemnego, lecz również 
centrum dystrybucji energii elektrycznej oraz centrum naukowo-badawczym. 
Niemcom nie przeszkadza w tym fakt, że są największym emitentem  
dwutlenku węgla w Unii Europejskiej, gdyż produkowana z własnych zasobów 
węgla brunatnego energia staje się podstawą do produkcji innowacyjnych  
i przyszłościowych rozwiązań dla gospodarki.  

 
Streszczenie 
Budowa wspólnego rynku energii UE wymaga rozbudowy infrastruktury 

energetycznej oraz przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych, które zapewnią 
warunki swobodnego przepływu gazu ziemnego oraz energii elektrycznej 
pomiędzy państwami członkowskimi. Spośród wszystkich państw unijnych, Niemcy 



posiadają najlepiej rozbudowaną infrastrukturę energetyczną oraz mają bardzo 
dobrze zdywersyfikowane kierunki i źródła dostaw surowców energetycznych,  
w tym gazu ziemnego. Celem artykułu jest dokonanie analizy naukowej, jaką rolę 
mogą odgrywać Niemcy na wspólnym rynku gazu ziemnego. Czy mają szansę stać 
się centrum dystrybucji tego surowca w UE? W artykule została wykorzystana 
metoda analizy czynnikowej oraz metoda porównawcza. Ocena badawcza skłoniła 
do wniosków, że Niemcy odgrywać będą dominującą rolę na rynku energii UE. 
Wraz ze wzrostem integracji rynków regionalnych będzie wzrastać aktywność 
niemieckich koncernów energetycznych, których celem jest ekspansja na 
zagraniczne rynki.  

Słowa klucze: polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, rynek 
energii, Energiewende 

 
Summary 
The creation of EU internal energy market needs a development of energy 

infrastructure and adoption of new legislation, as a quarantee of flexible flows od 
electricity and natural gas among Member States. Among all EU countries only 
Germany has the most developed energy infrastructure and diversification  
of directions and sources of natural gas supplies as well. The aim of the article is to 
analyse the role that Germany may play in the internal energy market. At this point 
a question arises as to whether Germany may become the factor analysis and 

comparative methods of research were applied. The evaluation of research led to the 
conclusion that Germany will play a dominant role in the EU internal energy market. 

With the growing regional integration, the increas in activity of German companies, 
which aim is to expand into foreign markets, is also expected.  

Key words: energy policy, energy security, internal energy market, 
Energiewende 
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IMPLIKACJE WDROŻENIA SYSTEMU EU ETS DLA SEKTORA 
ENERGETYCZNEGO. FRANCUSKA PERSPEKTYWA I WNIOSKI DLA POLSKI 

 
 
Polityka klimatyczna jest dziedziną, w której Unia Europejska otwarcie 

aspiruje do odgrywania przywódczej roli na świecie, a narzędziem jej realizacji stał 
się Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (European Union 
Emissions Trading System – EU ETS), który ustanowił limity emisji GHG. System 
ten oparty został na mechanizmie handlu uprawnieniami do emisji w oparciu  
o założenie „wychwytywanie –handel” (cap-and-trade). Jakie implikacje niesie 
polityka klimatyczna UE dla bezpieczeństwa energetycznego państw 
członkowskich? Czy kraje członkowskie, które zachowują silne zróżnicowanie pod 
względem struktury źródeł energii sprostają wyzwaniu dekarbonizacji gospodarki? 
Czy linearne rozłożenie celów polityki energetyczno-klimatycznej UE spowoduje, 
że koszty dostosowania rozłożą się w równym stopniu na kraje członkowskie? 

 
Uwspólnotowienie polityki klimatycznej UE 
Polityka klimatyczna jest dziedziną, w której Unia Europejska otwarcie 

aspiruje do odgrywania przywódczej roli na świecie. Prawno-traktatowe podstawy 
polityki klimatycznej UE stworzył Traktat z Lizbony, który wśród celów polityki UE 
uwzględnił m.in. dążenie do „rozwiązywania regionalnych lub światowych 
problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu” 

(Tytule XX Środowisko art. 191 ust. 1 TFUE). Stał się on fundamentem 

wspólnotowego działania na rzecz polityki klimatycznej, rozwijanych de facto od lat 70. i 

80. XX wieku.
1
 Traktat z Lizbony przyznał ponadto Unii w dziedzinie „środowisko” 

kompetencję dzieloną między UE i państwa członkowskie (art. 4 ust. 2 TFUE). 

Przepisy art. 191 do 193 TFUE (Tytule XX Środowisko) stały się fundamentem 

wspólnotowego działania na rzecz polityki klimatycznej. Artykuły  
te stanowią umocowanie traktatowe dla inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez 
Komisję. Propozycje te są następnie analizowane i zatwierdzane przez Radę i Parlament 
Europejski, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Obecnie (zgodnie z 

zobowiązaniem wyrażonym w deklaracji załączonej do Traktatu amsterdamskiego), 
dla każdej znaczącej propozycji Komisji (także w zakresie energetyki) sporządzana 

jest ocena wpływu dla polityki środowiskowej (Impact Assessment).
2
 

W lutym 2010 roku w Komisji Europejskiej powołano odrębną dyrekcję  
do spraw polityki klimatycznej DG Climate Action (DG CLIMA) wyodrębnioną  

z DG ENV potwierdzając wagę spraw klimatycznych dla UE.
3
 

Motywy rozwoju polityki klimatycznej przez Komisję są co najmniej trojakie:  
(1) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, (2) szansa ekonomiczna oraz 
  

                                                           
1
 Jednolity Akt Europejski (JAE) nadał status traktatowy polityce środowiskowej, dodając do TEWG 
Tytuł VII, Środowisko naturalne. 

2
 Impact Assessment, http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm [dostęp 15.06.2014 r.]. 

3
 The Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA). 

  

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm


(3) zwiększenie własnej legitymizacji przez instytucje europejskie. W ocenie KE 

polityka klimatyczna ma podstawy ekonomiczne. Rozwój odnawialnych źródeł 
energii i zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejsza zależność od importu 
paliw kopalnych i tak już bardzo zależnej od importu UE. Aspiracje do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych zostały silnie powiązane z ograniczeniem 
zastosowania paliw kopalnych, rozwojem odnawialnych źródeł energii  
i zwiększeniem efektywności energetycznej. Ponadto modernizacja gospodarki 
przez rozwój „zielonych i niskoemisyjnych technologii” ma być impulsem dla 
unowocześnienia i pobudzenia gospodarek państw członkowskich, tworzenia 
nowych miejsc eko-pracy, a także uzyskaniem przewagi konkurencyjnej w obliczu 
postępującego rozwoju międzynarodowego reżimu klimatycznego na poziomie 

globalnym.
4
 Wreszcie rozwój polityki klimatycznej służy wzmocnieniu własnej 

legitymizacji i poszerzenia kompetencji przez KE jako kreatora jej założeń,  
co głównie objawia się w lansowaniu coraz mocniej wyśrubowanych propozycji celów 
redukcyjnych gazów cieplarnianych (GHG). Europejskie instytucje skorzystały z okazji, 

by wzmocnić swoją legitymację, i przeniosły problematykę zmian klimatu do 
centrum europejskiego procesu integracji. Środek ciężkości regulacji w tym 
obszarze stopniowo został przeniesiony z poziomu państw członkowskich na 

szczebel UE.
5
 

 
Pakiet energetyczno-klimatyczny UE 
Komisja Europejska przedstawiła ramową propozycję pakietu energetyczno-

klimatycznego w styczniu 2007 roku, de facto wyodrębniając politykę klimatyczną  
z polityki środowiskowej, a jednocześnie wiążąc aspekty klimatyczne z polityką 

energetyczną.
6
 Komisja wskazała, że „Wypełnienie zobowiązania Unii Europejskiej 

do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie gazów cieplarnianych powinno 
znaleźć się w centrum nowej europejskiej polityki energetycznej z trzech powodów: 
emisje CO2 pochodzące z sektora energii stanowią 80% łącznych emisji gazów 
cieplarnianych w UE, (…) ograniczenie coraz większego narażenia UE na wahania 
i wzrost cen ropy i gazu, oraz, potencjalnie, stworzenie bardziej konkurencyjnego 
unijnego rynku energii, który będzie stymulować powstawanie innowacyjnych 

technologii i miejsc pracy
”.7

 Postulaty Komisji zostały przyjęte na szczycie 
przywódców unijnych w dniach 8-9 marca 2007 roku i wyznaczyły cele polityczne 
  

                                                           
4
 por. Raport Sterna na temat ekonomiki zmian klimatycznych (opublikowany 30 października 2006 
roku), według którego „kroki zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych stworzą ponadto nowe 
perspektywy dla biznesu: powstaną nowe rynki dla technologii wytwarzania czystej energii i dla innych 
czystych towarów i usług”, za: Stern Review: The Economics of Climate Change, 2006, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ 
+/http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm [dostęp 15.06.2014 r.]. 

5
 W 2008 roku Europejska Agencja Środowiska szacowała, że 80% środków polityki klimatycznej 
wprowadzonych na poziomie państw członkowskich zostało zatwierdzone w odpowiedzi na polityki 
UE lub zostało przez nie wymuszone. 

6
 Commission proposes an integrated energy and climate change package to cut emissions for the 21

st
 

Century, 10.01.2007 r., http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/29 [dostęp 
15.07.2014 r.]. 

7
 An Energy Policy for Europe, Brussels, 10.01.2007 r. COM (2007) 1 final. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/29


w obszarze energii i przeciwdziałania zmianom klimatu (skonkretyzowane  

i ponownie zaprezentowane przez KE w styczniu 2008 r.).
8
 

Pakiet energetyczno-klimatyczny, który stanowił potwierdzenie ambicji 
utrzymania pozycji lidera i wolę nowej, długofalowej europejskiej polityki 
energetycznej, stanowiącej odpowiedź na zmiany klimatu, został ostatecznie 
przyjęty w dniach 11-12 grudnia 2008 roku przez Radę Europejską w trakcie 

prezydencji francuskiej, włączając politykę klimatyczną w obszar energii.
9
 Okres 

sześciomiesięcznej francuskiej prezydencji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 

roku stał się okazją do przyjęcia pakietu energia/klimat. Podczas szczytu Rady 

Europejskiej, prezydentowi Sarkozy’emu udało się przekonać szefów rządów  
i głowy państw do poparcia przyjęcia ambitnych celów pakietu energetyczno-

klimatycznego. Był to duży sukces Francji i osobisty Nicolasa Sarkozy’ego.
10

 
Pakiet zakładał realizację ambitnych zobowiązań w dziedzinie energii i klimatu 

(zadeklarowanych w marcu 2007 roku):
11

 
1) nowelizacji europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS); 
2) zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych ETS, 

takich jak transport, mieszkalnictwo, rolnictwo i odpady; 
3) związania krajowych celów w zakresie OZE; 

4) wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
12

 
W ten sposób Rada Europejska połączyła politykę klimatyczną i energetyczną 

Wspólnoty. Pakiety klimatyczny i energetyczny stały się flagowym instrumentem 
Unii poszukującej ustanowienia zrównoważonego modelu energetycznego. 
Komisja Europejska postawiła przed państwami w okresie do 2020 roku 

wygórowane cele, potocznie określane mianem „3x20”:
13

 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) co najmniej o 20%  
w stosunku do roku 1990; 

                                                           
8
 European Council 8/9 March 2007, Presidency Conclusions, Brussels, 2 May 2007 r., 7224/1/07  
REV 1. 

9
 Presidency Conclusions, European Council 11-12 December 2008, Brussels, 13 February 2009, (OR, 
fr). 

10
 R. Dehousse, A. Menon, The French Presidency, “JCMS” 2009, Vol. 47, Annual Review, s. 103. 
Sarkozy zapowiedział także działanie na poziomie KE, które zrównałoby obciążenia dla 
importowanych produktów z tymi, które ponoszą europejscy producenci wobec rygorystycznych 
obwarowań środowiskowych. Opodatkowanie importu do UE towarów o wysokim wskaźniku emisji 
CO2 zaproponował w listopadzie 2006 r. ówczesny premier Dominique de Villepin. 

11
 Wspólnotowe akty prawne wchodzące w skład pakietu energetyczno-klimatycznego: Dyrektywa PE  
i Rady 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS); Decyzja PE i Rady  
nr 2009/406/WE w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających  
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS); Dyrektywa PE i Rady 
2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. dyrektywa CCS); 
Dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(tzw. dyrektywa OZE); Decyzja KE z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca wykaz sektorów  
i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji. 

12
 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. 

13
 The EU climate and energy package, DG CLIMA, http://ec.europa.eu/clima/policies/ 
package/index_en.htm [dostęp 10.06.2014 r.]. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
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 racjonalizację wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej 
zużycia o 20%; 

 zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE (z 8,5%) do 20% 
całkowitego zużycia energii w UE; 

 osiągnięcie 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych. 
Dyrektywa OZE 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii  

ze źródeł odnawialnych (uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE) 
przyjęta w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego zawiera (art. 3 dyrektywy) 
wiążący cel 20% udziału OZE w zużywanej w Unii energii do roku 2020, jak 
również wiążący cel zwiększenia udziału biopaliw w transporcie do 10%. 

 
Logika i założenia systemu EU ETS 
Dążąc do ograniczenia emisji GHG, Unia przeniosła ustalony na podstawie 

Protokołu z Kioto system handlu jednostkami uprawnień do emisji CO2 z poziomu 

globalnego (Assigned Amount Unit – AAU) do regionalnego.
14

 Pierwotnie miał on 

być mechanizmem wspomagającym wywiązanie się państw UE-15 z celów 
określonych w protokole. Z czasem Europejski System Handlu Uprawnieniami  
do Emisji (European Union Emissions Trading System – EU ETS), ustanawiający 
limity emisji GHG, stał się głównym mechanizmem polityki przeciwdziałania 

zmianom klimatu w UE.
15

 EU ETS został zaproponowany w październiku 2001 
roku i przyjęty w 2003 roku przez dyrektywę 2003/87/WE (zmieniony dyrektywą 

2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku).
16

 

Europejski system handlu emisjami opiera się na założeniu „wychwytywanie – 
handel” (w systemie cap-and-trade) realizowanym na poziomie przedsiębiorstw 
zobowiązanych do zakupu zezwoleń na emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych 
gazów cieplarnianych w ramach odgórnie ustalonego limitu dostępnych uprawnień 

do emisji.
17

 Uczestnictwo przedsiębiorstw w sektorach objętych kontrolą emisji jest 
obowiązkowe, a system nadzorowany przez KE zakłada sankcje i zobowiązanie do 

zakupu brakujących uprawnień.
18

 

W ramach EU ETS Unia zamierza w latach 2013-2020 ograniczyć emisję 

gazów cieplarnianych o 21% w stosunku do emisji z 2005 roku.
19

 System objął 

około 12 tys. instalacji w sektorze energetycznym i w innych gałęziach przemysłu, 
odpowiadających za ponad połowę emisji CO2 i 40% emisji wszystkich gazów 
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 European Union Emissions Trading System, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm 
[dostęp 15.05.2014 r.]. 
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 Mechanizm redukcji GHG opiera się na dwóch filarach: EU ETS oraz EU non-ETS (non – ETS 
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 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme 
for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council 
Directive 96/61/EC/COM/2001/0581 final; Directive 2009/29/EC of the European Parliament and 
of the Council of 23

rd 
April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend 

the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community, L 140/63, 5.06.2009 
r. 

17
 Począwszy od 1 stycznia 2005 r. przedsiębiorstwa objęte EU ETS zostały zobowiązane do 
rejestrowania swoich emisji i składania sprawozdań na temat wielkości emisji. 

18
 Uprawnienie do emisji jest to wielkość odpowiadająca ekwiwalentowi 1 tony CO2. 

19
 Dyrektywa 2009/29/WE (5), L 140/63, 5.06.2009. 
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cieplarnianych (2009).
20

 W całkowitej emisji objętej EU ETS największy udział  
w 2008 roku miała produkcja energii elektrycznej (55%) oraz produkcja 
przemysłowa stali, cementu i rafinacja ropy naftowej (razem 24%). 

Dyrektywa 2009/29/WE zasadniczo dzieli sektory objęte mechanizmem  
EU ETS na trzy kategorie: 

1) przemysły narażone na ucieczkę emisji, czyli na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysoko emisyjnej produkcji do krajów trzecich; 

2) pozostałe przemysły, w tym produkcję ciepła; 

3) producentów energii elektrycznej.
21

 
W trzecim okresie rozliczeniowym, od roku 2013 roku obowiązuje pełny 

aukcjoning, co oznacza, że podstawową zasadą dostępu do uprawnień jest  

zakup uprawnień na aukcjach.
22

 Energochłonnym branżom przemysłu z sektorów 

narażonych na ucieczkę emisji przysługuje określony procent bezpłatnych 
uprawnień do emisji (między innymi hutom, cementowniom, papierniom) do  

2020 r.
23

 Dla sektorów nienarażonych na ucieczkę emisji CO2 oraz dla produkcji 

ciepła (i instalacji powstałych po 2013 roku) zakłada się stopniowe zmniejszanie 
bezpłatnych uprawnień z poziomu 80% w roku 2013 do 30% w 2020 roku i do zera 
w 2027 roku. Okresy przejściowe mają pomóc w utrzymaniu konkurencyjności 
przedsiębiorstw przez łagodzenie kosztów wynikających z obowiązku zakupu 

uprawnień do emisji CO2 i wzrostu cen energii.
24

 

Zasadniczym elementem europejskiego systemu handlu emisjami jest 
wspólna „waluta” handlowa w postaci uprawnień na emisję. Ustalając cenę za 
każdą tonę wyemitowanego CO2 (jedno zezwolenie daje prawo do wyemitowania 
t/CO2), europejski system handlu emisjami zachęca do inwestycji w technologie 
niskowęglowe, gwarantujące redukcję emisji (na przykład zakup nowych 
efektywnych technologii) lub zakup dodatkowych zezwoleń na rynku lub/i oba 
rozwiązania jednocześnie. Do 2012 roku większość uprawnień przydzielono 

przedsiębiorstwom nieodpłatnie.
25

 W najtrudniejszej jednak sytuacji jest sektor 
wytwarzania energii elektrycznej, który ma największy udział w całkowitej emisji  
w EU ETS, gdyż od 2013 roku zasadniczo nie przydziela się w nim żadnych 
bezpłatnych uprawnień (z wyjątkiem derogacji do końca 2019 roku dla niektórych 
państw, między innymi dla Polski Czech, Węgier, Bułgarii i Rumunii). W krajach 
tych przejściowo przydział bezpłatnych uprawnień na produkcję energii 
elektrycznej w 2013 roku nie przekroczy 70% (średniej rocznej ilości emisji  
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 A. Paczosa i in., Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów 
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 Dyrektywa 2009/29/WE, L 140/635.6.2009. 
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 System handlu uprawnieniami wszedł w trzeci okres rozliczeniowy od 2013 r. 

23
 S. Lizak, Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013–2020 zgodnie z Dyrektywą 
2009/29/WE, KASHUE-KOBIZE, luty 2010. 

24
 W Polsce istnieje możliwość w ramach tzw. klauzuli rewizyjnej, po 2018 r., ewentualnego 
przedłużenia derogacji, por. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej  
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2008 r. (podczas prezydencji francuskiej), 
Druk nr 1697 Warszawa, 13.02.2009, s. 6. 

25
 Obowiązek zakupu uprawnień do emisji (European Union Allowance – EUA) na aukcjach będzie 
wprowadzany stopniowo (z wyjątkiem kilkunastu krajów, gdzie sektor elektroenergetyczny będzie 
nabywał 100% uprawnień na aukcji już od 2013 r.). 



za lata 2005-2007) i stopniowo zmniejszy się do zera w 2020 roku (art. 10 c pkt. 2 

dyrektywy 2009/29/WE).
26

 
Środki pieniężne uzyskane z aukcji zasilają budżety narodowe państw 

członkowskich, które określają sposób wykorzystywania dochodów uzyskanych ze 
sprzedaży uprawnień. Przynajmniej 50% wpływów ma służyć finansowaniu 
inwestycji przyjaznych środowisku, między innymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, rozwojowi energii ze źródeł odnawialnych, zalesianiu, inwestycjom 
w instalacje wychwytywania i geologicznego składowania CO2 (carbon capture 
and storage – CCS), czystych technologii węglowych, finansowaniu badań oraz 
rozwoju efektywności energetycznej. 

 
Wizja gospodarki zeroemisyjnej 2050 i perspektywa reformy EU ETS 
Aspiracje Komisji Europejskiej w kierunku przeciwdziałania zagrożeniom 

klimatu sięgają dalej, niż cele określone w pakiecie energetyczno-klimatycznym. 
Zgodnie z wizją Komisji, polityka energetyczna ma być bowiem „kolejnym wielkim 

projektem europejskim integracji”.
27

 W marcu 2011 roku KE przyjęła plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 
roku, a w połowie grudnia 2011 roku zaprezentowała nowy strategiczny dokument 
Energy Roadmap 2050, który zakłada do 2050 roku redukcję emisji gazów 

cieplarnianych GHG o 80% poniżej poziomu z 1990 roku.
28

 Plany Komisji na okres 
do 2050 roku zakładają całkowitą dekarbonizację (odejście od węgla) w produkcji 
energii elektrycznej w Europie, co ma przynieść niemal całkowity brak emisji CO2  

w tym sektorze (redukcja o 96-99% w stosunku do roku 1990).
29

 W 2050 roku emisja 
CO2 z produkcji energii elektrycznej i ciepła ma spaść prawie o 70%  

w stosunku do 1990 roku.
30

 

Komisja Europejska wskazała pięć różnych kombinacji czterech wariantów 
scenariuszy dekarbonizacji, które będą przeanalizowane pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw, kosztów i konkurencyjności sektora energii. Pierwszy  
z nich koncentruje się na efektywności energetycznej, drugi na dywersyfikacji 
technologii energetycznych, trzeci skupia się na rozwoju energetyki odnawialnej, 
czwarty energetyki jądrowej, piąty zakłada dynamiczny rozwój technologii 
wychwytywania i magazynowania CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS). 
Dokument promuje budowę gospodarki o niskim poziomie wykorzystania węgla 
(low-carbon economy), zawężając cele polityki klimatycznej z redukcji emisji CO2 
(gospodarki niskoemisyjnej, low-emission economy) do ograniczenia konsumpcji 
węgla jako źródła energii. 

Według Energy Roadmap 2050 dominacja paliw kopalnych w energii 
pierwotnej zmniejszy się z 83% w 1990 roku (i 79% w 2005 roku) do zaledwie 64% 
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 W 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie upoważnienia Komisji do przesunięcia aukcji 900 
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the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Energy Roadmap 
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w 2050 roku.
31

 Spadek ten będzie osiągnięty głównie kosztem węgla, w mniejszym 

stopniu ropy naftowej. Jednocześnie wzrośnie udział OZE i energetyki jądrowej (36% 
energii pierwotnej w roku 2050 wobec 21% w 2009 roku). W produkcji energii 

elektrycznej źródła nieemitujące CO2 mają stanowić aż 66% (w tym 40% 
generowane z OZE i 26% z elektrowni jądrowych). Dodatkowo 17,8% energii 

elektrycznej ma pochodzić z zakładów wyposażonych w CCS. 

Dokument Energy Roadmap 2050 zaostrza cele redukcji emisji GHG.  
W praktyce oznacza to wzrost znaczenia w sektorze energii dwóch źródeł jej 
wytwarzania: odnawialnych i energetyki jądrowej. 

Polityka dekarbonizacji rozmija się z uwarunkowaniami globalnymi, gdyż 
większość prognoz konsumpcji energii (World Energy Outlook 2030, BP Energy 
Outlook 2030) zakłada wzrost zużycia węgla na świecie, przynajmniej w okresie do 

2020 roku,
32

 jednak według Komisji, dekarbonizacja gospodarki ma być receptą  

na uniezależnienie się od importu surowców energetycznych spoza Unii, a także 
impulsem pobudzającym innowacyjność i tworzenie miejsc ekopracy, a także 
unowocześnienie gospodarek krajów członkowskich. Wiele państw Europy 
Zachodniej opowiada się za rozwojem przemysłu „zielonej gospodarki”, a tym 
samym za bardziej ambitną polityką klimatyczną UE (Wielka Brytania w 2008 roku 
przyjęła w swojej strategii Climate Change Act za cel redukcję emisji do 2050 roku 

o 80% w stosunku do roku 1990,
33

 Francja, w krajowej strategii polityki 

klimatycznej – Plan climat de la France z 2010 roku, deklaruje gotowość 
ograniczenia o 30% emisji do 2020 roku, celem zaś przyjętym przez Niemcy  
w 2007 roku jest redukcja o 40%). Taki kurs wspierają lobby przemysłowe, między 
innymi niemiecki Siemens (czołowy w UE producent turbin wiatrowych offshore), 
francuski Alstom (energia geotermalna, słoneczna, wiatrowa, wodna oraz energia 
pozyskana z biomasy), szwedzki Vattenfall (technologie CCS) czy przemysł 

energetyki jądrowej (AREVA).
34

 

22 stycznia 2014 r., Komisja Europejska ujawniła swoje propozycje w zakresie 
polityki klimatycznej i energetycznej po 2020 r. Obejmują one m.in. propozycję 
podwyższenia celów redukcyjnych emisji GHG w stosunku do obowiązujących: 
redukcja CO2 o 40% wobec 1990 r., oraz wzrost udziału OZE do 27% w końcowym 
zużyciu energii. Komisja zaproponowała także wdrożenie reformy systemu handlu 
uprawnieniami do emisji w postaci ustanowienia mechanizmu rezerwy MSR 

(Market Stability Reserve).
35

 Nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej na lata 

2020-2030 mają zostać uzgodnione przez Radę Europejską najpóźniej  
w październiku 2014 r. 

 
Francja wobec rozwoju polityki klimatycznej EU ETS 
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 MSR zakłada centralnie zarządzany system zmniejszania puli uprawnień do emisji CO2 corocznie po 
2021 r., o 12% celem stabilizacji podaży uprawnień. 



Francja jest gorącym orędownikiem polityki klimatycznej UE i zaostrzania 

celów redukcyjnych GHG. Kraj ten jest w ścisłej czołówce emitentów CO2 w UE 

(obok Niemiec czy Wielkiej Brytanii), jednak w świetle założeń EU ETS, który 

szczególnie obciąża kosztami ograniczenia emisji sektor energetyczny, sytuacja 
tego kraju jest bardzo dobra ze względu na duży udział zeroemisyjnej energetyki 
jądrowej i hydroelektrowni w produkcji elektryczności i ciepła. 

Na szczeblu UE najbardziej emisyjnym sektorem CO2 jest produkcja energii 
elektrycznej i ciepła (32% emisji), przed transportem (25%). Natomiast we Francji 
pierwsze miejsce zajmuje transport (35%), podczas gdy emisja związana  

z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej jest stosunkowo niska i stanowi zaledwie 

12% ze względu na duży udział energetyki jądrowej.
36

 
We Francji intensywność CO2 w procesie wytwarzania energii jest relatywnie 

niska w porównaniu ze standardami europejskimi. Francuskie władze podkreślają, 
że głównie dzięki energetyce jądrowej w okresie 1980-1990 państwo zwiększyło 
produkcję energii elektrycznej o 75%, równocześnie ograniczając w tym czasie 

emisję CO2 o 53%.
37

 W okresie 1990-2009 redukcja emisji CO2 nie miała już tak 

skokowego przebiegu (spadek o 5,1% z jednoczesnym wzrostem produkcji prądu 

elektrycznego 30%).
38

 Całkowita emisja CO2 na mieszkańca w okresie 1990-2009 

spadła o 9,3%, a emisja CO2/PKB w latach 1990-2009 spadła o 25,4%.
39

 Wskaźnik 
emisji CO2/PKB jest jednym z najniższych na świecie. Wyprodukowanie jednostki 
PKB w Niemczech (2009) generuje emisję CO2 o 62% większą niż we Francji,  

a w Chinach bisko dziesięciokrotnie większą.
40

 
Francja, dzięki taniej, nieemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ma 

możliwość ograniczyć zanieczyszczenia generowane przez sektor transportu przez 
szersze stosowanie technologii korzystających z prądu elektrycznego, takich jak 
kolej wysokich prędkości i samochody elektryczne. 

Dzięki szerokiemu zastosowaniu energetyki jądrowej w produkcji energii 
elektrycznej we Francji (kraj ten posiadała drugą na świecie flotę cywilnych 
reaktorów jądrowych w liczbie 58 jednostek), emisja CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii elektrycznej – kilowatogodzinę – jest jedną z najniższych na 
świecie. Francuski EDF jest liderem na tle największych producentów energii 
elektrycznej w UE-27, uwzględniając skalę emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu 
na jednostkę wyprodukowanej energii (MWh). Tylko kilka krajów, gdzie energetyka 
odnawialna jest bardzo rozwinięta, może się z nią porównywać (Szwecja, 

Szwajcaria, Brazylia). Największym emitentem w sektorze elektroenergetycznym były 
Niemcy odpowiedzialne za jedną czwartą emisji CO2 w UE-27, podczas gdy 

Francja emitowała tylko 4%.
41

 Toteż, wejście w życie III fazy wprowadzania systemu 
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EU ETS (po 2013 roku) może znacząco zwiększyć w następnej dekadzie 
konkurencyjność francuskiej gospodarki w porównaniu z Niemcami i innymi krajami 

wysokoemisyjnymi.
42

 

Zważywszy na powyższe uwarunkowania system EU ETS, dzięki szerokiemu 
zastosowaniu energetyki jądrowej i wodnej, jeszcze bardziej umocni ona 
konkurencyjność francuskiego koncernu w Europie w stosunku do innych 
przedsiębiorstw, ale także pośrednio sektorów energochłonnych. 

Należy zauważyć, iż postawa Francji została w dużej mierze ukształtowana 
jako skutek znaczącego ograniczenia emisji w konsekwencji dążeń do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego opartego na rozwoju energetyki jądrowej (Plan 
Messmera). W ten sposób, przez wybór energetyki jądrowej, Francja stała się 
mimowolnym pionierem polityki klimatycznej (gdyż redukcja emisji gazów 
cieplarnianych nie została osiągnięta w wyniku planowych działań, lecz była 
„efektem ubocznym” realizacji politycznego i gospodarczego celu osiągnięcia 
niezależności energetycznej). Gdy w roku 1974 rząd premiera Pierre’a Messmera 
podjął decyzję o przyspieszeniu rozwoju programu jądrowego, z ropy naftowej  
i węgla uzyskiwano blisko połowę wytwarzanej energii. Pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku 85% francuskiej energii pochodziło z dwóch źródeł energii, to 

jest z energii jądrowej (80,2%), wodnej i wiatrowej (4,8%).
43

 W efekcie Francja jest 

jednym z nielicznych krajów, którym udało się połączyć dwa cele: wzrost 
gospodarczy i ograniczenie emisji GHG. Oznaczało to de facto uniezależnienie 
gospodarki od natężenia emisji dwutlenku węgla, tak zwany decoupling (z czym 
borykają się dzisiejsze gospodarki Chin i Stanów Zjednoczonych). 

 
Wyzwania EU ETS dla Polski i innych węglowych państw członkowskich 

Inkorporacja polityki w zakresie zmian klimatu w system energetyczny ingeruje w 
strukturę stosowanych paliw i technologii w danym kraju. Tymczasem, kraje 

członkowskie są silnie zróżnicowane pod względem struktury źródeł energii  
i energochłonności gospodarki, stąd dążenie do dekarbonizacji gospodarki stwarza 
największe problemy dla tych, których sektor energetyczny zdominowany jest 
przez węgiel. Węgiel ma największe zastosowanie w Polsce, Estonii, Czechach, 
Grecji, Bułgarii, Danii, Niemczech, przy czym w dwóch pierwszych krajach jest 

niemal wyłącznym źródłem produkcji prądu elektrycznego.
44

 

Udział emisji CO2 w sektorach objętych systemem EU ETS wobec całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach jest zróżnicowany i będzie 
stanowić niewspółmierne obciążenie. Na przykład w Polsce wynosi on aż 51%,  
w Niemczech 49%, podczas gdy we Francji zaledwie 23% (2008). Dlatego koszty 
dekarbonizacji, choć będą poniesione przez wszystkie państwa członkowskie, 
dotkną ich one w różnym stopniu. System linearnego rozłożenia celów polityki 
energetyczno-klimatycznej UE powoduje, że koszty jej realizacji rozkładają się 
nierównomiernie na obywateli Unii w przeliczeniu na procent PKB per capita. Dla 
firm energetycznych z niskim „współczynnikiem węgla” (niskie emisje CO2 na MWh), jak 
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francuski EDF, koszt uprawnień do emisji jest stosunkowo dużo niższy niż w przypadku 
podmiotów z wysokim udziałem węgla. Potwierdzają to wyliczenia KE, które 

wskazują, że koszty redukcji emisji CO2 będą znacząco wyższe  
w uboższych krajach członkowskich, które będą musiały przeznaczyć na cele 
dostosowawcze (do 2020 roku) średnio 0,6% PKB, podczas gdy państwa „starej” 

Unii – średnio 0,43% PKB.
45

 
Europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) może 

doprowadzić do ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych, ale kosztem 
ograniczenia produkcji energii elektrycznej opartej na węglu kamiennym lub 
brunatnym. Największe koszty dostosowania gospodarek narodowych do 
standardów niskiej emisyjności poniosą kraje „nowej UE” – Bułgaria, Estonia, 
Czechy, Rumunia i Polska. O ile w 2009 roku w Polsce udział energetyki węglowej 
w elektroenergetyce przekraczał 90%, o tyle w Niemczech było to 42%, a we 

Francji zaledwie 4%.
46

 W Wielkiej Brytanii dominują elektrownie gazowe  
i elektrownie jądrowe, zatem dostosowanie się do skutków wykupu uprawnień  
w tych krajach w sektorze elektroenergetycznym będzie stosunkowo niewielkie. 
Dodatkowo w Niemczech koszty dostosowań będą przynajmniej częściowo 
rekompensowane przez zyski z eksportu technologii OZE, podobnie we Francji, 
która może zyskać dzięki upowszechnieniu technologii jądrowej. 

Według prognozy Banku Światowego, realizacja europejskiego pakietu 
energetyczno-klimatyczny może kosztować polską gospodarkę utratę 1,4% PKB 

rocznie do 2020 roku, przy wskaźniku średnio 0,55% dla UE.
47

 Prognozy te są 
znacznie bardziej krytyczne od analiz prezentowanych przez KE, która dla Polski 

przewiduje utratę PKB na poziomie 0,76%.
48

 Ponadto wzrost kosztów produkcji oraz 

cen energii może doprowadzić do zjawiska carbon leakage, czyli utraty 
rentowności producentów, a nawet migracji przemysłu poza obszar objęty 
restrykcjami europejskiej polityki klimatycznej (produkcja stali, aluminium, przemysł 
chemiczny, budowlany). Wśród społeczno-gospodarczych konsekwencji należy 
uwzględnić ewentualny wzrost bezrobocia. Jednocześnie warto podkreślić 
pozytywne skutki polityki klimatycznej UE, która może okazać się katalizatorem 
oczekiwanej modernizacji polskiego energochłonnego sektora energetycznego. 

 
Wnioski 

 Unia Europejska, pretendując do roli światowego lidera w ograniczeniu 
emisji GHG, dąży do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, rozumianej 
przede wszystkim jako gospodarka niskowęglowa (low-carbon economy), 
co przy obecnych technologiach oznacza eliminację węgla jako źródła 
energii. Polityka klimatyczna traktowana jest przez KE jako instrument 
wzmacniający konkurencyjność europejskiej gospodarki, zaś regionalny 
system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ma być efektywnym 
narzędziem realizacji celu klimatycznego, jednak przejście do gospodarki 
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niskoemisyjnej rodzi poważny dylemat bezpieczeństwa energetycznego 
dla krajów, w których węgiel jest podstawowym źródłem energii; 

 Sektor produkcji energii jest jednym z największych emitentów CO2  

i odgrywa zasadniczą rolę w dekarbonizacji gospodarki europejskiej. Polityka 

klimatyczna UE w pewnym sensie łączy interesy gospodarcze wielu 
państw UE przodujących w niskoemisyjnych technologiach (odnawialne 
źródła energii, energetyka jądrowa). Powiązanie celów polityki 
klimatycznej z wytwarzaniem energii niesie jednak poważne konsekwencje 
dla bezpieczeństwa energetycznego państw oraz szerzej, bezpieczeństwa 
ekonomicznego gospodarek w wysokim stopniu opartych na paliwach 
węglowych; 

 Ze względu na bardzo niski poziom karbonizacji gospodarki energetycznej 
kraju, Francja jest bardzo silnie zaangażowana w kształtowanie 

standardów europejskiej polityki klimatycznej. Emisja CO2 do atmosfery przez 
francuski sektor energetyczny jest jedną z najmniejszych w Europie. Cele polityki 

klimatycznej (niskoemisyjność) stwarzają okazję do rozwoju sektora 
przemysłu, w którym kraj ten utrzymuje od kilku dekad przewagę know-
how. W ten sposób polityka klimatyczna może stać się narzędziem 
zwiększenia konkurencyjności francuskiej gospodarki na rynku globalnym. 
Dlatego Francja jest zabezpieczona przed skutkami wprowadzenia w życie 

III etapu EU ETS po 2013 roku w sektorze elektroenergetycznym, a nawet 

upatruje w zaostrzaniu celów redukcyjnych szansę na spopularyzowanie 
niskoemisyjnych technologii jądrowych; 

 System linearnego rozłożenia celów polityki energetyczno-klimatycznej UE 
powoduje, iż koszty dekarbonizacji, choć będą poniesione przez wszystkie 
państwa członkowskie, dotkną ich w różnym stopniu. Kraje, w których 
sektor energetyczny jest w dużym stopniu oparty na węglu, będą musiały 
znaleźć nowe rozwiązania inwestując w tzw. technologie czystego rozwoju 
(CDM), ograniczające emisję GHG lub zrezygnować z wykorzystania 
węgla jako głównego źródła energii elektrycznej. Dlatego, dla części 
krajów z produkcją energii opartą na węglu, cele polityki klimatycznej UE 
stanowią prawdziwe wyzwanie konkurencyjności całej gospodarki. 
 

Streszczenie 
Polityka klimatyczna jest dziedziną, w której Unia Europejska otwarcie 

aspiruje do odgrywania przywódczej roli na świecie, a narzędziem jej realizacji  
stał się Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (European Union 
Emissions Trading System – EU ETS), który ustanowił limity emisji GHG. System 
ten oparty został na mechanizmie handlu uprawnieniami do emisji w oparciu  
o założenie „wychwytywanie – handel” (cap-and-trade). Jakie implikacje niesie 
polityka klimatyczna UE dla bezpieczeństwa energetycznego państw 
członkowskich? Czy kraje członkowskie, które zachowują silne zróżnicowanie pod 
względem struktury źródeł energii sprostają wyzwaniu dekarbonizacji gospodarki? 
Czy linearne rozłożenie celów polityki energetyczno-klimatycznej UE spowoduje, 
że koszty dostosowania rozłożą się w równym stopniu na kraje członkowskie? 

Słowa klucze: EU ETS, polityka, klimatyczna, implikacje, Francja, Polska 
 
Summary 



Climate policy is a field in which the European Union openly aspires to play  
a leadership role in the world. European Union Emissions Trading System (EU 
ETS) became an instrument for its implementation, that introduced limits on GHG 
emissions. This system is a mechanism of emissions trading based on assumption 
“capture – trade” (cap-and-trade). What implications EU’s climate policy carries to 
the energy security of the Member States? Are the Member states ready meet 
challenge of decarbonisation of the economy while continue to maintain a strong 
variation in the structure of energy sources? Will linear distribution of UE’s climate-
energy policy objectives cause adjustment of costs, and spread them equally 
between member states? 

Key words: EU ETS, politics, climate, implications, France, Poland 
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UWARUNKOWANIA I DOŚWIADCZENIA ROZWOJU ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ W ARMENI 

 
 

Zauważa się znaczne doświadczenie Armenii w rozwoju energetyki wodnej, 
który był podyktowany dążeniem do uprzemysłowienia kraju, przy jednoczesnym 
braku złóż paliw kopalnych, a odpowiednimi warunkami hydrologicznymi. Pierwsze 
elektrownie wodne powstały tu już na początku XX wieku, ale prawdziwy ich rozwój 
nastąpił pod koniec lat 40. XX w., kiedy to zaczęto budować w kraju zespoły 
hydroelektrowni, w tym największy, zwany Kaskadą Sewan-Hrazdan, jednak zbyt 
intensywne wykorzystanie zasobów wodnych doprowadziło do katastrofy 
ekologicznej w obszarze jeziora Sewan, z której skutkami walczy się do dzisiaj. 
Równorzędnie rozwijano energetykę cieplną zarówno konwencjonalną,  
jak i jądrową. Od lat 90. XX wieku, wobec trudności z zapewnieniem 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, wynikających z konfliktu z Azerbejdżanem 
oraz uzależnienia energetycznego od Rosji, podjęto się wysiłku dalszego rozwoju 
energetyki odnawialnej, zwłaszcza wodnej, ale też wiatrowej, słonecznej, 
geotermalnej oraz biomasowej. Jednym z jej elementów jest podjęcie wspólnych 
projektów energetycznych z Iranem. W efekcie w 2010 r. produkcja energii 
elektrycznej z hydroelektrowni wyniosła więcej (ok. 39% ogółu produkcji) niż  

z elektrowni jądrowej i elektrowni cieplnych.
1
 

 
1. Rozwój energetyki w Armenii do końca lat 80. XX w. 

1.1. Warunki przyrodniczo-geograficzne 
Tereny położone powyżej 1000 m n.p.m. zajmują ok. 90% współczesnej 

Armenii, zaś powyżej 2000 m n.p.m. 40,5% (najwyższym szczytem jest Aragac 
4090 m n.p.m.). W różnych częściach kraju znajdują się kotliny, łącznie zajmujące 
ok. 10% jego powierzchni, z których największą jest rozległa Kotlina Araracka 
(850-1000 m n.p.m.), gdzie koncentruje się znaczna część ludności kraju oraz 
przemysłu i obszaru upraw. Klimat Armenii ma charakter podzwrotnikowy 

kontynentalny, suchy, a roczna suma opadów wynosi 200-400 mm.
2
 Armenia jest 

mocno usłoneczniona, a słońce świeci średnio przez 2700 godzin w roku.
3
 Kraj 

znajduje się ponadto w obszarze aktywnym sejsmicznie i jest narażony na 
trzęsienia ziemi. Na terytorium Armenii znajduje się ponad 100 jezior, z których 

największe Sewan zajmuje ok. 1270 km², tj. ponad 4% powierzchni kraju.
4
 Kraj 

przecinają liczne rzeki o charakterze górskim, a cały jego obszar należy do 
zlewiska Morza Kaspijskiego. Najniższej położonym punktem jest dno doliny rzeki 
Debet (360 m n.p.m.). 
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1.2. Okres od początku XX w. do wybuchu I wojny światowej 
Narodziny przemysłu i energetyki na Kaukazie Południowym związane  

są z okresem rosyjskiego panowania, które obejmowało też północno-wschodnią 
część historycznej Armenii, tj. północno-wschodni skraj Wyżyny Armeńskiej i góry 

Małego Kaukazu.
5
 Ze względu na górski charakter, obszar ten stwarzał warunki  

do pomyślnego rozwoju energetyki wodnej. Od drugiej połowy XIX w. w rosyjskiej 
Armenii zaznaczył się wzrost rozwoju manufaktur i fabryk, m.in. o profilu produkcji 
skórzanym i farbiarskim oraz eksploatacji bogactw naturalnych, zwłaszcza soli  
i miedzi, której wydobycie było najwyższe w całym regionie. Historię powstania 
sektora energetycznego w Armenii wiąże się z rozwojem eksploatacji złóż miedzi. 
W 1903 r., w celu zasilenia produkcji miedzi w Kapanie (region Sjuniku), 
uruchomiono dwa agregaty diesla o mocy 110 kW i 125 kW oraz elektrownię 

wodną o mocy 75 kW na rzece Wochczi (Ողջի).
6
 Łącznie do wybuchu I wojny 

światowej powstało 13 małych elektrowni, w tym 5 elektrowni wodnych  

o wydajności ponad 70 kW.
7
 

 

Tabela nr 1: Pierwsze elektrownie w Armenii (o mocy od 75 kW). 
 

Nr Okres powstania Typ 
Wydajność 

(kW) 
Lokalizacja Własność 

1 1903 wodna 75 
rz. Wochczi, 

m. Kapan 
Francuska koncesja 

2 1903 diesel 125+110 m. Kapan Francuska koncesja 

3 1903 wodna 100 
rz. Wochczi, 

m. Kapan 
Bracia Kundurow 

4 1909 wodna 150+2x25 
rz. Hrazdan, 
m. Erywań 

Spółka “Amper” 

5 1909 wodna 600 
rz. Wochczi, 

m. Kapan 
Francuska koncesja 

6 1909 wodna 3x360 
rz. Debed, 

m. Alawerdi 
Francuska koncesja 

7 1912 diesel 2x360 m. Alawerdi Francuska koncesja 

Źródło: Energy sector of Armenia… 
 

1.3. Okres radzieckiej Armenii 
Okres I wojny światowej przyniósł dotkliwe zniszczenia w gospodarce Armenii, 

których nie udało się usunąć podczas krótkiego okresu niepodległości, odzyskanej 
w 1918 r., a utraconej już w 1921 r. Ustanowienie w Armenii władzy radzieckiej 
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 Rosja utworzyła na podległym jej obszarze Armenii dwie gubernie: erywańską i karską (obszar 
przyłączony po pokoju w San Stefano 3 marca 1878 r.). Część historycznych obszarów Armenii 
znalazła się w granicach dwóch innych guberni: region Lori w tyfliskiej, a regiony Zangezuru, Kafanu, 
Karabachu i Tawuszu w jelizawietpolskiej. 

6
 Przy ormiańskich nazwach nieutrwalonych i rzadko występujących w języku polskim, obok wersji 
transkrybowanej umieszcza się w nawiasie wersję oryginalną, w celu łatwiejszej jej identyfikacji. Jest 
to podyktowane wielością występujących w źródłach form nazw obiektów geograficznych Armenii, 
wynikających ze stosowania różnorodnych zasad transkrypcji czy transliteracji. I tak np. odnośnie 
rzeki Wochczi można spotkać formy: Vokhchi, Voghji, Okhchi. 

7
 Energy sector of Armenia, Oficjalna Strona Hrazdan Energy Company (RazTES), 
http://www.raztes.am/eng/formation.htm [dostęp 15.05.2014 r.]. 



przyniosło krajowi głębokie przemiany ekonomiczne i społeczne.
8
 W myśl 

realizowanej w Rosji Radzieckiej Nowej Polityki Ekonomicznej, podjęto też 
modernizację gospodarczą Armenii. Rozpoczęto zwiększanie obszarów upraw, 
elektryfikację kraju i rozbudowę przemysłu, zwłaszcza rozwój wydobycia miedzi  
i tufu oraz rozwój przemysłu metalurgicznego, spożywczego, maszynowego, 
włókienniczego, bawełnianego, leśnego, poligraficznego oraz transportu 
kolejowego. Przemiany te wymagały rozwiązania wielu specyficznych dla kraju 
problemów, m.in. niedoboru wody w wielu obszarach kraju oraz braku złóż 
kopalnych surowców energetycznych. W tym celu od pierwszych lat budownictwa 
nowej gospodarki podjęto realizację znaczących projektów wodnych. Dokonując 
rozbudowy infrastruktury irygacyjnej, w latach 1922-1925 wybudowano  
30-kilometrowej długości Kanał Szyracki, pozwalający nawodnić 10 tys. hektarów 
gruntów, a w latach 1928-1932 wybudowano stację wodną w Mecamor i kanał 

Pokr-Sardarapat, zaopatrujący w wodę obszary wokół stolicy.
9
 Równocześnie 

podjęto się budowy nowych elektrowni wodnych, aby móc zrealizować założenia 
industrializacji kraju. Pierwszą elektrownię oddano do użytku w 1926 roku, 
usytuowaną w Erywaniu na rzece Hrazdan (Erywań EW-1), o mocy 4500 kW.  
W 1928 r. została ona podłączona do pierwszej napowietrznej linii wysokiego 
napięcia, o napięciu 22 kV. Do 1932 roku oddano trzy kolejne elektrownie, na 
Kanale Szyrackim w Leninakanie (obecnie Giumri, o mocy 5200 kW) oraz na 

rzekach Hrazdan (Erywań EW-2, o mocy 2400 kW) i Dzoraget (Ձորագետ; o mocy 

25 MW).
10

 Ostatnią znaczącą elektrownią wodną uruchomioną przed wybuchem  
II wojny światowej, był Kanaker EW, na rzece Hrazdan, w okolicy Erywania,  

o mocy 100 MW. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie budowy i rozruchu dużych 

zakładów, zostały zlikwidowane niektóre małe i mikroelektrownie. Dzięki inwestycjom w 

energetykę wodną, w stosunku do stanu z 1913 r., wielkość przemysłu w 1932 r. 
zwiększyła się dwukrotnie, a udział przemysłu w strukturze produkcji globalnej 
wzrósł z 21,8% w latach 1927-1928 do 58% w 1932 r.

11
 

 

Tabela nr 2: Największe elektrownie wodne w radzieckiej Armenii wybudowane  

do 1945 r. 
 

Nr Okres powstania Wydajność (MW) Lokalizacja 

1 1926 4,5 rz. Hrazdan, m. Erywań (Erywań EW-1) 

2 1928 5,2 Kanał Szyracki, m. Leninakan (Giumri) 

3 1932 2,4 rz. Hrazdan, m. Erywań (Erywań EW-2) 

4 1932-1933 25 rz. Dzoraget, m. Tumanian (Dzora EW) 

5 1936 100 rz. Hrazdan, m. Erywań (Kanaker EW) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energy sector of Armenia… 
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 Por. P. Nieczuja-Ostrowski, Swoistość geopolityczna Armenii, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9,  
s. 286. 
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 Dzięki nim powierzchnia zasiewów wzrosła z 0,5% w 1928 r. do 39% w 1932 r. M. Zakrzewska-
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11
 J. Ciepielewski, Historia gospodarcza Związku Radzieckiego, Warszawa 1977, s. 249;  
M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit, s. 250-251. 



Po II wojnie światowej kontynuowano intensywną industrializację  
i elektryfikację Armenii. Rozbudowywano przemysł lekki, chemiczny, metalowy, 
maszynowy, spirytusowy, uruchomiano produkcję aluminium, materiałów 
budowlanych, turbin wodnych, samochodów, maszyn i części mechanicznych oraz 
elektronicznych. W latach 1951-1958 wszystkie napowietrzne linie wysokiego 

napięcia, o napięciu 22 kV, zostały dostosowane do napięcia 35 kV.
12

 W latach  
60. XX w. powstało 40 nowych, dużych zakładów przemysłowych. W kolejnym 
dziesięcioleciu udział przemysłu w strukturze dochodu narodowego wyniósł 65,8%, 
rolnictwa już tylko 10,9%. Najintensywniej rozwijała się stolica i jej okolice, gdzie 
nastąpiła znaczna koncentracja przemysłu, a w 1965 r. skupiła się ok. 

1
/4 ludności 

całej Republiki, w 1981 r. już ok. 
1
/3.

13
 

Największą inwestycją hydrologiczną okresu powojennego stała się realizacja 
projektu systemu elektrowni wodnych, zwanych Kaskadą Sewan-Hrazdan. System 
obejmował siedem elektrowni zarówno już powstałych, jak i planowanych, jak też 
kanałów i zbiorników wodnych, pomiędzy jeziorem Sewan a Erywaniem. Jego 
budowa została zakończona w latach 1960-1965. Jednym z elementów Kaskady 
była wybudowana w 1956 r. podziemna elektrownia wodna w mieście Arzni, 
wykorzystująca wody z jeziora Sewan, której elementy, maszynownia i nastawnia, 

umiejscowiono na głębokości 100 metrów.
14

 
 

Tabela nr 3: System elektrowni wodnych Kaskada Sewan-Hrazdan. 
 

Nr 
Elektrownia 

Rok 
uruchomienia 

Liczba 
jednostek 

Moc 
(MW) 

Dostępna 
moc (MW) 

Lokalizacja 

1. Sewan 
1949 

2 
34,2 

24 rz. Hrazdan, 
m. Sewan 

2. Hrazdan 
1959 

2 
81,6 

81,6 rz. Hrazdan, 
m. Hrazdan 

3. Argel 1953 4 224 168 rz. Hrazdan, 

4. Arzni 1956 3 70,6 70,6 rz. Hrazdan, 

5. Kanaker 
1936 

6 
100 

87,5 rz. Hrazdan, 
m. Erywań 

6. Erywań 1 
1962 

2 
44 

22 rz. Hrazdan, 
m. Erywań 

7. Erywań 3 
1960 

1 
5 

5 rz. Hrazdan, 
m. Erywań 

Łącznie 20 559,4 458,7  

Źródło: Proposed Loan International Energy Corporation Sevan-Hrazdan Cascade 

Hydropower System Rehabilitation Project (Armenia), Marz 2013, Oficjalna Strona Asian 
Development Bank, http://www.adb.org/sites/default/files/projdocs/2013/46941-014-arm-
rrp.pdf, s. 2. 
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 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1965, Warszawa 1967, s. 26; Rocznik Statystyki 
Międzynarodowej 1981, Warszawa 1982, s. 50; M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 250-251,  
271-273, 293. 

14
 Arzni HPP, Oficjalna Strona International Energy Corporation CJSC (RusHydro), 
http://www.mek.am/en/ArzniGES.html [dostęp 10.07.2014 r.]. 



Rysunek nr 1: Schemat systemu Kaskada Sewan-Hrazdan 
 

 
Źródło: Hydro technical plan, Oficjalna Strona International Energy Corporation CJSC 

(RusHydro), http://www.mek.am/en/HydroPlan.html [dostęp 10.07.2014 r.]. 
 

W 1954 r. rozpoczęto prace projektowe nad kolejnym systemem elektrowni 
wodnych, na rzece Worotan w południowej części kraju. Jego realizacja rozpoczęła się w 
1961 r. Kaskadę Worotan (znaną także jako Kompleks Worotan) utworzyły trzy 

elektrownie: Tatew, Szamb (Շամբ) i Spandarian, o łącznej mocy 404,2 MW.
15

 Prace 

zakończono dopiero w 1989 r. 
 

Tabela nr 4: System elektrowni wodnych Kaskada Worotan 
 

Nr Elektrownia Rok uruchomienia 
Liczba 

jednostek 
Moc (MW) Lokalizacja 

1 
Tatew 

1970 
3 

157 
rz. Worotan, 

m. Tatew 

2 Szamb 1977 2 171 rz. Worotan 

3 
Spandarian 

1989 
2 

76 rz. Worotan 

Łącznie 7 404  

Źródło: The History of Vorotan Complex, Oficjalna Strona Vorotan Complex of HPP, 
http://www.vorotancascade.am/en/history.html [dostęp 10.07.2014 r.]. 
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 Oficjalna Strona Vorotan Complex of HPP, http://www.vorotancascade.am/en/info.html [dostęp 
10.07.2014 r.]. 



Rysunek nr 2: Schemat systemu Kaskada Worotan. 
 

 
Źródło: Oficjalna Strona Vorotan Complex of HPP… 
 

Intensywne wykorzystanie od lat 30. XX w. wód jeziora Sewan zarówno  
do zasilenia elektrowni wodnych oraz systemu irygacyjnego w Kotlinie Ararackiej, 
jak też zaopatrywanie domostw, przyniosło katastrofalne skutki środowiskowe. 
Poziom wody w tym największym w kraju zbiorniku wodnym zaczął się obniżać  
i do 1972 r. opadł o ponad 18 metrów, w konsekwencji jego powierzchnia 

zmniejszyła się z 1416 km² (i długości 75 km) do 1250,8 km².
16

 Zagroziło to trzem 

endemicznym gatunkom ryb, w tym cenionego ormiańskiego łososio-pstrąga – 
iszchana (Salmo ischchan). Dwa z nich niemal całkowicie wyginęły. Z czterech 
podtypów iszchana, dwa nie były znalezione od 1986 r. (Salmo ischchan ischchan  

i Salmo ischchan danilewskii).
17

 Od 1960 r. rozpoczęto realizację systemu uzupełniania 
wód Sewanu z nowych źródeł, aby móc przywrócić równowagę ekologiczną jeziora, jak i 
jego zasoby wodne, jako rezerwy strategicznej dla uniwersalnego zastosowania wody. W 
latach 1963-1981 zbudowano  
48-kilometrowej długości tunel, mający dostarczać 240-250 m

3
 wody z rzeki Arpa do 

jeziora Sewan.
18

 Woda została poprowadzona ze Zbiornika Keczut (Կեչուտ) powstałego 

po budowie tamy na rzece Arpa. W latach 1981-1990 poziom wód jeziora zwiększył się o 
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 Armenia, Aquastat – Oficjalna Strona Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/ARM/index.stm [dostęp 10.07.2014 r.]. 
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 Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity (Republic of Armenia), Yerevan 
2009, s. 15, Oficjalna Strona Convention on Biological Diversity, https://www.cbd.int/doc/world/am/am 
-nr-04-en.pdf [dostęp 10.07.2014 r.]. 

18
 Review Report On The Conditions And Repair Of The Arpa-Sevan Diversion Tunnel, April 1999, 
Oficjalna Strona USAID, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACM208.pdf [dostęp 10.07.2014 r.]; 
Armenia, Aquastat – Oficjalna Strona FAO… 



90 cm.
19

 Drugim elementem systemu miało być przekierowanie wody z górnej części rzeki 
Worotan do Arpy (Zbiornika Keczut), nie została ona jednak ukończona przed rozpadem 
ZSRR. 

Należy podkreślić, że pomimo realizacji ogromnych projektów hydroenergetycznych, 
zapotrzebowanie na energię przewyższało przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach 
wodnych. Pokrywano je równoczesnym rozwojem energetyki cieplnej. W okresie lat 1926-
1947 powstało w Armenii siedem elektrowni cieplnych. W latach 60. XX w. podjęto 

się realizacji kolejnych elektrociepłowni (w Erywaniu, Hrazdanie i Wanadzorze). 
Równocześnie rozpoczęto gazyfikację Republiki korzystając z zasobów 
Azerbejdżańskiej SRR  
(jak też i Iranu), wykorzystując tworzony na obszarze Kaukazu Południowego 
wspólny system elektroenergetyczny. Inwestycje te zwiększyły produkcję energii 
elektrycznej, i w 1965 r. elektrociepłownie wytwarzały już więcej energii 
elektrycznej niż hydroelektrownie.

20
 W drugiej połowie lat 60. XX w. władze ZSRR 

podjęły także decyzję o budowie w Armenii elektrowni atomowej. Usytuowano  
ją 30 km od Erywania, w Mecamor, a uruchomiono w 1976 r. Elektrownia 
wyposażona została w dwa reaktory, każdy o mocy 408 MW. 

 

Tabela nr 5: Produkcja energii elektrycznej w Armenii. 
 

Lata 1913 1940 1950 1965 1970 1990 2000 2010 

w mln kWh 5,1 395 949 2855 5408 10377 5958 6491 

Źródło: Związek Radziecki. Przyroda, człowiek, gospodarka, Warszawa 1972, s. 302; 
Leksykon państw świata '94/95, Warszawa 1994, s. 46; Statistical Yearbook of Armenia, 
2000-2011. 

 

2. Energetyka odnawialna w niepodległej Republice Armenii 
Na przełomie lat 80. i 90. XX w. miały miejsce wydarzenia, które doprowadziły 

do dotkliwego kryzysu gospodarczego w Armenii i zahamowania rozwoju sektora 
energetycznego. W grudniu 1988 r. nastąpiło trzęsienie ziemi, które zniszczyło 
znaczną część infrastruktury północnej części Republiki, w tym energetycznej  
(m.in. gazociągów i magazynów gazu). W wyniku uszkodzeń musiano w 1989 roku 
wstrzymać prace elektrowni atomowej. Znaczne nakłady finansowe przeznaczone 
na odbudowę zniszczeń wpłynęły na zahamowanie restrukturyzacji gospodarki. 

W kolejnych latach sytuacja ekonomiczna kraju uległa dalszemu pogorszeniu 
w wyniku konfliktu z Azerbejdżanem o Górski Karabach. W 1991 r. Azerbejdżan 
zablokował połączenia transportowe do Armenii oraz wstrzymał dostawy gazu. 
Było to szczególnie dotkliwe, gdyż poprzez Azerbejdżan w ramach ZSRR docierało 

do niej 85% surowców, przede wszystkim paliw.
21

 W 1993 r. decyzję o embargu  

i zamknięciu granicy z Armenią podjęła też Turcja. Równocześnie pojawiły się 
trudności w dostarczaniu pomocy i zaopatrzenia przez Gruzję w wyniku trwającej 
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tam wojny domowej. W wyniku sabotażu zostały przerwane połączenia kolejowe  
z czarnomorskimi portami w Poti i Batumi, a prowadzący przez Gruzję gazociąg  
z Rosji był kilkukrotnie uszkadzany przez terrorystów. 

Ocenia się, że upadek systemu współzależności i kooperacji ekonomicznej 
republik w ramach ZSRR, spowodował unieruchomienie ok. 80% armeńskiego 
przemysłu. Większość państwowych przedsiębiorstw przestała funkcjonować albo 
w wyniku braku surowców do produkcji, albo utraty rynków zbytu. W Armenii 
brakowało gazu i paliw, pojawił się niedobór żywności i wody, co wymusiło  
w 1992 r. wprowadzenie przez rząd racjonowania żywności oraz reglamentacji 
dostaw prądu, które w listopadzie 1993 r. zostały ograniczone dla mieszkańców  
do jednej godziny w ciągu doby. Krajowe zużycie energii zmniejszyło się  
z 12-13 mln ton ropy naftowej rocznie w latach 1985-1988, do około 3 mln ton 

rocznie w latach 1993-1995.
22

 
Odbudowa bezpieczeństwa energetycznego stała się w latach 90. XX w. dla 

Armenii priorytetem, którego realizację ułatwiło podpisanie w 1994 r. rozejmu 
między Armenią a Azerbejdżanem. Istniejący systemu hydroenergetyczny tylko  
w pewnym stopniu był w stanie zmniejszyć skutki kryzysu energetycznego  
(co obrazuje tabela nr 6). Zdecydowano się na daleko idące zbliżenie z Rosją, jako 
jedynym wówczas gwarantem dostaw surowców energetycznych, niezbędnych dla 
funkcjonowania istniejącego systemu energetycznego. W 1995 r. ponownie 
uruchomiono jeden z dwóch bloków elektrowni atomowej, m.in. dzięki wsparciu 
Rosji, która udzieliła na ten cel kredytu, pomocy technicznej oraz paliw jądrowych. 
M.in. w 1997 r. na bazie ormiańskich przedsiębiorstw gazowych powstał 
ArmRosgazprom, joint venture Ministerstwa Energetyki Armenii i Gazpromu. Rosja 
jednak wykorzystała geopolityczne uwarunkowania Armenii, do pogłębiania jej 
uzależnienia politycznego i gospodarczego, i przejęcia kontroli nad przemysłem 

energetycznym.
23

 
 

Tabela nr 6: Produkcja energii elektrycznej w Armenii wg źródeł energii (GWh). 
 

Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Ropa naftowa 8807 5300 3900 546 636 425 127 127 

Gaz 0 2670 2060 1456 1508 2913 2191 2905 

Wodna 1550 1546 3044 4293 3514 1919 1572 1600 

Nuklearna 0 0 0 0 0 304 2324 1389 
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Łącznie 10362 9516 9004 6295 5658 5561 6214 6021 

Źródło: K. Hovhannisyan, op. cit., s. 15. 
 

W tej sytuacji zależności gospodarki od rosyjskich surowców energetycznych, 
jeszcze na początku lat 90. XX w. podjęto działania zmierzające do dywersyfikacji 
zarówno jego dostaw, jak i źródła wytwarzania elektryczności. Jednym z nich było 
podjęcie wspólnych projektów energetycznych z Iranem. Zwrócono także uwagę 
na możliwości rozwoju niekopalnianych źródeł energii, w tym na kontynuację 
rozwoju hydroenergetyki. W przyjętych w rezolucji 2005 r. przez rząd „Strategiach 
rozwoju sektora energetycznego w kontekście rozwoju gospodarczego w Armenii”, 
podkreślono zarówno potrzebę, jak i określono założenia rozwoju energetyki 

odnawialnej, wodnej, wiatrowej, słonecznej, geotermalnej i z biomasy.
24

 Wagę 

rozwoju w Armenii energetyki odnawialnej, uwypuklił przyjęty w 2007 r. „Narodowy 
program o oszczędności energii i energii odnawialnej Republiki Armenii”. 
Wskazano w nim, że włączenie energooszczędnych technologii i odnawialnych 
źródeł energii do bilansu paliwowo-energetycznego odgrywać będzie kluczową rolę 
we wzroście poziomu zaopatrzenia gospodarki w energię poprzez wykorzystanie 
krajowych zasobów paliwowo-energetycznych i zapewnienie wyższego poziomu 
niezależności energetycznej. Podkreślano szansę, jaką stwarza rozwój sektora 
energii odnawialnej dla zmniejszenia zależności państwa od zagranicznych źródeł 

paliw.
25

 

 
2.1. Energetyka wodna 

W najtrudniejszym okresie kryzysu energetycznego, rozbudowany system 
elektrowni wodnych, niezależny od czynników zewnętrznych, dał możliwość 
złagodzenia jego skutków. Jego rozwój dawał więc perspektywy na zmniejszenie 
uzależnienia zewnętrznego państwa i podniesienie jego bezpieczeństwa 
energetycznego. W „Strategiach rozwoju sektora energetycznego…” z 2005 roku, 
oszacowano teoretyczną wartość zasobów wodnych na 21,8 miliardów kWh/rok,  
w tym potencjał technicznie dostępny na 7-8 mld kWh/rok, zaś potencjał 

uzasadniony ekonomicznie do wykorzystania na ok. 3,6 mld kWh/rok.
26

 Określono, 
że możliwość wykorzystania tego potencjału zależeć będzie zarówno od 
utrzymania dotychczasowego systemu hydroenergetycznego, jak i od budowania 
nowych elektrowni wodnych, małych i dużych. 

Rozwój energetyki wodnej budził równocześnie obawy o niekorzystne skutki 
dla przyrody. Uruchomienie strategicznego rezerwuaru Sewanu w latach  
1992-1994 w celu zwiększenia wydajności Kaskady Sewan-Hrazdan, 
spowodowało ponowne obniżenie jego poziomu o 1,5 m. W kolejnych latach 
zdecydowano więc na zmniejszenie prac Kaskady o połowę. Podjęto też realizację 

dodatkowego uzupełniania jeziora, poprzez budowę 22-kilometrowego tunelu 

                                                           
24

 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.minene 
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łączącego górny bieg Worotanu z Arpą, przekazującego 165 mln m
3
 wody rocznie.

27
 Został 

on ukończony w 2004 r. i zwiększył możliwość odbudowy stanu wodnego Sewanu. 
 

Rysunek nr 3: Schemat systemów Hrazdan-Sewan i Worotan oraz łączących  

je kanałów. 
 

 
Źródło: Hydro technical plan, RusHydro… 
 

Dążąc do zwiększenia wydajności systemu hydroenergetycznego, podjęto 
starania o odtworzenie zdolności produkcyjnych istniejących elektrowni wodnych. 
W 2005 r. zwracano uwagę, że aż 70% wyposażenia elektrowni wodnych działa  

od ponad 30 lat, a 50% od ponad 40 lat.
28

 W 2013 r. Asian Development Bank 

(ADB) przyznał 25 mln USD kredytu na renowację i modernizację sytemu 
elektrowni Kaskady Sewan-Hrazdan, w celu zwiększenia jego wydolności, 
przedłużenia żywotności, naprawy uszkodzeń i zmniejszenia ryzyka poważnych 

awarii.
29

 Działania te mają istotne znaczenie, gdyż Kaskada dostarcza około  

10% energii elektrycznej w kraju i odgrywa znaczącą rolę w utrzymywaniu 
równowagi sieci elektrycznej oraz przystępnych cen energii. W większości jest ona 
własnością rosyjskiej kompanii RusHydro, będącej jedną z największych firm 
hydroenergetycznych na świecie. 

Równocześnie przyjęto plany budowy trzech nowych, dużych hydroelektrowni, 

Lori-Berd, Sznogh (Շնող) i Meghri, o łącznej wydajności 1300 mln kWh rocznie  

i mocy 271 MW.
30

 Pochodzący jeszcze z 1966 r. projekt EW Sznogh, został 
podjęty przez ormiański Armhydroenergy Project Institute i zaktualizowany  
w 1993 roku. W latach 2003-2004, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej 
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 Armenia's Aging Hydropower Plants Get New Life with ADB Private Sector Loan, z 15 maja 2013, 
Oficjalna Strona Asian Development Bank, http://www.adb.org/news/armenia/armenias-aging-
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 Hydro Energy, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA, www.minenergy. 
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(TACIS), prace nad projektem EW Lori-Bed rozpoczęła niemiecka Kompania 
Fichtner. W latach 2007-2008, rządy Armenii i Iranu podpisały umowy 
międzyrządowe (następnie ratyfikowane przez parlamenty obu krajów), dotyczące 
budowy i eksploatacji elektrowni wodnych na rzece Araks. Finansowania EW 
Meghri podjęły się irańska Kompania Farab Sepasad i Bank Saderat Iran (Export 

Bank of Iran).
31

 
 

Tabela nr 7: Planowane elektrownie wodne. 
 

Nr Elektrownia Moc (MW) Wydajność (mln kWh/rok) Lokalizacja 

1 Lori-Berd 66 200 rz. Dzoraget 

2 Sznogh 75 300 rz. Debet 

3 Meghri 130 800 rz. Araks 

Źródło: Stratetgic Development Program of Hydroenergy Sector of the Republic  
of Armenia, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA, 
http://www.minenergy.am/en/en/policy [dostęp 10.07.2014 r.]. 

 

Istotnym elementem w rozwoju hydroenergetyki w Armenii uznano 
inwestowanie w tworzenie małych hydroelektrowni, o mocy do 10 MW. Ich 
potencjał uzasadniony ekonomicznie określono na 800-850 mln kWh/rok, z czego 
w 2005 r. w istniejących już jednostkach było generowanych 200-220 mln 

kWh/rok.
32

 W 2009 r. rząd Armenii przyjął „Program dla rozwoju małych elektrowni 
wodnych”, który m.in. przewidywał budowę do 2012 r. 90 małych EW (o mocy  
110 MW). Do października 2013 r. powstało ich aż 153, o łącznej mocy 250 MW,  
a kolejne 70, o łącznej mocy 158 MW, otrzymało licencje na budowę. W 2012 roku 
produkcja energii elektrycznej z małych EW wyniosła około 570 mln kWh,  

co stanowiło około 7% całkowitej wytwarzanej energii w Armenii.
33

 Sprzyjająca 
polityka pozwoliła Armenii stać się jednym z liderów rozwoju małych EW w regionie 
Zachodniej Azji (por. Tabela nr 8). 

W efekcie rozwoju energetyki wodnej, w 2010 r. hydroelektrownie wyprzedziły 
w produkcji energii elektrycznej (z udziałem ok. 39% w ogóle produkcji), inne 
sektory energetyczne (nuklearne 38%, elektrownie cieplne 22% oraz 0,1% –  
farmy wiatrowe), podczas gdy w 2000 r. z hydroelektrowni pochodziło 21% 
elektryczności, znacznie mniej niż z przetworzenia paliw kopalnianych (gazu) – 
45% i z energii nuklearnej – 33%.

34
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Tabela nr 8: Małe elektrownie wodne (do 10 MW) w Zachodniej Azji (wg United 

Nations Industrial Development Organization and International Center on Small Hydro 
Power). 

 

Nr Kraj Potencjał (MW) Moc zainstalowana (MW) 

1 Armenia 430 157 

2 Azerbejdżan 392 42 

3 Cypr 0,98 0,65 

4 Gruzja 286 66,71 

5 Irak 26,38 6 

6 Jordania 58,15 10 

7. Liban 60,30 30,80 

8 Turcja 6 500 175 

Łącznie 7 753,81 488,86 

Uwaga: Jordania ma technicznie wykonalny potencjał elektrowni wodnych 500 
GWh/rok, ale jego wykorzystanie nie jest opłacalne. 

Źródło: World Small Hydropower Development Report 2013, s. 296, Oficjalna Strona 
Global Water Partnership, http://www.gwp.org/Global/ToolBox/References/World%20sm 
all%20hydropower,%20development%20report%202013.pdf [dostęp 10.07.2014 r.]. 

 

Tabela nr 9: Produkcja energii elektrycznej w Armenii wg źródeł energii (mln kWh). 
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Źródło: Statistical Yearbook of Armenia, 2001-2013. 

 
 



Tabela nr 10: Moc elektrowni w Armenii wg źródeł energii (MW). 
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Źródło: Statistical Yearbook of Armenia, 2001-2013. 
 

2.2. Energetyka wiatrowa 
Projekt budowy pierwszej elektrowni wiatrowej został podjęty w 2002 roku. 

Została ona („Lori 1”) uruchomiona w grudniu 2005 r. w obszarze Przełęczy 
Puszkina, nie tylko jako pierwsza elektrownia wiatrowa w kraju, ale i na całym 

Kaukazie. Jej łączna moc to 2,6 MW.
35

 Farma wiatrowa została sfinansowana  

z dotacji rządu Iranu w wysokości 3,1 mln USD.
36

 

W 2003 r., w opracowanym dla Ministerstwa Energii Republiki Armenii przez 
amerykańskie Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) „Atlasie 
zasobów energii wiatrowej Armenii”, szacowano uzasadniony ekonomicznie 

potencjał energii wiatru na ok. 450 MW.
37

 Określono, że dobry lub znakomity 
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potencjał energii wiatrowej posiada ok. 1000 km
2
 obszaru Armenii, co stanowi 

mniej niż 4% ogólnej powierzchni gruntów (28,400 km
2
).

38
 

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej zostały wskazane w przyjętych  
w 2005 r., „Strategiach rozwoju sektora energetycznego…”. Teoretyczny potencjał 
kraju oszacowano na 10.700 GWh/rok, a potencjał technicznie dostępny na 1100 

GWh.
39

 Założono pozyskanie z energii wiatrowej 26 MW do 2010 r., 45 MW  

do 2015 r. i 29 MW w 2020 r. Określono równocześnie, że w celu uzyskania  
do 2020 r. z energii wiatrowej mocy 100 MW, konieczne będzie zainwestowanie 

100-130 mln USD.
40

 
 

Tabela nr 11: Potencjał mocy wiatru. 
 

Nr Obszar 
Projektowana wydajność, 

W/m
2
 

Siła wiatru* (m/s) 

1 
Przełęcz Karachacz (Góry 

Bazumskie) 
300-400 

6,5-7,0 

2 
Przełęcz Puszkina (Góry 

Bazumskie) 
500-600 

7-8,0 

3 Przełęcz Dżadżur (Szirak) 200-300 5,0-5,6 

4 
zachodnie pasmo Gór 

Sewańskich 
300-450 

5,8-6,0 

5 Aragac 400-450 7,0-7,5 

6 Góry Gegamskie 200-300 5,8-6,8 

7 rejon Zod (Gegharkunik) 500-600 7,5-8,0 

8 wzgórza Sisian-Goris 300-400 6.8-7.0 

9 góry Sisian 200-300 5.6-6.5 

10 obszar Meghri 400-450 7.5-7.8 

Uwaga: Prędkość wiatru przedstawiono na wysokości 50 m. 
Źródło: National Program on Energy Saving…, s. 55-56. 
 

W 2008 r. rozpoczęto prace nad budową drugiej farmy wiatrowej w rejonie 
Przełęczy Karachacz w regionie Szirak. Prac tych podjęła się włoska Kompania 
„Gierre”. W kolejnych latach zainicjowano następne projekty, lokalizowane  
w rejonie Zod, na przełęczy Simionowka w rejonie Sewana, w rejonie miasta Goris 
w Sjuniku. Nie doczekały się one dotychczas zakończenia. 

 
2.3. Energetyka słoneczna 

W „Strategiach rozwoju sektora energetycznego…” zaznaczono, że Armenia 
ma także znaczący potencjał energii słonecznej, który wykorzystany  
do wytwarzania energii cieplnej, może widocznie zmniejszyć ilość energii z paliw 
importowanych. Średnią roczną ilość jej przepływu na metr kwadratowy poziomej 
powierzchni określono na ok. 1720 kWh, znacznie więcej od średniej europejskiej 
(1000 kWh). Przy tym aż na jednej czwartej terytorium państwa zasób energii 

                                                           
38
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słonecznej oszacowano na 1850 kWh/m
2
.
41

 W 2007 r. w „Narodowym programie  

o oszczędności energii i energii odnawialnej Republiki Armenii” wskazano, że koszt 
inwestycji w elektrownię słoneczną w Armenii wynosi ok. 2520 USD na 1 kW mocy. 
Możliwy wzrost energii słonecznej przedstawiono w trzech okresach: 10 MW  

do 2010 r., 25 MW do 2015 r. i 65 MW do 2020 r.
42

 
 

Tabela nr 12: Roczne wskaźniki promieniowania słonecznego. 
 

Nr Obszar Promieniowanie (kWh/m2) 

1 Erywań 1647,2 

2 Kalinino 1404 

3 Giumri 1624 

4 Sewan 1670 

5 Martuni 1740 

6 Dżermuk 1682 

7 Koczbek (Քոչբեկ) 1786,4 

8 Kapan 1647,2 

Łącznie 13200,8 

Źródło: National Program on Energy Saving..., s. 52. 
 

W Armenii wykorzystuje się energię słoneczną w małym zakresie. Na dachach 
domów prywatnych, przedszkoli, centrów medycznych, montuje się kolektory 
słoneczne podgrzewające wodę. Dzienne wytwarzanie gorącej wody  
z podgrzewacza o powierzchni 2,75 m

2
 wynosi 120-160 litrów. W Amerykańskim 

Uniwersytecie w Armenii zainstalowano słoneczny system chłodzenia i wentylacji, 
o wydajności około 50 kWh. Również moduły fotowoltaiczne instaluje się w 
różnych małych pojemnościach. Np. na dachu Ormiańsko-Amerykańskiego 
Centrum Zdrowia zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni całkowitej 
200 m

2
  

i wydajności 9,8 kWh.
43

 

 
2.4. Energetyka biomasowa 

W 2005 r. w „Strategiach rozwoju sektora energetycznego…” zwrócono 
uwagę na nikłe wykorzystanie w Armenii biomasy jako źródła energii lub gazu. 
Równocześnie wskazano na podjęte działania w celu utworzenia znaczącej 
biogazowni (8000 m

3
 produkcji metanu dziennie) przy wykorzystaniu inwestycji 

zagranicznych oraz możliwość wybudowania w ciągu 15 lat biogazowni 

wytwarzających dziennie 100 tys. m
3
 metanu.

44
 W kolejnych latach rozwój 

energetyki biomasowej pozwolił na oszacowanie potencjału kraju w wytwarzaniu 
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biogazu na ok. 135 milionów m³ rocznie.
45

 Opracowuje się też możliwość produkcji 

bioetanolu.
46

 
Tabela nr 13: Przewidywana produkcja biogazu dla okresu 2006-2020. 
 

Źródło 
biogazu 

Wielkość 
incesty-
cji (mln 
USD) 

Roczna 
wielkość 
biogazu 

(mln 
m

3
/rok) 

Roczne 
oszczędności 
z ekologiczne- 

go paliwa  
(w tys. Tcf*) 

Okres 
zwrotu 

(w 
latach) 

Zmniejsz
enie 

emisji 
gazów 

cieplarnia
nych (tys. 
ton CO

2
) 

Stosunek 
rocznych 
oszczędź-

ności 
paliwa i 

inwestycji 
(tys. Tcf*/ 
mln USD) 

Bydlęcy 
obornika z 

gospodarstw 
 

0,73 1,06 0,83 8 15,57 1,15 

Świński 
obornik z 

gospodarstw 
 

0,21 0,3 0,24 8 4,41 1,15 

Odchody z 
ferm drobiu 
 

16,55 9,79 7,69 8 206,84 0,46 

Wysypisko 
miasta 

Nubaraszen 
 

6,83 9,72 7,62 8 135,0 1,12 

Wysypiska 
innych miast 

 
3,85 5,47 4,29 8 76,08 1,12 

Oczyszczanie 
ścieków 

 
6,01 12 9,43 8 106,7 1,57 

 

Łącznie 
 

34,17  38,34  30,10   544,6  

Uwaga: Tcf – bilion stóp sześciennych. 
Źródło: National Program on Energy Saving..., s. 52. 
 

2.5. Energetyka geotermalna 
Badanie potencjału energii geotermalnej w Armenii przyniosło z perspektywy 

władz obiecujące efekty i stworzyło szansę na pozyskanie środków na rozwój tej 
dziedziny energetyki od międzynarodowych instytucji finansowych i prywatnych 

inwestorów.
47

 Korzystne źródło energii geotermalnej do budowy elektrowni odkryto 

w Dżermaghbjur w prowincji Sjunik, gdzie badania geologiczne i geofizyczne 
potwierdziły występowanie na głębokości 2500-3000 m zasobów gorącej wody  
(o temperaturze do 250ºC) znajdującej się pod wysokim ciśnieniem. Wstępny 
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 Biomass energy, Oficjalna Strona Ministry of Energy and Natural Resources of RA, 
http://www.minene 
rgy.am/en/en/investment-projects/biomass-energy/127-2010-09-29-22-53-34 [dostęp 10.07.2014 r.]. 
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projekt zakłada budowę w tym miejscu pierwszej elektrowni geotermalnej o mocy 

25 MW (rocznej produkcji 194 mln kWh).
48

 
 

 

3. Zakończenie 
Dokonując analizy rozwoju energetyki odnawialnej w Armenii, zauważa się: 
1) znaczne, ponad stuletnie doświadczenie w energetyce wodnej, która stała 

się jednym z głównych źródeł zaopatrywania państwa w energię. Jej 
rozwój podyktowany był sprzyjającymi warunkami przyrodniczymi, brakiem 
złóż surowców kopalnianych, wczesnym dostępem do odpowiednich 
technologii i dążeniem do osiągnięcia postępu cywilizacyjnego państwa,  
w tym gospodarczego; 

2) ukierunkowanie współczesnego państwa ormiańskiego na kontynuowanie 
rozwoju zarówno energetyki wodnej, jak i innych dziedzin energetyki 
opartych na źródłach odnawialnych. Wynika ono przede wszystkim  
z doświadczeń konfliktu z sąsiednim Azerbejdżanem, zamknięcia ok. 84% 
całej długości granic Armenii i odcięcia kluczowych dla gospodarki dostaw 
gazu, co wywołało dotkliwy kryzys gospodarczy. Wymuszone tym silne 
zbliżenie z Rosją doprowadziło do zbytniego politycznego i gospodarczego 
uzależnienia Armenii od czynników zewnętrznych, stało się to jednak 
dodatkowym motorem do dywersyfikacji źródeł energii; 

3) dotychczas energetyka odnawialna, poza wodną, nie rozwinęła się na tyle, 
żeby widocznie wpływać (jak się przewiduje) na bilans energetyczny 
państwa oraz zmniejszenie jego zależności energetycznej, mimo 
szacowanego znacznego potencjału energii wiatrowej, słonecznej czy 
geotermalnej. W dużej mierze powodowane jest to znacznymi kosztami 
inwestycji, których pokrycie uzależnia się od pozyskania kapitału 
zewnętrznego; 

4) doświadczenia związane z nadmiernym wykorzystaniem zasobów 
wodnych kraju doprowadziły do katastrofy ekologicznej w największym 
zbiorniku wodnym w kraju. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest wskazanie głównych uwarunkowań i doświadczeń rozwoju 

energetyki odnawialnej w Armenii. W rozpoznaniu zagadnienia posłużono się 
zarówno materiałem źródłowym, oficjalnymi danymi i dokumentami instytucji 
państwowych i branżowych międzynarodowych, jak i opracowaniami dotyczącymi 
Armenii. Zauważono, że Armenia ma ponad stuletnie doświadczenie w energetyce 
wodnej, która stała się jednym z głównych źródeł zapatrywania państwa w energię. 
Intensywność jej rozwoju była znaczna, czego symbolem stał się położony  
na przestrzeni 70 kilometrów kompleks elektrowni wodnych Kaskada Sewan-
Hrazdan. Energetyka ta przyniosła jednak także negatywne konsekwencje 
środowiskowe, doprowadzając do katastrofy ekologicznej w obszarze jeziora 
Sewan, będącego największym zbiornikiem kraju. Od lat 90. XX wieku, wobec 

                                                           
48
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dotkliwych trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
wynikających z konfliktu z Azerbejdżanem oraz uzależnienia energetycznego od 
Rosji, podjęto się wysiłku rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza wodnej, ale 
też wiatrowej, słonecznej, geotermalnej oraz z biomasy. Zagadnienia doświadczeń 
i uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej w Armenii nie były dotychczas 
 
 
przedmiotem zainteresowania naukowego w Polsce. Ich rozpoznanie może 
stanowić wartościowy materiał dla zainteresowanych kwestiami zarówno 
energetyki odnawialnej i bezpieczeństwa energetycznego, jak i rzeczywistości 
politycznej i gospodarczej w Armenii i na Kaukazie Południowym. 

Słowa klucze: Armenia, Kaukaz Południowy, energetyka, bezpieczeństwo 
energetyczne, energetyka odnawialna, hydroenergetyka 

 
Summary 
This article aims to identify the main determinants and experiences  

of renewable energy development in Armenia. In recognition of the issue were 
used for both the source material, official data and documents of government  
and international institutions, as well as studies on Armenia. It was noted that 
Armenia has over hundred years of experience in hydropower, which has become 
one of the main sources of energy of the state. The intensity of its development 
was significant, which symbolizes 70- kilometer long hydroelectric complex Sevan-
Hrazdan Cascade. This intensity has also brought negative environmental 
consequences, leading to ecological disaster in the area of Lake Sevan, which  
is the largest reservoir of the country. Since the 90s of the twentieth century, 
severe difficulty in keeping energy security of the country, due to the conflict  
with Azerbaijan, and energy dependence on Russia, led the effort to make 
renewable energy development, especially water but also wind, solar, geothermal 
and biomass. Issues of experience and determinants of renewable energy 
development in Armenia have not been the subject of scientific interest in Poland. 
Their diagnosis may provide valuable material for those interested in issues of both 
renewable energy and energy security as well as political and economic realities  
in Armenia and the South Caucasus. 

Key words: Armenia, South Caucasus, power engineering, energy security, 
renewable energy, hydropower 
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Monika KRUKOWSKA 
Szkoła Główna Handlowa 
 

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W AFRYCE 
 
 
Wstęp 
Kraje afrykańskie odnotowują w ostatnich latach bardzo pozytywne tendencje 

ekonomiczne, pozostając w grupie nielicznych, które, mimo globalnego kryzysu 
finansowego, utrzymały dodatnie tempo wzrostu gospodarczego (po 2008 roku 

średnio 4% rocznie
1
). Aż sześć z dziesięciu najszybciej rozwijających się państw 

świata to kraje Afryki, których średnie tempo wzrostu w latach 2001-2010 sięgnęło 

nawet 11% (Angola).
2
 

Jednocześnie postępuje szybki rozwój demograficzny kontynentu. W latach 
2005-2010 liczba ludności Afryki rosła w tempie 2,5% rocznie, podczas gdy 
średnie tempo wzrostu ludności Europy wynosiło 0,2%, a Azji 1,1%. Według 
szacunków ONZ, już na początku lat 40. XXI wieku liczba ludności Afryki ma ulec 

podwojeniu.
3
 

Wzrost gospodarczy i demograficzny ujawniły niedostateczny rozwój sektora 
energetycznego kontynentu. Konieczność zapewnienia dostępu do energii 
elektrycznej rosnącej liczbie ludności miast oraz wsi, jak również wzrastające  
ceny kopalnych surowców energetycznych sprawiły, że kraje afrykańskie w coraz 

większym stopniu wykorzystują odnawialne źródła energii (OZE)
4
 w swoim 

sektorze energetycznym. 
 
1. Sektor energetyczny w Afryce 
Afryka posiada istotne zasoby energetyczne zarówno kopalne,  

jak i odnawialne, a mimo to, w 2013 r. całkowita produkcja energii elektrycznej  
na kontynencie równa była 703 TWh, co stanowiło jedynie 3% produkcji 

światowej.
5
 Jednocześnie na 1 mieszkańca kontynentu przypada około 7792 kWh 

wyprodukowanej energii, podczas gdy średnia światowa jest niemal trzykrotnie 
wyższa (21864 kWh), a mieszkańcy krajów OECD mają nawet sześciokrotnie 

więcej energii (49776 kWh).
6
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 Obliczenia własne na podstawie danych BŚ, http://data.worldbank.org/data-catalog/worl 
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 Oficjalna strona ONZ, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm [dostęp 5.08.2014 r.]. 
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6
 Key World Energy Statistics 2013, Oficjalna Strona Międzynarodowej Agencji Energii, 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf [dostęp 5.08.2014 r.]. 
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Całkowita moc zainstalowanych zasobów wytwórczych w Afryce to jedynie 

133 GW, z czego 55 GW posiada Afryka Północna
7
 (APn), 44 GW Republika 

Południowej Afryki (RPA), a Afryka Subsaharyjska (AS) dysponuje jedynie 34 GW. 
Zainstalowane w AS moce elektrowni są porównywalne do mocy zainstalowanych 
w Polsce, choć w AS mieszka ponad 830 mln ludzi (80% ludności Afryki). 

Na kontynencie są istotne dysproporcje w dostępie do energii elektrycznej.  
W APn niemal wszyscy (99%) mają dostęp do elektryczności, co jest wynikiem 
m.in. stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego regionu, będącego 
rezultatem bliskiej współpracy z Europą i posiadanych surowców energetycznych. 

W tym czasie, w AS jedynie 31% ludności ma dostęp do energii elektrycznej,
8
  

co wynika m.in. ze słabego rozwoju sieci energetycznej, nie nadążającej  
za rosnącą liczbą ludności, z braku kopalnych surowców energetycznych w wielu 
krajach i koniecznością ich importu, w końcu z wysokich kosztów pozyskania 
energii odnawialnej. W AS wciąż bardzo długo czeka się na przyłączenie do sieci 
energetycznej: w 2013 r. średni czas oczekiwania na przyłączenie to 134 dni  

(159 dni w 2010 r.).
9
 

W konsekwencji, w Afryce występują istotne różnice regionalne w konsumpcji 
energii elektrycznej per capita. W RPA, najbardziej rozwiniętym gospodarczo 
państwie regionu, zużycie energii elektrycznej per capita (4810 kWh) jest ponad 
trzykrotnie większe aniżeli w krajach APn (1410 kWh) i trzydziestokrotnie wyższe 

niż w AS (160 kWh na 1 osobę).
10

 Według badań amerykańskiej Energy 
Information Administration (EIA), w latach 2010-2040 konsumpcja energii w Afryce 

ma wzrosnąć o 84%.
11

 

W związku z niedostateczną produkcją energii, ponad połowa państw AS  
ma częste i długie przerwy w dostawie prądu, które uniemożliwiają działalność 
gospodarczą bez dodatkowych nakładów w postaci generatorów prądu. Według 
danych WB, przedsiębiorstwa afrykańskie muszą zapewniać zasilanie awaryjne 
średnio aż 56 dni w roku. Straty spowodowane brakiem prądu szacuje się na 7,4% 
całkowitych wpływów ze sprzedaży, przy czym brak zasilania awaryjnego zwiększa 

koszty przedsiębiorstw do 20%.
12

 W takich warunkach rozwijanie jakiejkolwiek 
działalności gospodarczej wydaje się niezwykle ryzykowne. 

Przewaga użycia tradycyjnych surowców energetycznych determinuje 
możliwości rozwoju gospodarczego kontynentu. O ile w APn są liczne złoża 
surowców kopalnych, o tyle jedynie kilka państw AS może samodzielnie zaspokoić 
swoje potrzeby energetyczne (np. Angola, Nigeria), pozostałe muszą importować 
surowce lub energię elektryczną. Wobec wysokich cen ropy na rynku światowym, 
kraje, których gospodarki zależą od importu, od kilku lat odczuwają spowolnienie  
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w rozwoju gospodarczym. Sytuację pogarszają niewielkie możliwości przetwórcze 
sektora paliwowego Afryki i słabo rozwinięty system ropociągów, które 
podwyższają koszty energii. W 2011 r. aż 58,8% wykorzystanej w AS energii 

pochodziło z importu,
13

 a wartość sprowadzonej ropy osiągnęła kwotę 18 mld 

USD, przewyższając łączną kwotę pomocy na rzecz rozwoju, jaką otrzymał cały 

kontynent (15,6 mld USD).
14

 
Bez stabilnych i tanich źródeł energii, kraje Afryki nie mogą realizować planów 

rozwoju. Rozwiązaniem jest większe wykorzystanie OZE, które mogą być tańsze 
niż źródła konwencjonalne, są przyjazne dla środowiska naturalnego, a ich zasoby 
są niewyczerpalne. Problemem jest dostępność: OZE są rozmieszczone 
nierównomiernie, dlatego nie wszystkie regiony i kraje mogą z nich korzystać  
w jednakowym stopniu. Poza tym zapewnienie stałego dostępu do energii przy 
użyciu OZE wymaga wsparcia dodatkowymi, konwencjonalnymi źródłami energii. 

 
1.1. Udział OZE w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Afryki 

Udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii elektrycznej  
na kontynencie afrykańskim pozostaje niewielki, a w APn wykazuje nawet 
tendencję spadkową: z 10,35% w 2000 r. do 7,2% w 2010 r. Tymczasem  
w AS udział energii odnawialnej nieznacznie wzrósł: z 20,6% w 2000 r. do 22,7% 
w 2010 r. Udział OZE ogranicza m.in. ogólny wzrost konsumpcji energii, trendy  
w użyciu tradycyjnej biomasy, wzrost produkcji OZE ze źródeł innych niż biomasa 
czy energia wodna, czy wreszcie wysokie koszty pozyskania energii. Istotne są 
także czynniki klimatyczne, powodujące okresowy spadek produkcji energii wodnej  
(m.in. susze w Nigerii w latach 2008-2009). 

W Afryce występują istotne różnice regionalne w strukturze źródeł energii. 
Kraje zasobne w węgiel, ropę naftową lub gaz charakteryzuje mniejsza 
determinacja w poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii, które wymagają 
większych nakładów inwestycyjnych. Dlatego w APn, posiadającej znaczne złoża 
ropy naftowej (Algieria, Tunezja, Libia, Egipt), gazu (Egipt) i węgla (Maroko),  
w 2010 roku aż 95% zużytej energii elektrycznej pochodziło z surowców 
konwencjonalnych. W tym czasie kraje AS, w większości pozbawione surowców 
kopalnych, korzystają głównie z biomasy tradycyjnej, intensywnie rozwijając sektor 
OZE, który w 2010 r. pokrywał aż 75,4% zużytej energii elektrycznej. 

W 2010 r. energia odnawialna stanowiła jedynie 5% zużycia energii 
elektrycznej w APn. Stosowana jest ona głównie w Mauretanii (biomasa drzewna), 
poza tym energetyka wodna rozwijana jest w Algierii, a wiatrowa w Egipcie, 
Maroku i Tunezji. Kraje APn, mające ogromny potencjał energii słonecznej  
i wiatrowej, w coraz większym stopniu włączają OZE do programów rozwoju 
energetyki. Struktura konsumpcji energii w AS wskazuje dominację biomasy 
(73,7%), a w dalszej kolejności paliw kopalnych (24,7%): ropy naftowej (Algieria, 
Angola, Czad, Gwinea Równikowa, Gabon, Nigeria, Rep. Konga, Sudan), gazu 
(Nigeria), węgla (RPA, Zimbabwe). Z OZE, w AS najbardziej rozwinięta jest 
energetyka wodna (1,6%), głównie w Afryce wschodniej (w Tanzanii aż 55% 
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wytwarzanej energii; poza tym w Etiopii, Kenii i Ugandzie), zachodniej (Sierra 
Leone, Gwinea) i środkowej (DR Konga – 99,7% elektryczności w 2007 roku, 

Kamerun – 84,5% w 2002 r.).
15

 Energia wiatrowa rozwija się w Kenii, RPA i Erytrei. 

Energia geotermalna produkowana jest niemal wyłącznie w Kenii, która posiada  
aż 253 MW zainstalowanych mocy produkcyjnych (2013) oraz w Etiopii (7 MW). 
Produkcja energii wiatrowej i słonecznej jest tak niewielka, że nie jest jeszcze 
ujmowana w statystykach. W zestawieniu BP za 2013 r., skumulowana moc 
zainstalowanych w Afryce turbin wiatrowych to jedynie 1844 MW (0,6% mocy 
świata), z czego Egipt posiada 634 MW, Maroko 495 MW, Tunezja 305 MW,  
a pozostałe kraje kontynentu 410 MW. W zestawieniu dotyczącym 

zainstalowanych mocy fotowoltaicznej nie ma w ogóle Afryki.
16

 
 

Tablica nr 1: Struktura zużycia energii elektrycznej w Afryce w 2010 r. (malejąco,%). 

 

  
Źródło: opracowanie własne na podst. danych SE4ALL, www.se4all.org. 
 

Na kontynencie wciąż dominuje użycie biomasy, która jest, obok kerozyny, 
podstawowym źródłem energii dla pozbawionych elektryczności gospodarstw 
domowych Afryki, zapewniając miejscami nawet ponad 90% produkowanej energii 
(np. Mali). Nawet w krajach zasobnych w ropę naftową (np. Sudan), aż 65% 
zużytej energii pochodziło z tego źródła. W ograniczonym stopniu biomasa  
jest wykorzystywana również do celów grzewczych (ze względu na warunki 
klimatyczne, gospodarstwa domowe w Afryce nie potrzebują ciepła do 
nagrzewania domów). Na kontynencie stosuje się przede wszystkim biomasę 
drzewną i pochodzenia zwierzęcego (głównie odchody), w mniejszym stopniu 
rolniczą. Tak powszechne stosowanie biomasy tradycyjnej wynika głównie z braku 
dostępu do energii elektrycznej, wysokich cen energii, a także silnie 
zakorzenionych zwyczajów, prowadząc do niszczenia zasobów leśnych  
z wszystkimi tego konsekwencjami, a także powodując liczne choroby, zwłaszcza 
wśród kobiet i dzieci. 

Afryka posiada jednak istotne zasoby energii odnawialnej, znacznie 
przekraczające zarówno obecne zapotrzebowanie na energię, jak i prognozy  
na najbliższe lata. Tylko połowa państw afrykańskich przeprowadziła wstępne 
badania oceniające możliwości wykorzystania OZE (energii wiatrowej, słonecznej, 
geotermalnej i biomasy). Duży potencjał rozwoju energii słonecznej jest na terenie 
Sahary (Mauretania, Mali, Niger, Czad i Sudan), jak również Afryki północnej 
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(Algieria, Egipt, Libia i Maroko), wschodniej (Somalia, Etiopia) i południowej 
(Namibia, RPA, Botswana). Tylko na terenie Sahary można wyprodukować aż  
450 TW energii słonecznej rocznie (przy 15% wydajności kolektorów), czyli  

ponad 30 razy więcej niż światowa produkcja energii.
17

 Podobnie w przypadku 

energii wodnej: duże możliwości rozwoju są w Angoli, Etiopii, Kamerunie,  
DR Konga, Gabonie, Gwinei, na Madagaskarze, w Mozambiku i Zimbabwe. Trochę 
mniejsze zasoby mają Egipt, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika 
Środkowoafrykańska, Czad, Etiopia, Ghana, Gwinea, Mauritius, Mozambik, 
Namibia, RPA, Sudan, Uganda i Zambia. Energetykę wiatrową mogą rozwijać 
Algieria oraz Egipt, a także Czad, kraje wschodniej Afryki, Madagaskar, Namibia, 

Sahara Zachodnia, Somalia, RPA i Sudan.
18

 
Warto podkreślić, że nie posiadamy jeszcze pełnej wiedzy nt. zasobów OZE  

w Afryce. Wiele państw nie przeprowadziło badań ani szacunków opłacalności, nie 
opracowało krajowych strategii wykorzystania OZE. Dotyczy to zwłaszcza krajów 
zasobnych w surowce kopalne. 

 
2. Rozwój sektora energii odnawialnych w Afryce 
Według szacunków IEA, w 2035 r. OZE odpowiadać będą niemal za połowę 

globalnego przyrostu produkcji energii elektrycznej, przy czym energia wiatrowa  

i słoneczna stanowić będzie aż 45% tego wzrostu.
19

 W związku z ogromnymi 
możliwościami rozwoju właśnie energetyki wiatrowej i słonecznej, jak również 
rosnącym zapotrzebowaniem na energię należy spodziewać się, że także w Afryce 
eksploatacja OZE będzie wzrastała. 

 
2.1. Zapotrzebowanie energetyczne Afryki 

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed krajami Afryki jest jak 

najszybsza elektryfikacja terenów wiejskich.
20

 O ile w APn aż 98,7% ludności  
terenów wiejskich ma dostęp do elektryczności, w AS ludność zamieszkująca 

tereny wiejskie ma dostęp znacznie ograniczony (13,7%).
21

 Należy przy tym 

pamiętać, że aż 62,7% (2013) ludności AS mieszka na wsi.
22

 
Większość państw realizuje programy elektryfikacji terenów wiejskich, 

rozbudowując istniejącą sieć energetyczną, a także włączając dostępne OZE. 
Kraje przyjmują programy rozwoju energetycznego, których realizację gwarantują 
zapisy w aktach prawnych, rządowych strategiach i programach energetycznych,  
z reguły przewidujące 20% wzrost udziału energii odnawialnej w całkowitej 
produkcji energii w 2020-2030 r. W APn wyróżnia się Maroko, które planuje wzrost 
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udziału OZE do 42% w 2020 r.
23

 W AS Mauritius zamierza zwiększyć produkcję 
energii odnawialnej do 35% w 2025 r. 

OZE wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia dostępu  
do energii elektrycznej oddalonym gospodarstwom domowym, a także ośrodkom 
miejskim o znaczeniu turystycznym czy handlowym. W ramach projektów 
rządowych powstają małe elektrownie, zdolne zasilić pojedyncze gospodarstwa 
domowe, szpitale, szkoły, budynki administracyjne, a nawet niewielkie 
miejscowości lub zakłady produkcyjne. W miarę możliwości i potrzeb, realizowane 
są także duże inwestycje (np. farma wiatrowa Lake Turkana o mocy 300 MW  
w Kenii), których produkcja nie tylko zaspokaja potrzeby okolicznych mieszkańców, 
ale jest przesyłana w inne regiony kraju lub eksportowana. Rozwija się współpraca 
w regionach, które wspólnie realizują projekty eksploatacji energii odnawialnej. 
Docelowo wszystkie systemy energii odnawialnej mają być przyłączone  
do krajowej sieci energetycznej. 

Energia odnawialna może być także rozwiązaniem problemu szybkiej 
urbanizacji Afryki. W 2010 r. w miastach afrykańskich mieszkało 39% ludności,  

a w 2050 r. mieszkańcy miast stanowić mają ponad 57% ludności kontynentu.
24

 
Część aglomeracji ma dobrze rozwinięty system energetyczny, bazujący głównie 
na gazie (APn) oraz ropie naftowej (AS). Wciąż jednak wiele miast AS ma słabo 
rozwiniętą sieć energetyczną i nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców 
na energię, w związku z tym wszędzie, nawet w APn i RPA, często zdarzają się 
wyłączenia prądu. Szybki rozwój miast pozostaje ogromnym wyzwaniem dla krajów 
Afryki, które muszą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, 
nie tylko w związku z samym procesem rozbudowy, ale także późniejszym 
utrzymaniem aglomeracji i jej mieszkańców. 

Rozkwit gospodarczy oraz urbanizacyjny Afryki implikuje także rozwój – 
wysoce energochłonnego – transportu publicznego oraz prywatnego. Obecnie  
w Afryce biopaliwa wykorzystywane są jedynie w niewielkim stopniu. Tylko 
pojedyncze kraje (Angola, Etiopia, Kenia, Malawi, Mozambik, Sudan, Zimbabwe, 
RPA) wprowadzają obowiązek stosowania domieszek biopaliw, jednak nawet  
tam nie jest on przestrzegany. W Kenii nakaz domieszek obowiązuje jedynie 

mieszkańców Kisumu, trzeciego pod względem wielkości miasta.
25

 Wprawdzie  
w Afryce coraz powszechniejsze są uprawy roślin do produkcji biopaliw (m.in. 

jatrofa), jednak są one w większości eksportowane do krajów rozwiniętych.
26

 
Nawet stosowane przez państwa zachęty podatkowe nie skłaniają producentów  
do zwiększenia produkcji biopaliw, które mogłyby być wykorzystywane nie tylko  
w miastach, ale także na terenach wiejskich zarówno na potrzeby transportu, 
generatorów prądu, jak i maszyn i urządzeń rolnych. 
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2.2. Aspekty inwestycji w OZE 

W Afryce rozbudowa lokalnych i regionalnych systemów energetycznych 
bazujących na OZE jest inwestycją znacznie bardziej opłacalną, szybszą  
i wydajniejszą aniżeli rozbudowa tradycyjnej sieci energetycznej, ze względu na 
rozległy obszar kontynentu i rozproszenie odbiorców indywidualnych (gęstość 

zaludnienia AS w 2012 r. to niewiele ponad 38 osób na 1 km
2
).

27
 

Istotnym problemem są wysokie koszty inwestycji w OZE, które wymagają 
dużych nakładów początkowych. Banki zwykle niechętnie angażują się finansowo 
ze względu na nowatorski charakter inwestycji, brak doświadczenia inwestorów  
i długi termin zwrotu. W celu ograniczenia kosztów inwestycji, państwa afrykańskie 
stosują subwencje rządowe, dzięki którym koszty instalacji paneli słonecznych  
czy turbin wiatrowych są konkurencyjne cenowo. Wprowadzane są także techniki 
aukcyjne, zwłaszcza w przypadku dużych projektów, dzięki którym kraje uzyskują 
korzystniejsze oferty. Jest jednak szansa, że eksploatacja OZE w Afryce będzie 
tańsza, zważywszy na wysoki wskaźnik mocy promieniowania słonecznego  

na kontynencie oraz nowe rozwiązania technologiczne.
28

 
Państwa afrykańskie rozwijają systemy wsparcia wykorzystania OZE, w coraz 

większym stopniu dostosowane do możliwości finansowych oraz przewidywanych 
kierunków rozwoju. Obecnie stosowane są różnorodne instrumenty wsparcia 
inwestorów, m.in. zachęty fiskalne, regulacje polityki dostępu do sieci 
energetycznej, systemy taryf gwarantowanych (m.in. Botswana, Ghana, Kenia, 
Algieria, Tanzania), standaryzowane umowy na zakup energii (Tanzania), czy 
dopłaty do kosztów inwestycyjnych (Ghana, Tanzania). W ramach współpracy przy 
realizacji większych projektów regionalnych przyjmowane są ujednolicone 
standardy techniczne oraz standaryzowane taryfy i ceny. Umowy często zawierają 
klauzule, zgodnie z którymi rządy zobowiązują się kupować określoną ilość energii 
po ustalonej cenie przez dłuższy okres czasu, w zamian za finansowanie 
zewnętrzne. W krajach rozwijających się większość kosztów takich porozumień 
między rządem a inwestorem ponosi strona rządowa, ze względu na bardzo 
ograniczone możliwości gospodarstw domowych. Najbardziej powszechne są ulgi 
podatkowe, stosowane m.in. w Ghanie (wyposażenie elektrowni wiatrowych  
i wodnych wolne od opłat celnych), Kenii (zwolnienia z podatku inwestycyjnego), 
Nigerii (krótkoterminowe moratorium na cła importowe), Senegalu (całkowite 
zwolnienie od podatku maszyn i urządzeń dla instalacji OZE), Tanzanii (zwolnienie 

z podatku VAT i cła importowego wyposażenia PV).
29

 Najbardziej zaawansowane 
programy wsparcia niezależnych producentów energii wdrażają RPA i Maroko. 

Często priorytet jest nadawany już rozpoczętym projektom o mieszanej 
strukturze finansowania, które mogą liczyć na dofinansowanie rządowe  
i wcześniejszy termin realizacji. Dzięki takiej polityce aktywizuje się ludność 
miejscową, jednocześnie przyspieszając tempo elektryfikacji kraju. W dalszej 
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perspektywie rządy powinny przeprowadzić kampanie społeczne nt. kosztów  
i zysków inwestycji w OZE, jak również podjąć się pośrednictwa między 
inwestorami a bankami. 

Dobrym rozwiązaniem wydaje się być partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 
lub nawet prywatyzacja sektora energetycznego. Dopuszczenie prywatnych 
inwestorów na większą skalę nie tylko daje potrzebne środki finansowe, ale także 
dostęp do nowoczesnych technologii i specjalistów. Poprzez PPP inwestorzy 
zyskują niezbędne przy dużych projektach gwarancje inwestycji znacznie 
zmniejszające ponoszone przez nich ryzyko. Niestety, PPP może być stosowane 
jedynie w stabilnych politycznie krajach Afryki, co znacznie zawęża liczbę krajów. 

Afryka zyskuje jednak w obliczu problemów na tradycyjnych rynkach 
inwestycyjnych. Inwestorów przyciąga głównie wysoka stopa zwrotu i pewność 
rosnącego popytu na energię. Zachętą jest także wysokie tempo rozwoju 
gospodarczego kontynentu oraz chętne do współpracy rządy afrykańskie. Dlatego 
ważna jest stabilna i długoterminowa polityka energetyczna i inwestycyjna rządów, 
wprowadzanie atrakcyjnych mechanizmów finansowych i gwarancji rządowych, 
przeprowadzenie wiarygodnych badań wstępnych oceniających opłacalność 
inwestycji i przyszłe zapotrzebowanie na energię. Kraje powinny także rozwijać 

dostęp do infrastruktury i wsparcie instytucjonalne.
30

 
Rozwój sektora energii odnawialnych napotyka jednak liczne przeszkody.  

W Afryce inwestycje w energię odnawialną są postrzegane jako ryzykowne i mniej 
opłacalne niż w innych sektorach. Kontynentem wciąż targają wojny wewnętrzne,  
a niestabilna sytuacja polityczna, możliwość wystąpienia kolejnych konfliktów, 
słabo rozwinięta infrastruktura, brak wykwalifikowanych pracowników, niejasne 
rozwiązania prawne i brak przyjaznego środowiska inwestycyjnego powstrzymują 
inwestorów. 

Według badań, inwestorzy najbardziej obawiają się wysokiego ryzyka 
politycznego oraz braku pewności, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,  
w większości państwowe, będą w stanie spełnić warunki określone  

w kontraktach.
31

 Poza tym ich obawy dotyczą także ryzyka kursu walutowego, 

które są najwyższe w całej AS (poza RPA).
32

 Pomocne mogą być tutaj gwarancje 
m.in. Agencji Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA), czy agencji 
ubezpieczeń kredytów eksportowych państw rozwiniętych, a także pożyczki 
międzynarodowych organizacji finansowych. 

Istotną przeszkodą jest brak przekonania co do celowości inwestycji zarówno 
wśród decydentów, jak i społeczeństw Afryki. W krajach posiadających surowce 
kopalne, energia odnawialna jest kosztownym i nie do końca nieodzownym 
wydatkiem. Wszystkie kraje AS to państwa rozwijające się, które mają pilniejsze 
potrzeby niż dbanie o środowisko naturalne. Ich społeczeństwa są ubogie, a bez 
istotnych subwencji rządowych energia odnawialna jest zbyt kosztowna, dlatego 
trudno jest przekonać ludność do szerszego jej stosowania. Istotnym problemem 
jest zmiana przyzwyczajeń – nawet dostęp do energii elektrycznej w wielu 
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miastach nie spowodował rezygnacji ze starych pieców opalanych drewnem lub 
węglem drzewnym. 

O sukcesie energii odnawialnej może zdecydować współpraca 
międzynarodowa, ułatwiająca import i transfer energii odnawialnej, wymianę 
technologii i doświadczeń. Państwa powinny umożliwić rozwój regionalnego  
i lokalnego rynku energii, a więc przede wszystkim usuwać wszelkie bariery 
ekonomiczne i pozaekonomiczne hamujące rozwój, usprawnić przesył  
i magazynowanie energii. Pomocne może być wykorzystanie mechanizmów 
stworzonych przez państwa rozwinięte i organizacje międzynarodowe, oferujących 
know-how, technologie i środki finansowe na potrzebne inwestycje. 

 
2.3. Inicjatywy regionalne i międzynarodowe 

Afryka jest przedmiotem zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych 
zarówno rządowych, jak i pozarządowych promujących wykorzystanie OZE. 
Aktywnie działają liczne programy pomocowe prowadzone m.in. przez Bank 
Światowy, Afrykański Bank Odbudowy i Rozwoju (AfDB) czy Unię Afrykańską. 
Kraje Afryki wspólnie realizują projekty regionalne, mające na celu rozwój produkcji 
i eksport energii odnawialnej. 

W 2009 r. Unia Afrykańska przyjęła deklarację o rozwoju OZE w celu 
zapewnienia mieszkańcom kontynentu dostępu do czystej, taniej i przyjaznej 
środowisku energii elektrycznej, a w 2011 r. w komunikacie z Abu Dhabi 
zadeklarowano zwiększenie udziału OZE w celu przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego Afryki. Wśród licznych przedsięwzięć, jednym z ważniejszych  
jest Program Rozwoju Infrastruktury w Afryce (Programme for Infrastructure 
Development in Africa, PIDA). W ramach programu, w latach 2012-2020 mają być 
realizowane projekty o łącznej wartości 40,5 mld USD, promujące rozwój 
międzynarodowego rynku energetycznego, w tym budowę dziewięciu elektrowni 
wodnych i czterech korytarzy transmisyjnych (północno-południowy z Egiptu do 
RPA, centralny z Angoli do RPA, północny z Egiptu do Maroka oraz zachodni  

z Ghany do Senegalu).
33

 
Największym inwestorem w OZE na kontynencie afrykańskim jest Afrykański 

Bank Rozwoju. W latach 1967-2010 AfDB udzielił ponad 4 tys. pożyczek i grantów 
na łączną sumę 103,5 mld USD, przeznaczając na rozwój infrastruktury 42% 

środków, z czego ponad 30% na sektor energetyczny.
34

 Od ponad dekady bank 
wspiera w sposób szczególny sektor energii odnawialnych, zwłaszcza rozwój 
przesyłu i dystrybucji, a także proces elektryfikacji terenów wiejskich  
z wykorzystaniem OZE. W latach 2011-2013 AfDB sfinansował łącznie 978 MW 
mocy zainstalowanych zasobów wytwórczych, w tym 324 MW energii odnawialnej 

(33%).
35

 Współfinansuje największe inwestycje na kontynencie, m.in. budowę 
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farmy wiatrowej Lake Turkana w Kenii (146,5 mln USD).
36

 Ponadto AfDB aktywnie 
uczestniczy w kilkudziesięciu funduszach i projektach bilateralnych  
i międzynarodowych. 

Afrykański sektor OZE cieszy się także coraz większym zainteresowaniem 
przedsiębiorców indywidualnych, w tym azjatyckich. Inwestorzy z Japonii, Chin, 
Korei Pd. i Malezji finansują głównie duże projekty, dlatego na ich udział mogą 
liczyć kraje posiadające bogate źródła energii odnawialnej lub bardzo aktywne 
programy wsparcia prywatnych inicjatyw. 

 
3. Konsekwencje dywersyfikacji źródeł energii 

3.1. Ekonomiczne 
Większa eksploatacja OZE umożliwi uniezależnienie się od importu paliw 

konwencjonalnych, a przez to zmniejszy zależność od zagranicznych źródeł 
importu i ograniczy wpływ czynników zewnętrznych na gospodarki krajów Afryki 
(m.in. zmiany cen ropy naftowej, manipulowanie wolumenem podaży przez kraje 
eksportujące surowce energetyczne). Wysokie ceny surowców energetycznych  
i ich produktów mają bowiem istotny wpływ na bilanse handlowe krajów 
rozwijających się i ograniczają ich wzrost gospodarczy. 

W krajach, których sektor energetyczny w większości bazuje na surowcach 
importowanych, w wyniku zwiększenia produkcji energii odnawialnej mogą spaść 
ceny energii elektrycznej, co w największym stopniu odczują gospodarstwa 
domowe. Powinien poprawić się także bilans płatniczy – rezygnacja z subsydiów 
na import ropy spowoduje możliwość przesunięcia środków do innych sektorów 
gospodarczych. 

Technologie pozyskania energii odnawialnej są najlepszym sposobem  
na skuteczne przeprowadzenie procesu elektryfikacji na tak rozległym terytorium, 
jakim jest kontynent afrykański. W Afryce OZE mogą być produkowane niemal 
wszędzie (zwłaszcza energia słoneczna), a bliskość konsumenta obniża koszty  
i straty związane z przesyłem energii, jak również rozbudową i konserwacją linii 
energetycznych, których rozbudowa jest zbyt czasochłonna i kosztowna wobec 
szybko rosnącej liczby odbiorców. Spadające ceny technologii odnawialnych  
i możliwość ich wykorzystania nawet w odległych regionach kraju czynią inwestycje 
w OZE znacznie bardziej konkurencyjnymi, a dzięki dostępowi do energii następuje 
rozwój gospodarczy całych – zacofanych dotychczas – regionów. Brak przerw  
w dostawach prądu ograniczy straty przedsiębiorstw, które będą mogły zapewnić 
ciągłość produkcji bez dodatkowych nakładów, a rezygnacja z generatorów obniży 
koszty produkcji i wpłynie korzystnie na środowisko naturalne. 

Ważnym aspektem ekonomicznym jest tworzenie nowych miejsc pracy  
w rozbudowującym się sektorze energetycznym, nie tylko bezpośrednio (specjaliści 
pracujący przy realizacji projektu i po jego uruchomieniu), ale i pośrednio (zakłady 
pracy dostarczające materiały, maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji 
projektu i jego działania). 

Wykorzystanie powszechnych w Afryce odpadów, zwłaszcza biologicznych, 
do produkcji energii da przedsiębiorstwom afrykańskim możliwość nie tylko 
zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych, ale i dystrybucji nadwyżki wśród 
innych przedsiębiorstw lub odbiorców indywidualnych. 
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Współpraca regionalna, a szczególnie budowa wspólnych rynków 
energetycznych nie tylko zwiększy dostęp do tańszej energii odnawialnej krajom 
pozbawionym OZE, ale umożliwi także reeksport nadwyżki energii, zapewniając 
bezpieczeństwo energetyczne. Budowa międzynarodowych linii transmisyjnych 
pozwala zaopatrzyć w prąd zarówno kraje sąsiadujące, jak i odległe tereny 
przygraniczne kraju eksportującego, gdzie, dzięki inwestycjom międzynarodowym, 
ludność zyskuje po raz pierwszy dostęp do energii. Trwają prace m.in. nad 
połączeniem zasobnej w energię wodną Afryki wschodniej z Afryką południową. 
Także Maroko, jedyne państwo Afryki przyłączone do sieci europejskiej, dzięki 
ogromnym zasobom energii wiatrowej i słonecznej, może już wkrótce stać się 

eksporterem energii netto.
37

 
 

3.2. Społeczne 
Niezmiernie istotne są korzyści społeczne dywersyfikacji źródeł energii. 

Ograniczenie wykorzystania biomasy tradycyjnej umożliwi bardziej produktywne 
wykorzystanie czasu dzieci, które zamiast zbierać drewno pójdą do szkoły, oraz 
kobiet, które będą mogły podjąć pracę zarobkową. Zmniejszy się śmiertelność 
wśród kobiet i dzieci, najbardziej narażonych na oparzenia, choroby płuc czy 
zatrucie tlenkiem węgla (CO) i formaldehydami wydzielanymi przez kerozynę. 

Zwiększenie dostępu do energii elektrycznej umożliwi rozwój szkolnictwa  
i lepszą opiekę medyczną. Dzięki elektryczności tereny wiejskie zaczną być 
atrakcyjne dla inwestorów, nauczycieli i lekarzy. Istotne znaczenie ma również 
zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej. Stały dostęp do energii elektrycznej 
umożliwi ośrodkom zdrowia przechowywanie leków oraz szczepionek, jak również 
wykorzystanie sprzętu medycznego ratującego życie społeczności lokalnej. 

W rolnictwie wykorzystanie OZE zmniejszy straty spowodowane 
niewłaściwym przechowywaniem żywności i produktów rolnych, umożliwiając 
budowę suszarni i chłodziarni. Jak wykazały badania BŚ, w AS straty zbóż 
spowodowane niewłaściwym przechowywaniem szacowane są na 4 mld USD 

rocznie.
38

 Powszechnie stosowane suszarnie znacznie skrócą czas produkcji  

i przyniosą dodatkowe korzyści finansowe. W wielu krajach Afryki już teraz  
z powodzeniem wykorzystuje się energię słoneczną do suszenia owoców i warzyw 
oraz geotermalną do uprawy kwiatów i hodowli ryb (Kenia). Lepsze warunki 
przechowywania i suszenia żywności oznaczają także mniejszą zachorowalność 
ludności, poprzez ograniczenie kontaktu z insektami i gryzoniami. 

Systemy energii odnawialnych mogą być stosowane na terenach zagrożonych 
destabilizacją ze względu na fakt, iż są łatwe w konstrukcji, obsłudze i utrzymaniu. 
Pozostają zwykle poza siecią energetyczną kraju, dlatego są mało atrakcyjnym 
celem ataków, a wiele państw Afryki to państwa pokonfliktowe, z trudną sytuacją 
wewnętrzną. 
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3.3. Środowiskowe 
Nawet częściowe zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną spowoduje 

spadek zanieczyszczenia środowiska wywołanego procesem spalania, a także 
samym procesem wydobycia ropy i gazu, kiedy często nieefektywne  
i niebezpieczne technologie powodują nieodwracalne zmiany środowiskowe 
dużych obszarów (m.in. hydrologiczne, ukształtowanie terenu), niejednokrotnie 
wykluczając je na długie lata z produkcji rolnej. 

Odejście od wykorzystania biomasy tradycyjnej i wycofanie starych piecyków 
kuchennych przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i niszczenia 
drzewostanu. 

Dyskusyjna jest kwestia biopaliw. Wprowadzenie konieczności stosowania 
domieszek biopaliw w transporcie ma wprawdzie obniżyć koszty transportu, jednak 
spowoduje zmianę wykorzystania ziemi uprawnej. W Afryce, gdzie miliony ludzi 
umierają z głodu, problem bezpieczeństwa żywnościowego jest szczególnie 

drażliwy.
39

 Trudnym zadaniem jest także ocena kosztów bezpośrednich  

i pośrednich zmiany sposobu wykorzystania ziemi i łączącej się z nimi m.in. emisji 
gazów cieplarnianych. Co więcej, wzrost zastosowania biopaliw zwykle wiąże się  
z wymuszonym przesiedleniem miejscowej ludności, której odbierane są domy  
i pola uprawne pod uprawę roślin do produkcji domieszek. 

 
Wnioski 
Mimo naturalnych uwarunkowań i podejmowanych wysiłków, także 

międzynarodowych, Afryka wciąż w niedostatecznym stopniu wykorzystuje 
posiadane zasoby energii odnawialnych. Głębokie różnice pomiędzy Afryką 
Północną a Afryką Subsaharyjską, zarówno w dostępie do energii elektrycznej  
w ogóle, jak i udziale OZE w produkcji i konsumpcji energii elektrycznej, sprawiły, 
że region Afryki Północnej wydaje się być bardziej zbliżony do Europy aniżeli  
do reszty kontynentu. Przyczyną różnic w poziomie rozwoju gospodarczego  
są w głównej mierze kopalne surowce energetyczne, których posiadanie lub nie 
determinowało dotąd tempo rozwoju gospodarczego kontynentu. 

Eksploatacja OZE jest szansą na stabilny, zrównoważony i bezpieczny dla 
środowiska naturalnego rozwój Afryki. Przy szybko rosnącej populacji, zachowanie 
dodatniego tempa wzrostu gospodarczego wymagać będzie jednak rozważnej  
i perspektywicznej polityki energetycznej, która zapewni rosnący dostęp do energii 
odnawialnej zarówno dla przemysłu i dużych miast, jak i odbiorców 
indywidualnych. Potrzebne będą zintegrowane działania rządów państw 
afrykańskich, które muszą przyjąć kompleksowe polityki promocji i rozwoju 
energetyki odnawialnej, wprowadzić ułatwienia dla inwestorów, zachęcać ludność 
do produkcji energii na własne potrzeby i motywować do wykorzystania 
nowoczesnych technologii, a nade wszystko ściśle współpracować z innymi 
państwami regionu. Bez kooperacji międzynarodowej powodzenie całego 
przedsięwzięcia jest wysoce wątpliwe. 

Ostateczny rezultat będzie zależał od determinacji rządów afrykańskich, 
wsparcia organizacji międzynarodowych i państw rozwiniętych. Decyzje podjęte 
dzisiaj, jeżeli będą konsekwentnie realizowane, mają szansę trwale poprawić 
możliwości rozwoju Afryki. 
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Streszczenie 
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stało się w ostatnich latach 

jednym z głównych problemów rozwijających się państw Afryki. Ze względu  
na ograniczone zasoby ropy naftowej i gazu, konieczne jest większe zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii. Kontynent afrykański posiada istotne zasoby energii 
odnawialnej (m.in. słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, biomasy), która 
dotąd wykorzystywana była jedynie w niewielkim stopniu. Ze względu na wysokie 
ceny technologii, większość państw nadal pozostaje przy paliwach kopalnych oraz 
biomasie drzewnej. Stopniowa lecz konsekwentna dywersyfikacja źródeł energii 
pozwoli uniezależnić się od ropy naftowej i gazu, często importowanych, oraz 
zapewnić stały dostęp do energii wzrastającej liczbie ludności, nawet w najbardziej 
oddalonych częściach kontynentu. W obliczu rosnących cen paliw kopalnych, 
utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu krajów Afryki zależeć będzie  
od konsekwentnie realizowanych programów odejścia od tradycyjnych surowców 
energetycznych i stopniowego rozwoju energetyki odnawialnej na całym 
kontynencie. 

Celem badania była analiza problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na kontynencie afrykańskim oraz identyfikacja działań, jakie powinny być 
podjęte celem zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji  
i konsumpcji energii. W materiale wykorzystano najnowsze opracowania i raporty 
organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, Banku Światowego BŚ, 
Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnych IRENA), artykuły prasy 
międzynarodowej oraz dane statystyczne, by przedstawić całościowy obraz 
podejmowanych kwestii. Zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
przez kraje rozwijające się Afryki nie jest bliżej znane czytelnikowi w Polsce,  
a temat wart jest przybliżenia ze względu na intensywność zachodzących zmian  
na kontynencie afrykańskim. 

Słowa klucze: Afryka, energie odnawialne, odnawialne źródła energii, kraje 
rozwijające się 

 
Summary 
Within the last years energy security has become a rising issue in developing 

countries of Africa. Due to limited oil and gas resources, states have to extend  
the use of renewable energy resources. Africa has substantive renewable energy 
capacity (e.g. solar, wind, hydro, geothermal, biomass), that has not been 
extensively used. Due to high energy technology prices, the majority of African 
states still use fossil fuels and wooden biomass. Gradual yet consistent 
diversification of energy sources will enable African countries to diversify from fossil 
fuels, often imported, and assure stable access to energy to growing number  
of people, even in remote areas. Given rising fossil fuel prices, keeping the pace  
of economic growth will depend on consequently implemented programs of giving 
up traditional energy sources and gradual development of renewable energy  
on the continent. 

The study aimed at analysing the use of renewable resources on the African 
continent, as well as identification of possible actions that should be undertaken  
so as to increase renewable energy share in total energy production  
and consumption. In the study the newest reports and analyses of international 
organisations have been used (e.g. UN, World Bank, International Renewable 



Energy Agency), as well as press articles and statistical data so as to present  
the overall subject analysis. Polish readers are not familiar with the problem  
of renewable energy use in African developing countries, though the subject  
is worth studying due to intense changes taking place on the continent. 

Key words: Africa, renewable energy, renewable energy resources, 
developing countries 
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WPŁYW ENERGIEWENDE NA INWESTYCJE  

W ŹRÓDŁA WYTWÓRCZE W POLSCE 
 
 

1. Wstęp 
Każde państwo dąży do umocnienia swojej pozycji na arenie 

międzynarodowej. W celu stworzenia bezpiecznych warunków życia swoim 
obywatelom, jak również ze względu na utrzymanie suwerenności, rządzący 
powinni skupić swoją uwagę na kwestiach fundamentalnych. Za takie uznaje się 
powszechnie dostęp do artykułów pierwszej potrzeby, pracę, mieszkanie, opiekę 
zdrowotną oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wraz z rozwojem cywilizacji 
pojawiło się wiele nowych, podstawowych potrzeb, których zaspokojenia 
oczekujemy. Jedną z nich jest dostęp do energii, głównie w dwóch postaciach: 
elektrycznej oraz cieplnej. Niniejsza praca skupia się na problemie zapewnienia 
dostępu do energii elektrycznej na terenie Polski oraz powiązanej z nim kwestii 
wpływu dynamicznie zmieniającej się energetyki niemieckiej. Szczególną uwagę 
poświęca inwestowaniu w nowe źródła wytwórcze. 

Analizując dostęp do energii elektrycznej należy zwrócić uwagę na dwa 
podstawowe zjawiska związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sektora 
energetycznego. Pierwszym z nich jest spadek konkurencyjności gospodarki 
narodowej powodowany przez wysokie ceny energii elektrycznej lub jej niską 
jakość oraz niepewność dostaw. Skutkuje on wzrostem kosztów produkcji oraz 
usług, a także wzrostem ryzyka niewywiązania się przez odbiorców energii  
z podjętych zobowiązań. Wpływ sytuacji sektora energetycznego na pozostałe 
gałęzie gospodarki jest zagadnieniem ciekawym i złożonym, dlatego należałoby 
poświęcić mu osobną publikację. Drugą niepokojącą kwestią jest coraz częściej 
występujące zjawisko ubóstwa energetycznego, polegające na istnieniu grupy 
obywateli, którym sytuacja finansowa nie pozwala na korzystanie z energii 
elektrycznej w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, np. oświetlenia lub 
ogrzewania w przypadku energii cieplnej. Ten rodzaj ubóstwa powoduje 
odseparowanie części społeczeństwa od dobrodziejstw nowoczesnych technologii. 
Może on skutkować marginalizacją, a nawet prowadzić do zagrożenia życia  
w przypadku niemożności ogrzania się w okresie zimowym. 

Eliminacja powyższych zjawisk jest jednym z zadań aparatu państwowego, 
realizowanym przez kształtowanie prawa, jednak wymagającym trafnej diagnozy 
przyczyn i skutków. W szczególności opracowania długoletniej strategii, polityki 
energetycznej, uwzględniającej interesy wszystkich zaangażowanych podmiotów. 
W RFN nazwano ją Energiewende. Precyzując rolę polityki energetycznej na 
potrzeby poniższych rozważań przedstawiłbym ją jako kształtowanie przez 
regulacje prawne krajowego systemu energetycznego w celu zapewnienia  
w dalekosiężnej perspektywie energii odbiorcom w kraju oraz wsparcia 
konkurencyjności gospodarki w oparciu o niedrogą energię wysokiej jakości, 
wytworzoną przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko naturalne. 

 
 

  



2. Główne założenia Energiewende 
Rząd niemiecki nie poprzestał na ustanowieniu planu działania, którego  

celem jest spełnienie zdefiniowanej w poprzednim akapicie roli polityki 
energetycznej. Oprócz kwestii podstawowych określone zostały precyzyjne 
założenia uwzględniające dodatkowe wartości wyznawane przez większość 
obywateli RFN. Mają one, w przekonaniu rządzących, jak również  
społeczeństwa, zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo kraju oraz wyższy 
poziom życia w przyszłości. Oto cztery najistotniejsze założenia  
Energiewende: 

a. Odstąpienie od eksploatacji elektrowni atomowych; 
b. Redukcja emisji dwutlenku węgla; 
c. Redukcja importu nośników energii; 
d. Oparcie systemu elektroenergetycznego na zdecentralizowanych, 

odnawialnych źródłach energii. 
Konfrontując powyższe założenia ze sobą należy podkreślić znaczącą rolę 

elektrowni jądrowych w dotychczasowej redukcji emisji dwutlenku węgla. Duże 
znaczenie ma również niemiecka baza surowcowa, na którą składają się głównie 
złoża węgla brunatnego oraz kamiennego. Są to paliwa wysokoemisyjne,  
w przeciwieństwie do paliw pochodzących z importu, czyli niskoemisyjnego gazu 
ziemnego oraz zeroemisyjnego uranu. Z tego względu spełnienie trzech 
pierwszych celów nie jest możliwe bez rozwoju odnawialnych źródeł energii, 
wysokosprawnych „czystych” technologii węglowych oraz wzrostu efektywności 
energetycznej. Natomiast oparcie systemu elektroenergetycznego na 
odnawialnych źródłach energii wymaga ewolucji systemu przesyłowego oraz 
dystrybucyjnego w stronę sieci inteligentnej „smart grid”, zdolnej do obsługi wielu 
źródeł o małej mocy pracujących zgodnie z wolą sił natury, a nie według dyspozycji 
operatora. Jednocześnie pojawia się potrzeba magazynowania energii 
wytworzonej w czasie dużej wietrzności i wysokiego poziomu nasłonecznienia.  
W przyszłości magazyny energii mogą przejąć część zadań regulacyjnych, 
pełnionych obecnie w systemie przez elektrownie konwencjonalne oraz szczytowo-
pompowe.  

Dynamiczny wzrost generacji energii z OŹE w RFN w latach 1990-2012 
przedstawiono na Rysunku nr 1. 

W 2012 roku omawiane źródła dostarczyły niemieckiemu systemowi 136 TWh 
energii, co stanowiło 22,9% konsumpcji w RFN. Pniższy wykres znakomicie 
ilustruje dynamikę przyrostu generacji energii ze źródeł odnawialnych. W dalszych 
rozdziałach zaprezentowany zostanie wpływ OŹE na pozostałe źródła pracujące  
w systemie elektroenergetycznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rysunek nr 1: Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii w RFN
1
 

 

 
 

3. Skutki uboczne wdrożenia Energiewende 
Pierwszą znaczącą zmianą związaną z nową koncepcją niemieckiej 

energetyki jest budowa elektrowni zasilanych węglem.
2
 Może ona być zaskakującą 

ze względu na wysoką emisyjność tego paliwa, jednak jest uzasadniona 
koniecznością zbilansowania wycofywanych mocy w elektrowniach jądrowych, za 
pomocą dyspozycyjnych źródeł. Wybór padł na częściowo importowany węgiel 
kamienny oraz rodzimy węgiel brunatny, gwarantujący wytworzenie energii  
w niższej cenie niż z wykorzystaniem gazu. 

Jednocześnie dotowanie źródeł odnawialnych skutkuje obniżeniem poziomu 
cen hurtowych energii elektrycznej poniżej progu opłacalności generacji  
w niektórych zamortyzowanych elektrowniach gazowych. Stawia to elektrownie 
gazowe w roli źródeł szczytowych, skutecznie ograniczając produkcję energii  
z paliwa gazowego. Ze spadkiem ceny hurtowej nie wiąże się spadek ceny 
detalicznej, która pozostaje na wysokim poziomie z powodu opłat finansujących 
subsydia. 

 
4. Charakterystyka niemieckiej bazy wytwórczej 
Dla pełnego zrozumienia Energiewende należy zapoznać się z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi skali niemieckiego systemu elektroenergetycznego  
oraz roli poszczególnych źródeł wytwórczych, podzielonych w zależności od 
wykorzystywanego paliwa. Poniższy wykres przedstawia moc zainstalowaną 
obecnie w funkcjonujących elektrowniach na terenie RFN. 

 
 

                                                           
1
 Opracowanie własne na podstawie danych niemieckiego Ministerstwa Środowiska. 

2
 http://energetyka.wnp.pl/niemcy-spalaja-coraz-wiecej-wegla-glownie-z-usa,231240_1_0_0.html. 



Rysunek nr 2: Moc zainstalowana w RFN na dzień 16.07.2014 r.
3
 

 

 
 

Całkowita moc zainstalowana wynosi 175,022 GW, co stanowi w przybliżeniu 
czteroipółkrotność polskiej bazy wytwórczej. Moc zainstalowana polskich 
elektrowni wynosi 38,112 GW i jest porównywalna z mocą niemieckich źródeł 
wiatrowych lub słonecznych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że omawiane 
elektrownie wiatrowe powstały w znakomitej większości po roku 2000, natomiast 
słoneczne po 2008. 

Kolejny wykres przedstawia ilość energii wygenerowaną za pomocą 
niemieckich źródeł wytwórczych podzielonych ze względu na użytkowane paliwo 
analogicznie do podziału mocy zainstalowanej. 

 

Rysunek nr 3: Produkcja energii w pierwszym półroczu 2014 r. w RFN
4
 

 

 
 

                                                           
3
 Opracowanie własne na podstawie B. Burger, Electricity production from solar and wind in Germany in 
2014, Freiburg 2014. 

4
 Ibidem. 
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Odnosząc ilości wyprodukowanej energii do odpowiadającej im mocy 
zainstalowanej, łatwo zauważyć, że wielkość generacji źródeł biomasowych jest 
zbliżona do generacji wiatrowej, pomimo 4,5-krotnie mniejszej mocy 
zainstalowanej. Oznacza to, że elektrownie biomasowe stanowią równie ważny 
element systemu co wiatrowe. Należy również zwrócić uwagę na produkcję energii 
przez elektrownie jądrowe, wynoszącą 17% całkowitej generacji, a przeznaczoną 
do całkowitego zastąpienia, przez pozostałe źródła. Również 17% energii 
pochodziło z elektrowni słonecznych i wiatrowych, co pokazuje, że wolumen 
energii pochodzącej z rozpadu promieniotwórczego może zostać wyparty przez 
energię słoneczną i wiatrową. Co więcej, łączna generacja z odnawialnych źródeł 
energii wyniosła w pierwszym półroczu 2014 roku 81,1 TWh, stanowiące 31% 
całkowitej produkcji. W stosunku do roku 2012 nastąpił przyrost udziału energii  
z OŹE o 8 punktów procentowych (por. rozdz. 2), co potwierdza kontynuację 
dynamicznej zmiany niemieckiego systemu energetycznego. Uzupełnieniem 
dotychczasowych rozważań jest charakterystyka prezentująca zmianę produkcji 
energii z omawianych źródeł poprzez porównanie pierwszego półrocza roku 2014  
z pierwszym półroczem 2013 r. 

 

Rysunek nr 4: Różnica pomiędzy produkcją energii w pierwszym półroczu 2014 roku 

oraz pierwszym półroczu 2013 r. w RFN
5
 

 

 
 

Duże przyrosty generacji źródeł odnawialnych są bilansowane przez 
ograniczanie produkcji głównie w elektrowniach gazowych oraz na węgiel 
kamienny. 

 
5. Konsekwencje dynamicznych zmian bazy wytwórczej 
Analizując pracę źródeł odnawialnych należy prześledzić dzienną produkcję 

energii i zbadać jej wpływ na wykorzystywanie mocy zainstalowanej  
w elektrowniach konwencjonalnych. Samo porównanie całkowitego wolumenu 
wygenerowanej energii nie pokazuje bowiem zmian zachodzących w pracy 
systemu elektroenergetycznego, których znajomość jest konieczna do 
prawidłowego zbilansowania popytu i podaży. 

                                                           
5
 Ibidem. 
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Rysunek nr 5: Dzienna produkcja elektrowni wiatrowych oraz słonecznych  

w RFN w 2014 r.
6
 

 

 
 

Przedstawione na powyższym diagramie dzienne uzyski energii ze źródeł 
wiatrowych oraz słonecznych charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, co 
musi znaleźć swoje odbicie w charakterystykach pracy jednostek 
konwencjonalnych. Kolejny rysunek prezentuje dzienne poziomy wykorzystania 
mocy zainstalowanej. Są one proporcjonalne do ilości wytworzonej energii, jednak 
lepiej reprezentują wyzwania stawiane przed elektrowniami. Pracę bloków 
konwencjonalnych należy badać rozpatrując ich moc, ponieważ mają one sztywno 
określone minimum techniczne i nie mogą pracować w całym zakresie obciążeń. 
Najmniej elastyczne są elektrownie atomowe, następnie węglowe, a najlepiej przy 
zmiennym i niskim obciążeniu sprawują się jednostki gazowe. 

Elektrownie jądrowe pracowały stabilnie, oddając do sieci około 11 do 12 GW, 
jedynie z trzema jednodniowymi przypadkami obniżenia mocy poniżej 10 GW  
w ciągu badanych trzech miesięcy. Zauważalne na wykresie dwa długotrwałe 
spadki mocy oznaczają całkowite odłączenia reaktorów od systemu. 

Elektrownie na węgiel brunatny pracowały w zakresie mocy od 15 do 20 GW, 
poza kilkoma redukcjami mocy poniżej 15 GW. Wahania mocy były 
prawdopodobnie powodowane koniecznością dostosowania generacji do 
obciążenia. Wydaje się jednak uzasadnionym stwierdzenie, że źródła te przez 
większość badanego okresu były użytkowane z zachowaniem parametrów pracy 
bliskich optymalnym, co jest niezbędne do osiągnięcia sprawności znamionowej. 
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Rysunek nr 6: Wykorzystanie mocy zainstalowanej w elektrowniach w RFN w 2014 r.
7
 

 

 
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja elektrowni na węgiel kamienny, w których 

wykorzystanie mocy waha się między prawie 5 a ponad 20 GW, przy czym wzrosty 
i spadki wykorzystania następują skokowo. Częste zmiany o dużej amplitudzie 
świadczą o tym, że jednostki spalające węgiel kamienny pełnią rolę regulacyjną. 
Taka funkcja jest spowodowana nierównomierną generacją źródeł wiatrowych  
i słonecznych. Korelację pomiędzy pracą omawianych elektrowni można stwierdzić 
porównując rys. 5 oraz rys. 6. Wysoka dzienna produkcja elektrowni słonecznych  
i wiatrowych powoduje zmniejszenie wykorzystania elektrowni na węgiel kamienny. 
Natomiast niska produkcja „zielonej energii” stwarza konieczność uzupełnienia 
brakującej w systemie energii przez moce węglowe. Taka sytuacja skutkuje 
utrzymywaniem ogromnej – nawet kilkunastogigawatowej rezerwy gorącej  
w blokach elektrowni węglowych. Oznacza to konieczność spalania węgla, bez 
oddawania energii do sieci, w celu pozostania w gotowości do generacji. 
Konsekwencją zmiennej pracy jest obniżenie całkowitej sprawności wytwarzania 
energii w elektrowniach węglowych, co oznacza wzrost kosztów generacji energii 
oraz zwiększenie emisji dwutlenku węgla przypadającej na jednostkę energii. 
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Przechodząc do analizy pracy źródeł gazowych, należy przypomnieć 
przedstawiony w poprzednim rozdziale znaczny spadek generacji energii w latach 
2013-2014. Jest on konsekwencją kilkuletniego trendu; w pierwszym półroczu 
2014 roku wyprodukowano o połowę mniej energii elektrycznej niż w analogicznym 
okresie roku 2010. Przy mocy zainstalowanej na poziomie 28 GW, średnie 
wykorzystanie wynoszące około 5 GW oznacza prawie całkowite wyparcie 
elektrowni gazowych z grona jednostek podstawowych systemu 
elektroenergetycznego. Można uznać, że źródła gazowe pełnią obecnie rolę 
jednostek szczytowych oraz podszczytowych, co jest niezbędne dla prawidłowego 
zbilansowania podaży i popytu, jednak nie gwarantuje opłacalności ekonomicznej. 
Z tego względu część mocy gazowych może zostać odłączona od sieci z powodu 
przynoszenia strat swoim właścicielom.  

Jedną z metod mających na celu przeciwdziałanie odłączaniu od sieci 
jednostek pracujących niewielką liczbę godzin lub wykorzystujących paliwo, 
którego kosztów nie pokrywa wpływ środków ze sprzedaży energii, jest utworzenie 
tzw. rynku mocy. Takie rozwiązanie pozwala operatorowi systemu przesyłowego 
zakontraktować moce rezerwowe konieczne do zbilansowania systemu 
elektroenergetycznego. Natomiast właścicielowi elektrowni, które przegrywają  
z konkurencją na rynku energii, pozwala osiągnąć dodatkowe wpływy decydujące  
o pozytywnym bilansie ekonomicznym danej inwestycji. 

 
6. Polityka energetyczna w Polsce 
Przyjęty przez Radę Ministrów, dnia 10 listopada 2009 roku, dokument 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” jest obecnie, do czasu przyjęcia 
przygotowywanej „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” najbardziej 
aktualnym źródłem informacji o celach wyznaczonych przez państwo polskie dla 
sektora energetyki. Zgodnie z nim podstawowymi kierunkami polskiej polityki 
energetycznej są: 

 Poprawa efektywności energetycznej, 

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez  
wprowadzenie energetyki jądrowej, 

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
Nie jest to jednak dokument wcielający w życie konkretne regulacje, a jedynie 

strategia sektorowa, która z założenia nie precyzuje, kto dokładnie jest 
odpowiedzialny za osiągnięcie zawartych w niej celów. Czytamy w nim bowiem: 
„Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne za koordynację 
realizacji polityki energetycznej odpowiedzialny jest Minister Gospodarki, niemniej 
jednak osiągnięcie celów polityki energetycznej wymagać będzie działań wielu 
organów administracji rządowej i lokalnej, a także przedsiębiorstw funkcjonujących 

w sektorze paliwowo-energetycznym.”
8
  

Takie sformułowanie oznacza w rzeczywistości uzależnienie osiągnięcia 
celów strategicznych dla kraju od sprawności współpracy wielu szczebli 
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administracji rządowej oraz konkurujących ze sobą podmiotów, przy czym podział 
kompetencji i obowiązków jest dość zawiły. Taka sytuacja sprawia, że 
przeprowadzenie każdej inwestycji wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji od 
wielu niezależnych od siebie podmiotów administracji. Złożoność procedur oraz 
zmienność istniejących regulacji prawnych ograniczają realizację założeń polityki 
energetycznej, co może grozić nieosiągnięciem wartości oczekiwanych 
podstawowych wskaźników monitorowania realizacji polityki energetycznej 
umieszczonych w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 1: Wartości oczekiwanych podstawowych wskaźników monitorowania 

realizacji polityki energetycznej
9
 

 

 Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2007 r. 

Wartość 
oczekiwana 
do 2030 r. 

Źródło 
Danych 

1. Średnioroczna zmiana wielkości zużycia 
energii pierwotnej w kraju od 2005 r. (%) 

2,7 Poniżej 1 GUS 

2. Stosunek wydobycia do krajowego zużycia 
(w przeliczeniu na toe) węgla kamiennego  
i brunatnego (%) 

105 Powyżej 100 GUS 

3. Maksymalny udział importu gazu ziemnego  
i ropy naftowej łącznie (w przeliczeniu na 
toe) z jednego kierunku do wielkości 
krajowego zużycia obu surowców (%) 

85 Poniżej 73 MG 

4. Stosunek mocy osiągalnej krajowych źródeł 
wytwórczych (konwencjonalnych 
i jądrowych) do maksymalnego 
zapotrzebowania na moc elektryczną (%) 

130 Powyżej 115 MG 

5. Udział energii jądrowej w produkcji energii 
elektrycznej (%) 

0 Powyżej 10 MG 

6. Udział energii ze źródeł odnawialnych  
w finalnym zużyciu energii (%) 

7,7 Powyżej 15 MG 

7. Roczna wielkość emisji CO2  
w elektroenergetyce zawodowej  
w stosunku do krajowej produkcji energii 
elektrycznej (tony/MWh) 

0,95 Poniżej 0,70 MG 

 

Porównując założenia polskie z niemieckimi (por. rozdz. 2) wyraźnie widać 
zbieżność priorytetów we wszystkich kwestiach poza energetyką jądrową.  
RFN zdecydowanie dąży do ograniczenia użytkowania elektrowni atomowych, 
natomiast rząd polski uznaje elektrownie jądrowe za jeden z filarów systemu 
elektroenergetycznego po roku 2020. 

 
7. Realizacja polityki energetycznej w Polsce 
Wybrane narzędzia realizacji polityki energetycznej, mające największy wpływ 

na podejmowanie decyzji inwestycyjnych: 
I. Regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo-

energetycznego oraz ustanawiające standardy techniczne; 
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II. Efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa, w ramach posiadanych 
kompetencji, nadzoru właścicielskiego do realizacji celów polityki 
energetycznej, 

III. Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do 
osiągnięcia podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili 
obecnej nie są komercyjnie opłacalne (np. rynek „certyfikatów”, ulgi  
i zwolnienia podatkowe), 

IV. Bieżące monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urzędu  
Regulacji Energetyki oraz podejmowanie działań interwencyjnych zgodnie  
z posiadanymi kompetencjami, 

V. Działania na forum Unii Europejskiej, w szczególności prowadzące do 
tworzenia polityki energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów  
w zakresie ochrony środowiska tak, aby uwzględniały one uwarunkowania 
polskiej energetyki i prowadziły do wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, 

VI. Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające 
priorytety polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

VII. Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację 
priorytetów polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin oraz planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych, 

VIII. Wsparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji 
istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty 
inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe). 

Po analizie wykorzystania przedstawionych w punktach I-VIII narzędzi, 
dokonany został podział inwestorów funkcjonujących na rynku energii ze względu 
na zaangażowanie organów rządowych w proces podejmowania decyzji 
inwestorskich oraz wysokość kapitału. 

Narzędzia przedstawione w punktach I, III, V, VII oraz VIII dotyczą wszystkich 
uczestników rynku energii i podmiotów współtworzących lub oddziałujących  
na Krajowy System Elektroenergetyczny. Regulacje prawne oraz mechanizmy 
systemowe tworzone w kraju, jak i na arenie międzynarodowej (głównie w ramach 
Unii Europejskiej) tworzą środowisko, w którym konkurują ze sobą podmioty 
prywatne oraz publiczne.  

Punkt II skupia się na spółkach Skarbu Państwa, jakimi są m.in. cztery 
największe grupy energetyczne w Polsce. Wykorzystanie nadzoru właścicielskiego 
nad tymi przedsiębiorstwami daje ogromne możliwości kształtowania systemu 
elektroenergetycznego ze względu na większościowy udział tych grup w generacji 
energii w Polsce. Natomiast kontrola sprawowana nad sektorem energetycznym 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wzmacnia stabilność branży oraz 
gwarantuje udział w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego podmiotom 
prywatnym na przejrzystych zasadach. Wyszczególnione w punkcie  
IV monitorowanie przez Prezesa URE sytuacji na rynkach paliw i energii,  
pozwala na bieżącą diagnostykę systemu jako całości, przewidywanie zagrożeń  
z wyprzedzeniem oraz podjęcie działań im zapobiegającym.  

 



Badaniem zdolności produkcyjnych krajowego systemu elektroenerge-
tycznego zajmuje się również PSE S.A., będące spółką Skarbu Państwa, pełniącą 
rolę Operatora Systemu Przesyłowego. Zgodnie ze swoimi obowiązkami 
zdefiniowanymi w ustawie Prawo energetyczne, OSP odpowiada za bieżące  
i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 
Funkcjonująca w ramach PSE S.A. Krajowa Dyspozycja Mocy dysponuje mocą 
Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD) oraz w ograniczonym 
zakresie mocą Jednostek Wytwórczych Centralnie Koordynowanych (JWCK).  

Pierwsze z nich, zgodnie z definicją legalną, są to jednostki wytwórcze: 
a) przyłączone do sieci przesyłowej elektroenergetycznej, 
b) kondensacyjne o mocy osiągalnej wyższej niż 100 MW przyłączone do 

koordynowanej sieci 110 kV, 
c) przyłączone do koordynowanej sieci 110 kV inne niż opisane powyżej, 

którymi operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dysponuje 
na podstawie odrębnych umów zawartych z wytwórcą i operatorem 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci te 
jednostki wytwórcze są przyłączone.  

Jednostki Wytwórcze Centralnie Koordynowane są to jednostki wytwórcze  
o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączone do koordynowanej sieci 

110 kV, niebędące jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi.
10

 
Do grupy JWCD należy 19 elektrowni zwanych systemowymi. Ich 

właścicielami są spółki Skarbu Państwa lub międzynarodowe koncerny 
energetyczne, np. EDF w przypadku Elektrowni Rybnik oraz GDF Suez, 
posiadający Elektrownię Połaniec. 

Budowa źródeł o mocach przekraczających 100 MW wymaga kapitału 
liczonego w setkach milionów złotych oraz charakteryzuje się długim czasem 
zwrotu, co skutecznie ogranicza ilość podmiotów zdolnych do podjęcia się tak 
odpowiedzialnego przedsięwzięcia. Z tego względu uzasadnione jest dokonanie 
podziału funkcjonujących na rynku inwestorów na zdolnych do realizacji projektów 
o wysokich mocach (spółki Skarbu Państwa i międzynarodowe koncerny)  
oraz niezdolnych, spośród których warto wymienić samorządy i prywatne 
przedsiębiorstwa o kapitale zdecydowanie mniejszym od wspominanych 
koncernów. Powyższą klasyfikację uzupełnia kryterium zależności, zgodnie  
z którym spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego podlegają 
zwierzchnictwu administracji rządowej. Zarządzaniem niezależnym od polskiego 
rządu cechują się natomiast międzynarodowe koncerny oraz przedsiębiorstwa 
prywatne. Na szczególną rolę jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 
polityki energetycznej państwa zwraca uwagę punkt VI.  
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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 nr 93 poz. 623). 



Rysunek nr 7: Podział inwestorów
11

 

 
 

Opisane cztery grupy inwestorów różnią się możliwościami oraz motywami 
działań, jednak wszystkie muszą wybierać projekty uzasadnione ekonomicznie 
oraz dostosowane do możliwości przesyłowych sieci. Należy to podkreślić  
ze względu na historię polskiej elektroenergetyki. Wiele z funkcjonujących 
elektrowni zostało wzniesionych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy 
inwestycje infrastrukturalne były finansowane prosto z budżetu państwa, bez 
przeprowadzania analiz opłacalności, a ceny energii i surowców energetycznych 

ustalane odgórnie przez Radę Ministrów oraz Państwową Komisję Cen,
12

  

a następnie przez właściwe organy administracji państwowej.
13
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 Dekret z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych. (Dz.U. 1953 nr 31,  
poz. 122). 

13
 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. (Dz.U. 1982 nr 7, poz. 52). 

Przedsiębiorstwa 
Międzynarodowe 

korporacje 

Samorządy Spółki skarbu państwa 

Podział wg 
możliwości 



 
8. Aktualne inwestycje 
W pierwszej kolejności poddane zostaną analizie inwestycje prowadzące do 

powstania elektrowni, które będą w przyszłości pełniły role jednostek wytwórczych 
centralnie dysponowanych. Tabela przedstawia będące w trakcie budowy źródła 
zasilane węglem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 2: Prowadzone obecnie w Polsce inwestycje w źródła węglowe o mocy 

>100 MW
14

 
 

Elektrownia  
Inwestor 

Moc 
Paliwo 

Stan realizacji 

Elektrownia 
Kozienice  

(blok nr 11) 
Enea 

900-1000 
MW 

Węgiel 
kamienny 

21.09.2012 r. podpisano umowę z konsorcjum 
Polimex-Mostostal i Hitachi Power Europe na budowę 
bloku na parametry nadkrytyczne o wartości 6,28 mld 
zł brutto. 

12.06.2014 r. postawiono pierwszą kolumnę kotła. 
Termin realizacji: 2017 r. 

Elektrownia 
Opole 

(bloki nr 5 i 6) 
PGE 

2 x 900 MW 
Węgiel 

kamienny 

Podpisano umowę z konsorcjum Rafako, Polimex-
Mostostal i Mostostal Warszawa, wartość inwestycji  
to 11,6 mld zł brutto.  

2.07.2014 r. rozpoczęto roboty ziemne. Planowanie 
przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi  
w III kwartale 2018 r., a bloku numer 6 w I kwartale 
2019 r. 

Elektrownia 
Jaworzno III 

Tauron 

910 MW 
Węgiel 

kamienny 

17.4.2014 r. podpisano umowę z konsorcjum Rafako  
i Mostostal Warszawa na budowę bloku o wartości 
5,411 mld zł brutto.  

2.6.2014 r. zawarto umowę z Zakładami Pomiarowo-
Badawczymi Energetyki Energopomiar na pełnienie 
funkcji inżyniera kontraktu w procesie realizacji 
inwestycji budowy bloku. Termin realizacji: 2019 r. 

Elektrownia 
Turów 

(blok nr 11) 
PGE 

430-450 MW 
Węgiel 

brunatny 

10.7.2014 r. podpisano umowę z konsorcjum firm 
MHPS Europe GmbH, Budimex S.A. i Tecnicas 
Reunidas Energia na budowę bloku o wartości  
4 mld zł brutto.  
Termin realizacji: 2019 r. 

 

Cztery potężne elektrownie, budowane przez trzy największe polskie grupy 
energetyczne wzbogacą krajowy system elektroenergetyczny o ok. 4 GW mocy. 
Wszystkie będą zasilane polskim węglem, a część zysków z ich działalności zasili 
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budżet państwa w postaci dywidendy wypłaconej Skarbowi Państwa przez spółki, 
których jest współwłaścicielem. 

Do tego grona znaczących wytwórców energii pragną także dołączyć 
inwestorzy planujący budowę Elektrowni Północ w Pelplinie. Jej projektowana moc 
to 2x1000 MW. Jeśli zostanie ukończona, będzie największą jednostką wytwórczą 
wybudowaną w XXI wieku w Polsce. Jak dotąd inwestor nie podjął ostatecznej 
decyzji o realizacji przedsięwzięcia. 

Kolejną prawdopodobną inwestycją jest powstanie Elektrowni Czeczott,  
w sprawie której, w lipcu 2014 r. porozumienie zawarły Kompania Węglowa  
i Mitsu&Co. Kompania Węglowa jest największym producentem węgla kamiennego 
w Unii Europejskiej i jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Planowana moc 
Elektrowni Czeczott to 1000 MW. Przedstawione powyżej koncepcje budowy 
dwóch elektrowni na węgiel kamienny mogą po roku 2020 wzbogacić krajowy 
system elektroenergetyczny o kolejne 3 GW mocy, co będzie oznaczało 
dołączenie 7 GW w latach 2017-2022. 

Imponująco przedstawiają się również plany realizacji inwestycji w źródła 
systemowe opalane gazem ziemnym. Tabela przedstawia będące w trakcie 
budowy oraz zaawansowanego planowania elektrownie gazowe. 

 

Tabela nr 3: Prowadzone obecnie w Polsce inwestycje w źródła gazowe o mocy  

>100 MW
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Elektrownia 
Inwestor 

Moc 
Paliwo 

Stan realizacji 

EC Stalowa 
Wola 

Tauron  
i PGNiG 

450 MWe  
i 240 MWt 

Gaz 

26.04.2012 r. podpisano umowę z firmą Abener na 
budowę bloku oraz serwis gwarancyjny o wartości 
1,931 mld zł brutto. Turbozespół parowy dostarczy 

Skoda Power, a turbinę gazową 9F 5-series firma GE. 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Termin realizacji: 2015 r. 

EC Włocławek 
PKN Orlen 

463 MWe 
Gaz 

4.12.2012 r. podpisano umowę z konsorcjum General 
Electric International Inc. i SNC-LAVALIN POLSKA  
na budowę bloku gazowo-parowego o wartoś4ci  
1,353 mld zł brutto. Prace przebiegają zgodnie  

z harmonogramem.  
Termin realizacji: grudzień 2015 r. 

EC Gorzów  
PGE 

138 MWe 

i 90 MWt 
Gaz 

3.10.2013 r. podpisano umowę z konsorcjum Siemens 
na budowę oraz serwis bloku gazowo-parowego o 
wartości 691 mln zł brutto. Trwa budowa. 
Termin realizacji: luty 2016 r. 

ZE PAK 
(Elektrownia 

Konin) 
ZE PAK 

120 MW 
Gaz 

Wartość inwestycji to 700 mln zł brutto. Do końca  

roku PAK chce wybrać wykonawcę bloku gazowo-
parowego w Koninie. Termin realizacji: 2017 r. 

EC Łagisza 
(nowy blok 

kogeneracyjny) 
Tauron 

413 MW 
Gaz 

20.3.2014 r. podpisano porozumienie z Polskimi 
Inwestycjami Rozwojowymi w sprawie finansowania 
budowy bloku. Wartość przedsięwzięcia przekroczy 
1,5 mld zł brutto, a udział PIR osiągnie maksymalny 

dopuszczalny poziom 750 mln zł. 
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29.5.2014 r. podpisano umowę z ILF Consulting 
Engineers Polska na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 
Termin realizacji: 2018 r. 

EC Żerań 
PGNiG 

Termika 

450 MWe 
255 MWt 

Gaz 

Wybrano firmę ILF Consulting Engineers, która ma za 
zadanie zaprojektować blok i uzyskać pozwolenie na 
budowę. W 2014 r. planowane jest ogłoszenie 
przetargu na wybór generalnego wykonawcy 
inwestycji. Termin realizacji: 2018 r. 

Płock 
PKN Orlen 

400 do 600 
MWe 
Gaz 

W maju 2014 r. wybrano do finalnych negocjacji ofertę 
Siemensa na budowę bloku gazowo-parowego. 
Ostateczna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta na 
podstawie wyników analizy opłacalności projektu.   



Elektrownia 
Puławy 

ZA Puławy  
i PGE GiEK 

800-900 
MWe 
Gaz 

31 stycznia 2014 r. w siedzibie Spółki Elektrownia 
Puławy otworzono, nadesłane w ramach przetargu, 
oferty, trwa ich analiza. 

EC Grudziądz 
Energa 

420-600 
MWe 
Gaz 

Przetarg na blok gazowo-parowy ogłoszono w lutym 
2013 r. Termin złożenia wstępnych ofert upłynął  
15 maja 2014 r.  
Trwa rozpatrywanie ofert.  

EC Bydgoszcz  
PGE GiEK 

437 MWe 
Gaz 

Prowadzone są procedury przetargowe w sprawie 
bloku gazowo-parowego. Decyzja o realizacji 
inwestycji zapadnie w tym roku. 

Elektrownia 
Pomorzany 
PGE GiEK 

240 MWe 

Gaz 

Prowadzone są procedury przetargowe w sprawie 
bloku gazowo-parowego. Decyzja o realizacji 
inwestycji zapadnie w tym roku. 

 

W przypadku sześciu elektrowni, procesy inwestycyjne są w stopniu 
zaawansowania pozwalającym założyć z dużą dozą pewności, że zostaną 
zrealizowane. Łączna moc tych jednostek będzie wynosiła ponad 2 GW. 
Inwestorzy, podpisując kontrakt na budowę jednostki wyposażonej w turbinę 

gazową, zawierają również długookresowe umowy serwisowe (LTSA)
16

 stanowiące 
dodatkowy koszt eksploatacyjny.  

Charakterystyczną cechą wspólną wszystkich 11 przedstawionych źródeł  
jest to, że mają produkować energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Z tego 
względu decyzje o ich budowie podejmowane są przy uwzględnieniu 
przewidywanego wsparcia dla kogeneracji. Jak dotąd prawo zobowiązuje 
dystrybutorów energii do przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw 
pochodzenia energii z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty) w ilości równej 

23,2% sprzedanej energii. Takie regulacje obowiązują do końca 2018 roku.
17

 

Wytwórca energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem wnioskuje o przyznanie 
świadectwa pochodzenia energii, a po spełnieniu określonych warunków otrzymuje 
świadectwo, które może odsprzedać. 

Brak regulacji po roku 2018 uniemożliwia analizę opłacalności 
przedsięwzięcia z uwzględnieniem wsparcia systemowego, a bez niego przy 
obecnych i przewidywanych cenach gazu większość projektów elektrowni 
gazowych będzie nierentowna. Z tego powodu kolejne pięć przedstawionych 
inwestycji oczekuje na ostateczne decyzje i pomimo trwania procedur 
przygotowawczych, ich realizacja nie jest pewna. Jeśli wszystkie pięć zostanie 
oddanych do eksploatacji, to powiększą zdolności produkcyjne KSE o ok. 2,5 GW. 
Oznacza to, że moc elektryczna zaprezentowanych w tabeli źródeł to  
w przybliżeniu 4,5 GW. 

Podsumowując, trwają prace nad budową 4 GW mocy węglowych oraz 2 GW 
mocy gazowych – do 2020 roku powstanie co najmniej 6 GW mocy  
w elektrowniach konwencjonalnych. Ta wartość może ulec znacznemu 
powiększeniu, ponieważ w fazie przygotowań są również 3 GW zasilane węglem 
oraz 2,5 GW zasilanych gazem. Dane przedstawione w tabelach obejmują  
tylko projekty, których proces inwestycyjny trwa. Istnieją jeszcze inwestycje w fazie 
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 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2014 poz. 490). 



koncepcyjnej, uwzględnione w strategiach długoterminowych oraz takie, których 
realizacja została wstrzymana. Nie będą one rozpatrywane w tej pracy. 
Uzupełnieniem informacji o aktualnie trwających pracach są tabele 
przedstawiające źródła konwencjonalne o mocy nie przekraczającej 100 MW. 

 

Tabela nr 4: Prowadzone obecnie w Polsce inwestycje w źródła węglowe o mocy 

<100 MW
18

 
 

Elektrownia  
Inwestor 

Moc 
Paliwo 

Stan realizacji 

EC Nowa – 
Dąbrowa 

Górnicza (nowy 
turbozespół) 

Tauron 

50 MW 
Węgiel 

kamienny 
/Gaz 

9 lipca 2013 r. podpisano umowę ze spółką Control 
Process na zaprojektowanie, dostawę, montaż, 
rozruch i przekazanie do eksploatacji turbozespołu  
o wartości 142 mln zł brutto. Turbozespół upustowo-

kondensacyjny dostarczy Doosan Skoda Power. 
Termin realizacji: 2015 r. 

EC Zofiówka 
(blok fluidalny) 

Spółka 
Energetyczna 
"Jastrzębie" 

SA 

75 MWe, 
110 MWt, 

Węgiel 
kamienny 

14.10.2013 r. podpisano umowę z konsorcjum 
Energoinstal SA i Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego Skobud na budowę bloku o wartości  
507,8 mln zł brutto.  

19.2.2014 r. wybrano konsorcjum ECM Group Polska 
oraz SGS Polska do pełnienia funkcji inżyniera 
kontraktu. Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 

Zakład 
Wytwarzania 

Tychy Tauron 

50 MWe  
i 90 MWt 
Węgiel 

kamienny 

20.06.2013 r. podpisano umowę z Elektrobudową  
na budowę bloku o wartości 592,5 mln zł brutto. 
Termin realizacji: 2016 r. 

 

Tabela nr 5: Prowadzone obecnie w Polsce inwestycje w źródła gazowe o mocy  

<100 MW
19

 
 

Elektrownia 
Inwestor 

Moc 
Paliwo 

Stan realizacji 

Koksownia 
Przyjaźń  

w Dąbrowie 
Górniczej 

Koksownia 
Przyjaźń 

71 MWe 
Gaz kokso-

wniczy 

Podpisano umowę z firmą Energoinstal na budowę 
bloku o wartości 225 mln zł brutto. W październiku 

2013 r. rozpoczął się pełny montaż turbozespołu. 
Termin realizacji: druga połowa 2014 r. 

 

EC Rzeszów 
(nowy blok 

kogeneracyjny) 
PGE 

29 MWe i 26 
MWt 
Gaz 

28.06.2013 podpisano umowę ze spółką Introl na 
budowę bloku o wartości 107,5 mln zł brutto. Silniki 

spalinowe tłokowe dostarczy firma Rolls-Royce. 
Termin realizacji: październik 2014 r.   
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Dąbrowa 
Górnicza 
(Zakład 

Wytwarzania 
Nowa) 

Tauron Ciepło 

50 MW 
Gaz wielko-
piecowy

20
 

Podpisano umowę ze spółką Control Process  
na zaprojektowanie, dostawę, montaż, rozruch  
i przekazanie do eksploatacji turbogeneratora 
upustowo-kondensacyjnego o wartości 147,6 mln zł 

brutto. 
Termin realizacji: 2015 r. 

Kędzierzyn-
Koźle Zakłady 

Azotowe 
Kędzierzyn 

50 MWe  
i 250 MWt 

Gaz / 
Węgiel 

kamienny 

W maju 2014 r. podpisano umowę z Rafako na 
budowę bloku o wartości 393,6 mln zł brutto.  
Termin realizacji: październik 2016 r. 

 
 

EC Płock  
PKN Orlen 

70 MWe 
Gaz 

Wybór dostawcy turbozespołu, podpisanie umowy  
i rozpoczęcie prac przewidziano w drugą połowę  
2014 r. 
Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 

 

Wspomnieć należy jednak o tym, że pośród inwestorów w nowe bloki nie ma 
międzynarodowych koncernów. Spółki takie jak GDF Suez, EDF, CEZ oraz  
Fortum ograniczyły swoje plany względem aktywów polskich do remontów  
i przystosowania bloków do nowych regulacji dotyczących ochrony środowiska. 
Inne koncerny, nieposiadające znaczących mocy wytwórczych w Polsce, takie  
jak E.ON oraz RWE skupiają swoją działalność w naszym kraju na energetyce 
odnawialnej, głównie wiatrowej. Skarb Państwa ma udziały we wszystkich (poza 
sprywatyzowanym w 2012 r. Zespołem Elektrowni PAK) spółkach budujących 
obecnie elektrownie konwencjonalne o mocy wyższej niż 100 MW.  

Warto zastanowić się nad powodem sytuacji, w której pomimo istnienia 
wolnego rynku inwestycje realizują jedynie podmioty podlegające nadzorowi 
właścicielskiemu państwa polskiego. Kolejną kwestią zniechęcającą zagraniczne 
spółki do inwestowania na polskim rynku energii jest planowana zmiana Prawa 
Energetycznego oraz powiązanych z działalnością sektora energetycznego ustaw. 
Rozpoczęcie inwestycji, której czas trwania liczony jest w dziesiątkach lat, wymaga 
znajomości prawa, zgodnie z którym ma ona funkcjonować. Tylko spółki Skarbu 
Państwa są skłonne uwierzyć, że prawo uchwalone w przyszłości przez polski sejm 
zagwarantuje im warunki do prawidłowego funkcjonowania dokonanej inwestycji. 
Wszelkie inne podmioty czekają na stabilne regulacje, dzięki którym będą mogły 
dokonać precyzyjnych analiz ryzyka.  

Zwracając uwagę na niemieckie koncerny, których najbardziej dotyczy 
Energiewende, wydaje się, że muszą sobie poradzić z przedwczesnymi 
wyłączeniami elektrowni atomowych oraz pierwszeństwem wejścia do sieci energii 
ze źródeł odnawialnych, co pochłania znaczne zasoby kapitału oraz wymaga 
zmiany długoletnich strategii. Patrząc bardziej globalnie, istnieje wiele 
rozwijających się rynków, na których czasy zwrotu inwestycji w źródła energii są 
krótsze, a zdolności inwestycyjne lokalnych podmiotów mniejsze niż w Polsce i to 
tam opłaca się budować elektrownie. Jest tak pomimo korzystnej oceny naszego 
kraju przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju 
(UNCTAD). Sklasyfikowała ona Polskę na piątym miejscu w Europie oraz 
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 Współpraca z hutą ArcelorMittal Poland. 



trzynastym na świecie w rankingu państw, które będą najatrakcyjniejszymi 

lokalizacjami inwestycji w latach 2014-2016.
21

 
 

9. Produkcja energii elektrycznej w Polsce 
Zaprezentowane inwestycje warto odnieść do obecnie wykorzystywanych 

źródeł energii. Wizytówkę polskiego systemu elektroenergetycznego stanowią dwa 
następujące wykresy. 

 

Rysunek nr 8: Produkcja energii elektrycznej w Polsce w latach 1950-2013
22

 
 

 
 

Historia polskiej generacji energii elektrycznej to historia spalania węgla. 
Dobitnie przedstawia to powyższy wykres. Kolejny pokazujący moc osiągalną, też 
nie pozostawia złudzeń – węgiel to podstawa. 

 

Rysunek nr 9: Moc osiągalna w Polsce na dzień 31.12.2013 r.
23
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 Zaczerpnięty z „Raportu rocznego 2013” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., kolory 
odpowiadają oznaczeniom na rys. 9. 
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 Opracowanie własne na podstawie PSE S.A, Raport roczny 2013, Konstancin-Jeziorna 2014. 

52,04% 

9,00% 

6,06% 

5,61% 

2,41% 

24,88% 

Moc osiągalna w Polsce na dzień 
31.12.2013 r. Elektrownie na węglu kamiennym – 19 835 MW 

Źródła wiatrowe i inne odnawialne – 3 429 MW 
Elektrownie zawodowe wodne – 2 311 MW 
Elektrownie przemysłowe – 2 137 MW 
Elektrownie gazowe – 917 MW 
Elektrownie na węglu brunatnym – 9 483 MW 



Suma mocy osiągalnej w KSE wyniosła 38 112 MW.  
Udział JWCD w mocy osiągalnej KSE stanowił około 66,9%, tj. 25 492 MW,  

a nJWCD 33,1%, tj. 12 620 MW. Oznacza to, że 
2
/3 mocy w systemie jest pod 

bezpośrednią kontrolą Krajowej Dyspozycji Mocy. Realizowane inwestycje nie 
zapowiadają rewolucji w tym zakresie. Proponowany aukcyjny system wsparcia 
generacji energii ze źródeł odnawialnych zakłada zamawianie odpowiedniej ilości 
energii przez administrację państwową, co zagwarantuje rozwój „zielonych” mocy 
na poziomie pożądanym przez decydentów. W takiej sytuacji nie ma szans  
na niekontrolowany rozwój odnawialnych źródeł, który mógłby zaszkodzić 
interesowi właścicieli źródeł konwencjonalnych. 

Ten plan odróżnia nas zdecydowanie od realizującej założenia Energiewende 
Republiki Federalnej Niemiec, w której rewolucja energetyczna odbywa się ze 
znaczącym udziałem osób prywatnych i konsumentów energii. Strukturę własności 
odnawialnych źródeł energii w RFN obrazuje poniższy diagram. 

 

Rysunek nr 10: Podział własności odnawialnych źródeł energii w RFN w 2012 r.
24

 

 
 

W dniu 16.07.2014 r., łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii 
w RFN wyniosła 85 230 MW, podczas gdy w Polsce w dniu 30.06.2014 r. było  
to 5 878,328 MW. Ponad połowa polskich mocy – 3 727,032 MW to elektrownie 
wiatrowe, następnie 995,201 MW to elektrownie na biomasę, 973,55 MW stanowią 
elektrownie wodne, 179,668 MW to elektrownie na biogaz (jak dotąd, wbrew 
zapowiedziom rządu nie stoją w każdej polskiej gminie), kolejne 2,877 MW  
to elektrownie słoneczne. 

Ze względu na warunki środowiskowe, należy się spodziewać rozwoju 
elektrowni wiatrowych. Sumaryczna moc projektowanych instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, obliczona na podstawie promes 
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Podział własności odnawialnych źródeł energii  
w RFN w 2012 r. 

osoby prywatne - 25 515 MW

firmy projektowe - 10 206 MW

przemysł - 10 206 MW

fundusze inwestycyjne i banki - 9 477 MW

rolnicy - 8 019 MW

pozostałe koncerny energetyczne - 5 103 MW

cztery największe koncerny energetyczne - 3 645
MW



koncesji wynosi 4 633,423 MW, z czego 4 491,854 MW to moc 204 planowanych 

źródeł wiatrowych.
25

 Niepewna jest przyszłość bloków na biomasę. Rynek biomasy 
został rozwinięty dla celów współspalania jej z węglem, od którego polska 
energetyka będzie stopniowo odchodzić, na rzecz spalania w jednostkach 
dedykowanych. Elektrownie na biogaz oraz panele fotowoltaiczne będą natomiast 
filarami rozwoju małej energetyki prosumenckiej. Nie widać jednak przesłanek 
nadejścia ery energetyki obywatelskiej. Zamiast niej, w planach rządu figuruje 
wielkoskalowa energetyka atomowa. Jak dotąd można stwierdzić, że zarządzający 
państwem oraz grupami energetycznymi nie inspirują się berlińską wizją 
gospodarki zeroemisyjnej i dostosowując się do wymagań Unii Europejskiej tworzą 
własną wizję. Realizacja tej wizji może jednak zostać zaburzona przez inwestorów 
dysponujących promesami koncesji na 4,5 GW mocy wiatrowych, przekonanych, 
że ich elektrownie osiągną w najbliższych latach parytet sieci i nie będą zależne od 
państwowego systemu wsparcia. 

 
10. Czynniki decydujące o wyborze źródła energii elektrycznej 
Wszyscy inwestorzy, bez względu na budżet, jakim dysponują oraz zależność 

ostatecznej decyzji od pozytywnej opinii Skarbu Państwa, muszą znaleźć 
odpowiedzi na wiele pytań. Owe dylematy można przedstawić w postaci 
następujących czynników: 

I. Dostępność energii pierwotnej 
II. Dostępność technologii 
III. Wiarygodność technologii 
IV. Dyspozycyjność 
V. Zachęty państwowe 

VI. Opłacalność 
VII. Akceptacja społeczna 

Określając poziom każdego z nich, dokonana zostaje podstawowa ocena 
inwestycji.  

Dostępność energii pierwotnej zależy od zasobów lokalnych oraz istniejących 
lub możliwych do utworzenia łańcuchów dostaw. Tej kwestii Energiewende  
w Polsce nie zmieniła. Zmieniła natomiast trzy kolejne czynniki. Wraz z rozwojem 
niemieckich firm produkcyjnych oraz innych dostawców technologii na rynek 
niemiecki wzrosła dostępność urządzeń energetycznych. Analogicznie wzrosła też 
wiarygodność nowoczesnych technologii, głównie odnawialnych źródeł energii.  
W ciągu ostatnich lat pracy zostały udoskonalone i udowodniły, że mogą stanowić 
znaczną część systemu energetycznego.  

Przepracowany czas pozwolił również poznać realną dyspozycyjność 
elektrowni korzystających z sił natury oraz wypracować metody przewidywania 
chwilowej produkcji energii z dokładnością wystarczającą do umiarkowanie 
stabilnej pracy systemu energetycznego. Wpływ generacji z odnawialnych źródeł 
energii na system przesyłowy jest jednak tematem wymagającym wielu analiz. Jak 
dotąd można stwierdzić, że powoduje on negatywne zjawiska, takie jak przepływy 
kołowe, które coraz częściej powodują przekroczenie kryteriów bezpiecznej pracy 
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 Dane Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 31.12.2013 r. 



Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
26

 Takie zjawiska wzmagają potrzebę 
opracowania efektywnych metod magazynowania energii na dużą skalę. Obecnie 
jedyną znaczącą technologią akumulacji energii jest zastosowanie elektrowni 
szczytowo-pompowych. 

Kolejnym czynnikiem są zachęty państwowe, dostosowywane do wymogów 
Unii Europejskiej. Przytaczając przedostatnie zdanie rozdziału 9, jak dotąd można 
stwierdzić, że zarządzający państwem oraz grupami energetycznymi nie inspirują 
się berlińską wizją gospodarki zeroemisyjnej i dostosowując się do wymagań Unii 
Europejskiej tworzą własną wizję. 

Czynnikiem krytycznym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest 
opłacalność. W tym temacie należy zwrócić uwagę na przewidywane przez 
ekspertów osiągnięcie parytetu sieci przez elektrownie wiatrowe. Według 

Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nastąpi ono w latach 2022-2024.
27

 

Powszechnie wiadomo, że następuje spadek kosztów produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, jednak ze względu na zależność generacji od warunków lokalnych 
zastosowanie tej samej technologii daje różne rezultaty w różnych lokalizacjach. 
Obecnie opłacalność wykorzystania powyższych źródeł osiągana jest dzięki 
systemom wsparcia, które stanowią jedną z zachęt państwowych. 

Ostatnim z czynników jest akceptacja społeczna. W Polsce znajdziemy 
zarówno zwolenników jak i przeciwników wszelkich istniejących technologii. 
Najbardziej aktywni stają się mieszkańcy terenów, na których planowane są 
inwestycje energetyczne. Można również zaobserwować rosnącą grupę 
zwolenników „zielonej” energii wybierających taryfy oferujące zakup energii 
wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a także ludzi łączących się w liczne grupy  
i stowarzyszenia. Moda na energetykę odnawialną powstała, moim zdaniem, nie 
bez wpływu Energiewende – transformacji zachodzącej w RFN z dużym poparciem 
społecznym. Badanie przeprowadzone dla niemieckiego Ministerstwa Środowiska 
w 2013 roku wskazuje na 56% poparcie prowadzonej polityki energetycznej  

przy jedynie 10% głosów krytycznych.
28

 Niestety, polscy decydenci nie pytają 

społeczeństwa o zdanie na temat prowadzonej polityki energetycznej. Zanim 
zapytają Polaków o ich zdanie w sprawie rozwoju systemu energetycznego, watro 
zadbać o edukację naszych rodaków w tej materii. W przeciwnym razie o wyniku 
może przesądzić chwilowa moda. 

 
11. Podsumowanie 
Powyższa analiza wpływu Energiewende doprowadziła do sformułowania 

następujących wniosków: 
1. Niemiecki model energetyczny jest wyznacznikiem wykorzystania źródeł 

niekonwencjonalnych oraz zdecentralizowanych, do których pracy 
przystosować się muszą źródła systemowe.  

2. Dynamiczny rozwój niemieckiego sektora energetycznego oraz bliskość 
Republiki Federalnej Niemiec decyduje o obserwowalnym wpływie na 
rynek polski. Oddziaływanie jest jednak niewielkie z powodu polskiej 
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 http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/4569,Komisja-Europejska-rozmawia-oprzeply 
wach-kolowych-w-Europie-Srodkowo-Wschodniej.html. 

27
 http://inwestycje.pl/energetyka/Czy-OZE-i-zrodla-tradycyjne-sa-komplementarne-czy-konkurencyjne;2  
29625;0.html. 

28
 http://www.renewablesinternational.net/popular-support-for-energiewende-waning/150/537/78471/. 
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decyzji oparcia systemu elektroenergetycznego na zcentralizowanych 
źródłach konwencjonalnych. 

3. W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym następują zmiany, jednak 
decydenci promują pozostanie przy zdecydowanie wiodącej roli źródeł 
systemowych, co widać w planach inwestycyjnych. 

4. Elektrownie i elektrociepłownie podkreślone w tabelach 2-5 figurują  
na mapie inwestycji energetycznych do 2030 r., sporządzonej przez 

Ministerstwo Skarbu Państwa.
29

 
5. Większość planowanych mocy będzie należeć do PGE Polskiej Grupy 

Energetycznej S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A – dwóch największych 
polskich koncernów energetycznych. Ich akcjonariuszem większościowym 
jest Skarb Państwa. 

6. Część znaczących inwestycji jest realizowanych przez spółki z branży 
wydobywczej, petrochemicznej oraz chemicznej, będące własnością lub 
współwłasnością Skarbu Państwa. Udział spółek z branży pokrewnych do 
energetycznej w budowie mocy wytwórczych jest zjawiskiem nowym. 

7. Motorami zmian inspirowanych przez Energiewende są niezależne 
podmioty gospodarcze, czerpiące z doświadczeń zagranicznych, głównie 
niemieckich. 

8. Polska energetyka potrzebuje dalekosiężnej wizji rozwoju sektora  
w postaci polityki energetycznej dostosowanej do krajowych zasobów, 
polityki Unii Europejskiej oraz woli obywateli do inwestowania w źródła 
energii.  
 

Streszczenie 
Polityka energetyczna, aby odnieść zamierzony skutek, musi wpływać na 

decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych. Polska znalazła się w momencie, 
w którym powinna stworzyć optymalną koncepcję miksu energetycznego  
i konsekwentnie dążyć do jej wdrożenia.  

W pierwszej części pracy przedstawiono główne założenia Energiewende, 
scharakteryzowano niemiecką bazę wytwórczą oraz przeanalizowano 
konsekwencje dynamicznych zmian zachodzących w systemie 
elektroenergetycznym Republiki Federalnej Niemiec. W drugiej części 
zaprezentowano główne założenia polityki energetycznej w Polsce, przedstawiono 
aktualnie realizowane inwestycje w źródła wytwórcze o największym znaczeniu dla 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz scharakteryzowano obecną 
produkcję energii elektrycznej w kraju. W ostatniej części wyszczególniono 
najistotniejsze czynniki decydujące o wyborze źródła energii elektrycznej oraz 
podjęto próbę określenia wpływu Energiewende na wybrane czynniki. 

W celu rzetelnego przedstawienia sytuacji panującej w Republice Federalnej 
Niemiec skorzystano z raportu Instytutu Fraunhofera na temat produkcji energii, 
opublikowanego dnia 21.07.2014 roku. Oceny stanu polskiego sektora 
energetycznego dokonano na podstawie informacji publikowanych przez Urząd 
Regulacji Energetyki oraz ogólnodostępnych dokumentów Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S.A. Dane dotyczące obecnie realizowanych inwestycji, 
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pochodzące z Centrum Informacji o Rynku Energii, zostały uaktualnione przez 
autora na podstawie komunikatów prasowych inwestorów. 

Publikacja ma na celu pokazanie realnych kierunków rozwoju bazy wytwórczej 
energii elektrycznej w Polsce oraz w RFN, a także wskazanie możliwego wpływu 
trendów niemieckich na rynek polski. 

Słowa klucze: Energiewende, inwestycje, rozwój, Krajowy System 
Elektroenergetyczny, polityka energetyczna 

 
Summary 
In order to achieve the desired effect, energy policy must affect the investment 

decisions of economic agents. Poland at this time should create an optimal energy 
mix concept and consistently strive to implement it.  

The first part of the work presents the main assumptions of Energiewende as 
well as characterizes German power generation base and examines the 
consequences of the dynamic changes occurring in its power system. The second 
part presents the main objectives of energy policy in Poland. It also defines the 
currently ongoing investment in generating sources of greatest importance to  
the National Power System and characterizes the current electricity production in 
the country. The final section lists the most important factors for choosing electric 
power source and shows an attempt to determine the impact of Energiewende  
on selected factors.  

For the precise presentation of the German power system, the Fraunhofer 
Institute report on energy production published on 21.07.2014 was used.  
The evaluation of the Polish energy sector was based on information published  
by the Energy Regulatory Office and Transmission System Operator (PSE S.A.). 
Data on ongoing investment has been taken from Energy Market Information 
Centre and updated by the author using investors’ press releases. 

The publication aims at showing the real directions of the development of the 
electric power generation bases in Poland and Germany and indicating the 
possible impact of German trends into Polish market. 

Key words: Energiewende, investment, development, National Power 
System, energy policy 
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PROGRAM POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ – UWARUNKOWANIA  
I PROGNOZY W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ ENERGIEWENDE 

 
 
W drugiej dekadzie XXI w. koncepcję Energiewende (niemieckiej polityki 

energetycznej) można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: polityczno-
ideologicznej oraz społeczno-ekonomicznej oraz trzech wymiarach: narodowym, 
regionalnym i globalnym. Zarówno płaszczyzny, jak i wymiary mogą się zazębiać, 
kreśląc zarys umownego „quasi-algorytmu” opartego na zasadzie strategicznego 
„wielokrążka”, którego realizacja może przyczynić się do wzmocnienia pozycji RFN 
w skali regionalnej, jak i światowej. 

Odwołując się do założeń realizmu, Energiewende można najogólniej 
zdefiniować jako zbiór powiązanych ze sobą koncepcji będących pewnego rodzaju 
wyborem politycznym determinującym rozwój określonych sektorów gospodarki 
(„quasi-algorytmem”), który w głównej mierze ma za zadanie: uniezależnić RFN  
od obciążającego gospodarkę niemiecką importu surowców węglowodorowych, 
stworzyć nowe miejsca pracy w RFN, nadać impuls ekonomiczny gospodarce, 
wymuszając za pomocą instrumentów prawnych i odpowiedniej stymulacji 
podatkowej zwiększenie popytu, a tym samym doprowadzić do wzrostu wpływów 
budżetowych RFN (popytowy model rozwoju Keynesa stworzony za pomocą 
ideologii „odsprzedanej” w pozytywnej i akceptowalnej formie społeczeństwu 
niemieckiemu). Koncepcja ta zakłada bowiem zwiększenie wpływów do budżetu  
za pomocą pośrednich podatków wynikających ze zwiększonego poziomu 
konsumpcji społeczeństwa niemieckiego dążącego do uzyskania optymalnego 
poziomu efektywności gospodarstw domowych i przemysłu. Tym samym RFN  
ma szansę uniknąć „morderczej” spirali zadłużenia, która w obliczu zapaści 
demograficznej mogłaby doprowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji 

na skalę europejską.
1
 

Koncepcja ta pozostaje również nie bez znaczenia dla rozwoju innych państw 
UE, ponieważ ze względu na skalę i siłę oddziaływania niemieckiej dyplomacji  
oraz gospodarcze znaczenie RFN, państwo to ma realny (choć ze zmiennym 
szczęściem) wpływ na coś, co można nazwać procesem kształtowania się  
tzw. europejskiej polityki energetycznej. Ta promowana na forum politycznym  
UE koncepcja, choć ma ograniczony wymiar traktatowy, stanowi coraz bardziej 
poważny instrument kształtowania świadomości społeczeństw UE, mogący 
doprowadzić w konsekwencji do modyfikacji dróg rozwoju sektorów 
energetycznych państw członkowskich. Ze względu na ich zróżnicowanie,  
tzw. polityka energetyczna Unii może mieć zdecydowanie różne skutki dla państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, jak i państw dawnej „piętnastki”. Przewaga 
technologiczna i kapitałowa należy zdecydowanie do tych drugich, które  
są przygotowane do wprowadzenia dużej części rozwiązań technologicznych oraz 
wolnorynkowych w procesie produkcji i przesyłu energii w ramach UE. 
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 Szczegółową analizę problemu w przełomowej monografii przedstawiała Beata Molo, szerzej: B. Molo, 
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Kraków 2013, s. 330. 

 



Dla RFN wprowadzenie w porozumieniu z władzami Francji i państw 
Beneluksu rozwiązań wynikających z koncepcji tzw. europejskiej polityki 
energetycznej może stanowić szansę zwiększenia udziału tego państwa jako 
producenta i eksportera energii na pozostałe rynki energetyczne Unii. Można 
zakładać hipotetycznie, iż ze względu na potencjał kapitałowy i technologiczny 
RFN w przeciągu dwóch dekad jest w stanie zdominować za pomocą 
mechanizmów wolnorynkowych warunki na ościennych rynkach „energii” i poczynić 
kroki w celu zmonopolizowania środków jej wytwarzania, a tym samym 
zmarginalizować konkurencję podmiotów należących do państw ościennych 
(szczególnie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie istnieje w dużej 
mierze nieefektywny sektor energetyczny, odziedziczony w większości przypadków 
po okresie tzw. demokracji ludowej). 

Energiewende może mieć również wpływ na globalny wymiar znaczenia  
RFN, która nadal (podobnie jak Japonia) pomimo znaczenia politycznego,  
ekonomicznego oraz militarnego nie posiada stałego członkostwa np. w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ. W tym przypadku umiejętne rozegranie Energiewende 
poprzez eksport zielonej ideologii spowodować może zapotrzebowanie  
na „przyjazne” przywództwo oparte na hybrydzie założeń globalizmu, pacyfizmu, 
ekologizmu, kapitalizmu, socjalizmu i nowoczesnego nacjonalizmu odrzucającego 
rasizm i przemoc. 

Z punktu widzenia interesów Polski szczególnie ważna wydaje się analiza 
skutków wdrażania koncepcji niemieckiej Energiewende, ponieważ można 
zakładać, iż jej powodzenie będzie warunkowało stanowisko władz Francji i państw 

Beneluksu wobec dalszego tempa realizacji europejskiej polityki energetycznej.
2
 

Biorąc pod uwagę członkowstwo Polski w UE można przewidywać, iż ta unijna 
koncepcja przez najbliższe dekady będzie determinowała również kierunki rozwoju 
polskiej polityki energetycznej, a co za tym idzie, może mieć istotny wpływ  
na kształt bilansu energetycznego Polski. 

Polska, jako jedyne państwo w UE, sektor energetyczny ma w ponad 80% 
oparty ma na paliwach węglowodorowych (głównie węglu kamiennym i brunatnym) 
i mimo, że stosunek ten wobec tzw. alternatywnych źródeł energii systematycznie 
zmniejsza się, to pozostaje nadal poważnym problemem strukturalnym 

archaicznego systemu elektroenergetycznego naszego kraju.
3
 Niestety niska 

efektywność polskiego sektora energetycznego koreluje ze stosunkowo niewielkimi 
możliwościami mobilizacji kapitałowej, która niezbędna jest przy nieuchronnej 
restrukturyzacji jednego z najbardziej znaczących elementów gospodarki. 
Dodatkowo, państwo polskie posiada szeroki udział w krajowym sektorze 
elektroenergetycznym uwarunkowany w dużej mierze względami politycznymi,  
co nie wróży rychłych zmian jakościowych. 

Należy podkreślić, iż wymuszona politycznie przez struktury UE 
przyspieszona sekwencja zmian (determinowana polityką klimatyczną  
i energetyczną Unii) polskiego sektora energetycznego może niekorzystnie 
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 Szerzej: Ibidem, s. 260 i n. 

3
 Uwarunkowania bilansu energetycznego Polski zostały dogłębnie zanalizowane w serii dokumentów 
strategicznych przyjętych przez polskie władze w ostatnich dziesięciu latach, szerzej: Polityka 
energetyczna z 2005 r., Program dla elektroenergetyki z 2006 r., Polityka energetyczna Polski  
do 2025 r. z 2005 r., Polityka energetyczna Polski do 2030 r. z 2007 r., czy ostatecznie w Programie 
Polskiej Energetyki Jądrowej z 2010 r. 



wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki poprzez rzeczywiste zwiększenie cen 
energii, a tym samym zmniejszenie jej konkurencyjności, która opiera się głównie 
na niskiej „cenie” płacy oraz umiarkowanej (jak na warunki unijnie) cenie energii 
(pod względem podatkowym, np. dla firm nie jesteśmy już konkurencyjni, nawet  
z tak bardzo sfiskalizowanych państw jak RFN). 

Można zatem przypuszczać, iż realizowana przez rząd RFN zdecydowana  
i dynamiczna polityka energetycznej zmiany (odejścia od surowców 
węglowodorowych na rzecz OZE) stoi w opozycji wobec zmieniającej od kilkunastu 
lat polityki energetycznej Polski, która nadal opiera się na założeniach, iż ważnym 
jej elementem obok OZE czy w dalszej perspektywie energii jądrowej pozostaną 
węglowodory (węgiel kamienny czy gaz ziemny, niezależnie od sposobów jego 
pozyskiwania). W tym przypadku można przewidywać, iż istotnym elementem 
perswazji w relacjach bilateralnych ze strony RFN wobec Polski może stać  
się sugestia „ortodoksyjnego” podejścia tego państwa do realizacji założeń  
polityki klimatycznej i energetycznej UE, która wprost koreluje z założeniami 
Energiewende w większym stopniu niż dotychczasowe polskie plany związane  
z polityką energetyczną. Dlatego, aby dobrze nakreślić mogące wystąpić  
w procesie kształtowania się europejskiej polityki energetycznej szanse, wyzwania 
i zagrożenia dla Polski, konieczne staje się przeanalizowanie możliwych wariantów 
rozwoju polityki energetycznej RFN. 

Analiza ta wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju sektora 
energetyki jądrowej w Polsce, ponieważ Energiewende m.in. zakłada definitywne 
odejście niemieckiego sektora energetycznego od pozyskiwania energii z siłowni 
jądrowych, a to oznacza wyłączenie istniejących instalacji tego typu w RFN 

najpóźniej do 2022 r.,
4
 czyli w kilka lat przed planowanym (w Polskim Programie 

Energetyki Jądrowej) uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
5
  

W tym kontekście polski program jądrowy, ze względów na jego strategiczne 
znaczenie, może stać się kwestią „trudną” w relacjach z władzami RFN, które będą 
skłonne do wywierania presji na polski rząd, aby zrezygnowano w naszym kraju  
z realizacji przedsięwzięć dotyczących energetyki jądrowej. Można przewidywać,  
iż w zamian strona niemiecka gotowa będzie wspierać za pomocą własnego 
potencjału technologicznego rozwiązania bazujące na tzw. odnawialnych źródłach 
energii. Należy przy tym zaznaczyć, iż w bliższej perspektywie na korzystny dla 
Polski transfer technologii odnawialnych w dłuższej perspektywie może okazać  
się brzemiennym rozwiązaniem, ponieważ wykorzystując niemieckie technologie, 
władze polskie nie będą skłonne inwestować publicznych pieniędzy w polskie 
rozwiązania, a dodatkowo trwale zrezygnują z tzw. ambicji jądrowych, których 
realizacja może na trwałe uniemożliwić przełamanie utrwalonej „nierównowagi”  
na linii Berlin-Warszawa-Moskwa. 

                                                           
4
 Data ta jak można zakładać w 2014 r. pomimo deklaracji politycznych wydaje się dość ryzykowna 
biorąc od uwagę to, że duża część pracujących obecnie w RFN elektrowni jądrowych jest mniej 
więcej w połowie swojego cyklu technologicznego, który powoduje to, że z punku wiedzenia 
udziałowców takiego przedsięwzięcia zamknięcie elektrowni nie ma żadnego uzasadnienia 
finansowego, ponieważ rząd RFN kierując się założeniami politycznymi naraża się na roszczenia 
odszkodowawcze udziałowców. 

5
 Za katalizator społeczny, który pozostał nie bez znaczenia dla podjętych decyzji politycznych można 
uznać awarię reaktora jądrowego w japońskim mieście Fukushima w 2011 r. 



Podkreślić należy również, iż biorąc pod uwagę relacje na linii Berlin-
Warszawa w kwestii współpracy sektora energetycznego, trudno dopatrzeć się 
przesłanek ścisłej współpracy, tak jak to ma miejsce między RFN a Francją, które  
w ostatnich latach powołały np. specjalne biuro ds. transformacji energetycznej 
(działa od 2006 r.), a w 2013 r. podpisały „serię porozumień międzyrządowych oraz 
po raz pierwszy zadeklarowano, że nadrzędnymi celami polityki energetycznej  
i klimatycznej obu państw jest walka z globalnym ociepleniem, rozbudowa 
odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmniejszenie udziału energetyki jądrowej 

w produkcji prądu”.
6
 Oba mocarstwa zdecydowały się również na popieranie 

unijnych planów redukcji emisji CO2 na poziomie 40% oraz udziału odnawialnych 

źródeł energii (OZE) w UE na poziomie 30% po 2020 r.
7
 Dodatkowo prezydent 

Francji spotkał się z pozytywną reakcją na propozycję dotyczącą budowy 
przedsiębiorstwa produkującego panele fotowoltaiczne na bazie konsorcjum 
instytutów badawczych z obu państw. Przewidywać można, iż zostanie również 
zainicjowana współpraca Siemensa z francuskim Alstomem w zakresie 
ekologicznych technologii dla transportu lub współpraca z francuską Arevą, która  

w Niemczech produkuje turbiny wiatrowe.
8
 

 
Polski Program Energetyki Jądrowej 
28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęta uchwałę w sprawie Programu 

polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Przyjęcie niniejszego dokumentu 
zapowiadano w latach wcześniejszych prac koncepcyjnych. Świadczą o tym 
zapowiedzi realizacji polskiego programu energetyki jądrowej w takich 
dokumentach, jak: Polityka energetyczna Polski do 2025 r., Polityka energetyczna 
Polski do 2030 r. oraz Program Polskiej Energetyki Jądrowej z 2010 r. Dodatkowo, 
13 stycznia 2009 r. rząd Polski podjął uchwałę w zakresie rozwoju energetyki 
jądrowej, w której zobligowano Ministra Skarbu do zaangażowania Polskiej Grupy 
Energetycznej S. A. (PGE) w realizację programu budowy elektrowni jądrowej  

w Polsce.
9
 W 2009 r. dla usprawnienia wdrażania podjętych decyzji stworzono 

również urząd – Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.
10

 

                                                           
6
 Realizują oba podmioty również długofalowe strategie przebudowy energetycznej. Niemiecka strategia 
energetyczna (Energiewende) zakłada wyłączenie elektrowni jądrowych do 2022 roku oraz stopniową 
rozbudowę OZE do 2050 roku, natomiast francuska strategia energetyczna stawia na wzrost 
produkcji prądu z OZE oraz zmniejszanie wykorzystywania energii atomowej (do 2020 roku udział 
OZE w produkcji prądu ma wzrosnąć do 23%, a udział energii atomowej spaść z obecnych 75%  
do 50%, szerzej: R. Bajczuk, Francja najważniejszym partnerem energetycznym Niemiec w UE, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-01-22/francja-najwazniejszym-partnerem-
energetycznym-niemiec-w-ue [dostęp 14.09.2014 r.]. 

7
 Jest to rozwiązanie sprzeczne ze stanowiskiem państw Europy Środokowo-Wschodniej, w tym Polski. 
W 2013 r. władze francuskie przystąpiły do niemieckiej inicjatywy zrzeszenia 10 państw  
(tzw. Renewables Club; m.in. Chiny, Indie i Wielka Brytania, na które przypada ponad 40% 
globalnych inwestycji w OZE). Celem tej inicjatywy jest transformacja światowej energetyki,  
by odnawialne źródła energii miały dominującą pozycję w produkcji energii szerzej: Ibidem. 

8
 Ibidem. 

9
 Udział Skarbu Państwa w spółce to ok. 62% akcji, należy ona do tzw. wielkiej czwórki operatorów 
energetycznych, którzy zoligopolizowali polski rynek energetyczny: ENEA, ENERGIA, TARUN Polska 
Energia. 

10
 Na stanowisko to powołano Hannę Trojanowską – na mocy rozporządzenia przyjętego przez Radę 
Ministrów 12 maja 2009 r. H. Trojanowska jako pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej,  
w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, miał podejmować i realizować działania 
na rzecz rozwoju tego sektora. Zgodnie z przepisami, do jej zadań należeć miały: opracowanie  



Generalnie rzecz ujmując, w PPEJ zapisano zakres działań, jakie należy 
podjąć, aby bezpiecznie korzystać z energetyki jądrowej w Polsce. Program ten 
określa m.in. „harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych oraz 
przygotowania pod te inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej.  
W dokumencie zostały ustalone role oraz zakres odpowiedzialności instytucji 
odpowiedzialnych za wdrożenie Programu, a także kwestie związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”.
11

  
W dokumencie tym założono bardzo rygorystyczny harmonogram prac, który  
ma przynieść finalny efekt w 2024 r., wówczas to, według rządowego planu,  
ma zostać uruchomiona jedna z dwóch planowanych elektrowni jądrowych  

(jej koszt ok. 40-60 mld zł, przewidywana moc – 3000 MW).
12

 Biorąc pod uwagę 
przytoczone w dokumencie dane można było przyjąć założenie, iż niniejszy 
dokument będzie tzw. kamieniem milowym dla rzeczywistej modernizacji całego 
sektora elektroenergetycznego w Polsce, który wzbogaci się o nowoczesne 
instalacje jądrowe, które w dającej się przewidzieć przyszłość będą produkowały 
„czystą” energię zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami dla tego sektora 

w wymiarze regionalnym.
13

 

Analizując budowę samego dokumentu należy podkreślić, iż jest to obszerne 
opracowanie (ponad 150 s.), które ze względu na uwarunkowania merytoryczne 
podzielono na kilkanaście rozdziałów (16) i podrozdziałów, które dodatkowo 

uzupełniono czterema załącznikami.
14

 Credo dokumentu znajduje się we wstępie, 
który sam w sobie stanowi dość wnikliwe studium uwarunkowań, celów, założeń  
i wytycznych związanych z realizacją programu energetyki jądrowej w Polsce. 
Wnikliwe studium tej części obszernego PPEJ samo w sobie może być już 
pewnym wyzwaniem intelektualnym, szczególnie dla tzw. laików. Jak można się 
było spodziewać, w pierwszych zdaniach autorzy (bądź autor) PPEJ imputują,  
iż podstawowym celem rozpoczęcia PPEJ jest potrzeba „pierwotna”, a mianowicie 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju (poprzez m.in. „dywersyfikacje 
bazy paliwowej i produkcję energii po racjonalnych kosztach, z uwzględnieniem 
wymagań środowiskowych”). Następnie podkreślono, iż dzięki rozwojowi 
energetyki jądrowej: „zostanie spowolnione tempo wzrostu cen energii, a w dalszej 

                                                                                                                                                    
i przedstawienie Radzie Ministrów projektu programu polskiej energetyki jądrowej, w którym zawarte 
będą m.in. informacje na temat liczby, wielkości i możliwych lokalizacji elektrowni jądrowych. 
Przewidywano ponadto, że przy opracowywaniu i wdrażaniu programu H. Trojanowska będzie 
współpracować z Polską Grupą Energetyczną S.A. Decyzją Prezesa RM 11 kwietnia 2014 roku 
odwołano H. Trojanowską (według doniesień prasowych pełnomocnik sama zrezygnowała  
ze stanowiska wskutek rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami rządu a rzeczywistymi możliwościami) 
ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i pełnomocnika Rządu ds. polskiej 
energetyki jądrowej, szerzej: Prezes Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3336 [dostęp 
10.07.2014 r.]. 

11
 Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przez Radę Ministrów, 
http://www.mg.gov.pl/node/19990 [dostęp 30.03.2014 r.]. 

12
 Najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino). PGE kupiła tam 
113. hektarową działkę, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15785208,Pelnomocnik_rzadu__ds__en 
ergetyki _jadrowej_odwolany.html#ixzz3D2eT9x3s [dostęp 14.09.2014 r.]. 

13
 PPEJ, Warszawa, I 2014. 

14
 Co ciekawe, ten obszerny dokument według jego zapisów został stworzony przez anonimowych 
urzędników, ponieważ na pierwszej stronie tytułowej znajduje się tylko logo podsekretarza stanu  
w Ministerstwie Gospodarki – Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej oraz rok 
wydania 2014. 



perspektywie zahamowane, ceny energii zostaną utrzymane na stabilnym 
poziomie, ponieważ koszty paliwa jądrowego są względnie stabilne i nie podlegają 
większym wahaniom, zapewnione zostanie bezpieczeństwo i ciągłość dostaw 
paliwa – surowiec do produkcji paliwa jądrowego (głównie uran) jest pozyskiwany  
z państw stabilnych politycznie, a jego ilość potrzebna do pracy elektrowni jest 

niewielka i łatwa do zmagazynowania na wiele lat”.
15

 Następnie przytoczono dane 
z dokumentu wcześniejszego (Polityka energetyczna Polski do 2030), które 
niezbicie dowodzą, iż zapotrzebowanie na energię w Polsce będzie rosło z roku  
na rok, podążając za średnią unijną, która jest prawie dwa razy większa niż  

w Polsce.
16

 
Podkreślono również, co warto zaznaczyć, iż od 1980 r. Polska jest 

importerem netto energii i trend ten będzie się cały czas pogłębiał, a dodatkowo 
„własne zasoby surowców potrzebnych do wytwarzania energii elektrycznej nie 
wystarczą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Trwające 
prace nad wydobywaniem gazu łupkowego są na zbyt wczesnym etapie, by ocenić 
czy źródło to może istotnie zmienić polską strukturę wytwarzania energii (tzw. miks 

energetyczny)”.
17

 Dodatkowo zaznaczono, iż obecna struktura paliwowa polskiej 

elektroenergetyki ukształtowała się po II wojnie światowej (m.in. wskutek, jak  
to oględnie przedstawiono, „braku dewiz”, a niewykorzystaną szansą dla Polski 
była rezygnacja z budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” (ten typ elektrowni 
jądrowej przez międzynarodowych ekspertów uznano za szczególnie 
niebezpieczny, dowodem na to były umowy akcesyjne, w których państwa takie 
jak np. Litwa i Bułgaria zobowiązały się do zamknięcia tego typu elektrowni  
po przystąpieniu do UE). Zaakcentowano wyraźnie, iż biorąc pod uwagę 
dotychczasową archaiczną strukturę paliwową oraz uwzględniając cele  
unijne (czyli wzrost do 15% udziału energii odnawialnej w strukturze energii finalnej 
brutto w 2020 r.) niezbędne jest wdrożenie energetyki jądrowej do struktury  
źródeł wytwórczych po 2025 roku (umożliwi to zmniejszanie emisji CO2  
w elektroenergetyce oraz złagodzenie wzrostu cen energii elektrycznej 

spowodowanego wysokimi kosztami ograniczania emisji CO2).
18

 Należy zaznaczyć 
przy tym, iż według opracowań (m.in. raportów specjalistycznych firmy McKinsey 
pt. Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030) 
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 PPEJ, Warszawa, I 2014. 
16

 Dane te mogą odrobinę zaskakiwać, gdyż pomimo ogólnoeuropejskiego dążenia do zmian 
efektywność i spadku przewidywalnej liczby ludność (demografowie biją już od ponad dwóch dekad 
na „alarm”) autorzy dokumentu niezbycie dowodzą powołując się również na badania Eurostatu,  
iż to właśnie w Polsce energii będzie systematycznie brakowało. 

17
 Należy nadmienić iż posiadane szacunkowe dane dotyczące posiadanych w Polsce zasobów  
tzw. gazu łupkowego są dalece nieprecyzyjne, ponieważ wydanym przez Państwowy Instytut 
Geologiczny raporcie z 2012 r. oszacowano, że wielkość polskich złóż z największym 
prawdopodobieństwem mieści się w przedziale 346-768 miliardów m

3
 (dane pochodzą z lat  

1950-1990, nowsze nie są dostępne, zapowiedziano nowy raport na pierwszy kwartał 2014 r. – nie 
ukazał się), przy szacunku minimalnym 38 mld m

3
 i maksymalnym rzędu 1,92 bln m

3
. Dla porównania 

szacowane zasoby gazu ze złóż konwencjonalnych są oceniane na 145 mld m
3
, szerzej: Ocena 

zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych Dolnego 
Paleozoiku w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko-Lubelski) Raport Pierwszy, Warszawa, III 2012. 

18
 Należy jednak podkreślić, iż jedna czy dwie elektrownie jądrowe nie będą miały znaczenia 
przełomowego dla bilansu energetycznego Polski (za to mogą mieć znacznie ogromne  
w strategicznym wymiarze). Nadal według rządowych planów decydującym składnikiem zostanie 
węgiel brunatny i kamienny. 



oraz raportów dotyczących kosztów energii elektrycznej, zrealizowane na zlecenie 
Komisji Europejskiej (KE), na które powołali się autorzy niniejszego dokumentu 
potwierdzając, iż „największą teoretycznie możliwą redukcję emisji CO2 przy 
produkcji energii elektrycznej, najbardziej korzystne i opłacalne jest wykorzystanie 

źródeł jądrowych”,
19

 ponieważ według przytoczonych danych KE, że scenariusze 

budowy sektora elektroenergetycznego „oparte na znaczącym udziale energii 
jądrowej (20-30%) są tańsze i bezpieczniejsze, niż te oparte na większym udziale 

OZE”.
20

 Energetyka jądrowa jest stabilnym i bezpiecznym źródłem energii 

elektrycznej, z którego korzysta obecnie 15 spośród 28 państw członkowskich  

UE, które odpowiada za 
1
/3 produkcji elektrycznej w UE.

21
 Dodatkowo podkreślono, 

iż na szczeblu europejskim energetyka jądrowa uznawana jest za technologię, 
która pozwala osiągnąć cele wytyczone w unijnych planach działania w zakresie 

energii.
22

 

W tym strategicznym dokumencie, oprócz kwestii związanych z m.in. 
legislacyjnymi wymogami, nadzorem technicznym, poparciem społecznym (wagą 
odpowiedniej kampanii informacyjnej) zaznaczono, iż „sektor energetyki jądrowej 
ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie tej gałęzi gospodarki  
od momentu przygotowania inwestycji, przez fazę jej realizacji, bezpieczną  
i ekonomiczną eksploatację obiektów energetyki jądrowej i późniejszą ich 
likwidację, jak również wdrożenie rozwiązań w zakresie postępowania  
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 
Odpowiedzialność ta powstaje po stronie inwestorów i operatorów już w momencie 
podjęcia decyzji inwestycyjnej i ustaje dopiero po skutecznym zakończeniu 

likwidacji obiektów energetyki jądrowej”.
23

 

Ważnym elementem, choć ujętym dość ogólnikowo, była tzw. kwestia 
finansowania całego przedsięwzięcia, która nie przedstawiała „twardych” założeń 
budżetowych (biorąc pod uwagę, iż głównymi kapitałowymi udziałowcami będą 
spółki polskiego sektora energetycznego w dużej mierze kontrolowane przez 
państwo), lecz ogólne sformułowania dotyczące wariantów modeli pozyskiwania 
środków na tego typu inwestycje na świecie. Fakt ten może dziwić, gdyż analizując 
przybliżone koszty należy podkreślić, iż najprawdopodobniej program rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce będzie „największym przedsięwzięciem w historii 

polskiego sektora energetycznego i całej powojennej gospodarki”.
24

 

Starając się ocenić rzeczywiste możliwości realizacji założeń zawartych  
w PPEJ można mieć uzasadnione wątpliwości, czy pierwszy reaktor w Polsce 
zostanie uruchomiony do 2024 r. (według źródeł PGE ma zostać otwarta pierwsza 
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 Raport sporządzony w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, szerzej: PPEJ, Warszawa,  
I 2014. 

20
 Dynamika kosztów energii elektrycznej, raport końcowy KEMA 912-704 dla DG ENER, I 2013. 

21
 Komunikat KE z dnia 15 grudnia 2011 r. – Plan działań w zakresie energii do r. 2050, COM (2011) 
885. 

22
 PPEJ, Warszawa, I 2014. 

23
 Jest to dość ryzykowna teza w wobec wydarzeń, które miały miejsce w Fukushimie, kiedy w obliczu 
poważniej awarii jądrowej decydujące było wsparcie państwa w likwidacji skutków katastrofy, której 
konsekwencje doprowadziły do poważnego kryzysu politycznego oraz oświadczenia rządu 
japońskiego o ostatecznej rezygnacji z energii jądrowej w nadchodzących trzydziestu latach. 

24
 PPEJ, Warszawa, I 2014. 



elektrownia jądrowa na koniec 2023 r.),
25

 biorąc pod uwagę doświadczenia fińskie 
(reaktor w Olkiluoto), które wskazują, iż planowany termin oddania do użytku 
reaktora tzw. generacji III + przekroczono już o 8 lat (przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, francuskiej firmy Areva twierdzą, iż elektrownia zostanie oddana  

w 2016 r.,
26

 a pierwotne założenia finansowe przekroczono prawie trzykrotnie. 
Występują również trudności w przedstawieniu jednoznacznych ocen  

w zakresie opłacalności wprowadzania i eksploatowania technologii jądrowej 
(szczególnie biorąc pod uwagę zastosowanie technologii reaktorów III+generacji), 
które zaproponowano w dokumencie. Wynika to m.in. z: konieczności brania pod 
uwagę, przy takiej ocenie, wielu czynników, stosowania różnych metodologii, 
analizy różnych technologii energetycznych. W przypadku elektrowni jądrowej 
można mówić o kosztach: kapitałowych, eksploatacji i obsługi, paliwa i cyklu 
paliwowego, likwidacji. W ramach przedstawionej struktury wydatków pierwszy 
punkt ma największe znaczenie w energetyce jądrowej (60-75% wszystkich 

kosztów). Dla porównania, koszty likwidacji szacuje się na ok. 5%.
27

 Dodatkowo 
należy również wkalkulować opóźnienia wynikające z tzw. przygotowań polskiej 

strony do realizacji procesu inwestycyjnego.
28

 3 września 2014 r. podpisano 
umowę wspólników (ENEA, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska 

Energia)
29

 która zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do 
posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji 
przypadających na okres trzech kolejnych lat (partnerzy przewidują, że łączne 

koszty z tego tytułu wyniosą ok. 1 mld zł.).
30

 Decyzja o dalszym zaangażowaniu w 
projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej, spodziewana jest w 2017 r. Będzie 
wynikała m.in. z analizy otoczenia makroekonomicznego, kształtu polityki 
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 Projekt energetyki jądrowej w GK PGE, http://www.pgeej1.pl/projekt-ej-w-gk-pge.html [dostęp 
12.07.2014 r.]. 
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 Finlandia: Budowa reaktora atomowego elektrowni Olkiluoto opóźniona o 8 lat, http://forsal.pl/artykuly/ 
769738,finlandia-budowa-reaktora-atomowego-elektrowni-olkiluoto-opozniona-o-8-lat.html [dostęp 
12.07.2014 r.]. 

27
 Analiza kosztów funkcjonowania poszczególnych sektorów energetycznych, (w:) H. Anglart, 
Atrakcyjna energetyka jądrowa, Energetyka, maj 2011. 

28
 Ostatecznie odpowiedzialna za koordynacje projektu PGE EJ 1 sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg 
publiczny prowadzony w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie przez Inżyniera Kontraktu 
(ang. Owner’s Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym  
z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. 
Wykonawcą wybranym w postępowaniu jest AMEC Nuclear UK Ltd. Cena oferty Wykonawcy  
to 1.327.978.177,52 PLN netto, w tym cena za zakres podstawowy: 204.601.176,23 PLN netto,  
a cena za zakres opcjonalny: 1.123.377.001,29 PLN netto, szerzej: PGE EJ 1 sp. z o.o. wybrała 
Inżyniera Kontraktu w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, 
http://www.pgeej1.pl/wybor-inzyniera-kontraktu.html [dostęp 12.09.2014 r.]. 

29
 Spółki zobowiązały się odkupić od PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 10 proc. (łącznie 30 
proc.) udziałów w spółce PGE EJ 1, odpowiedzialnej za przygotowanie i wybudowanie 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. 

30
 W tym czasie planowany jest wybór partnera strategicznego, dostawcy technologii, wykonawcy 
elektrowni jądrowej w formule „pod klucz” (tzw. EPC – engineering, procurement, construction), 
dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania projektu. W tym celu przeprowadzone 
zostanie postępowanie zintegrowane, które połączy w jednym przetargu kluczowe elementy projektu 
jądrowego. Obecnie prowadzone są przygotowania w głównych obszarach, które umożliwią 
uruchomienie takiego postępowania na początku przyszłego roku, szerzej: Polski program jądrowy: 
umowa wspólników podpisana, http://www.pgeej1.pl/polski-program-jadrowy-umowa-wspolnikow-
podpisana-.html [dostęp 14.09.2014 r.]. 



energetyczno-klimatycznej oraz mechanizmów regulacyjnych, zapewniających 

ekonomiczną przewidywalność inwestycji.
31

 
Analizując polskie uwarunkowania środowiskowe należałoby opowiedzieć się 

w naszym kraju za modelem rozwoju energetyki jądrowej opartym na synergii 
węgla i atomu, czego skutkiem byłaby akceptacja technologii jądrowej kolejnych 
generacji reaktorów HTR (High Temperature Reactor). Ten typ reaktorów jest 
zaliczany do tzw. IV generacji (obecnie nie jest w użytkowaniu komercyjnym). 
Technologia ta posiada pasywny system bezpieczeństwa i mniejszą szkodliwość 
odpadów. Cechą charakterystyczną tej technologii jest również możliwość 
korzystania z tzw. synergii węglowo-jądrowej, czyli wykorzystywania wysokich 
temperatur do termolizy wody, następnie wykorzystanie uzyskiwanego wodoru  

do uwodorowienia węgla i produkcji benzyny syntetycznej.
32

 Dodatkowo należy 
podkreślić, iż reaktory HTR zalicza się do technologii SMR (Small Modular 
Reactor). Obok reaktorów HTR można wymienić reaktory LWR (Light Water 
Reactor). Potencjalny rozwój obu reaktorów w Polsce skierowany może być  
do konkretnych gałęzi gospodarki: LWR do zasilania dużych zakładów 
przemysłowych, np. zakładów chemicznych, natomiast HTR do zasilania dużych 
sieci ciepłowniczych. Niestety o tej technologii nieprzychylnie wyraziło się 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, gdyż w swoim opracowaniu eksperci 
centrum stwierdzili, że: technologia ta może stać się jedynie uzupełnieniem dużych 
reaktorów, wybór konkretnej technologii SMR może być dokonany najwcześniej  
w 2022 r., natomiast budowa mogłaby rozpocząć się ok. 2024-2026 r., przy 
rozwoju technologii w Polsce trzeba byłoby wybudować kilkadziesiąt reaktorów 
modułowych, realizacja projektów SMR w Polsce może być poważnie rozważona 

po 2030 r.
33

 
Kolejnym problemem PPEJ jest również przewidywana dywersyfikacja źródeł 

energii. Może budzić pewne wątpliwości, ponieważ biorąc pod uwagę np. sektor 
transportowy (jeżeli nie nastąpi rewolucja technologiczna – odejście od silnika 
spalinowego na rzecz różnych wariantów silników elektrycznych), nie będzie  
to miało większego znaczenia, gdyż ropę naftową i gaz ziemny będzie trzeba 
sprowadzać spoza kraju (pytanie tylko o najwłaściwsze kierunki importu 

uwzględniające: cenę, stabilność dostaw i jakość).
34

 Zasadniczą kwestią pozostaje 

odpowiednie wykorzystanie tzw. możliwości realizacji projektu jądrowego, jako 
czynnika, który stymulowałby inne sektory gospodarcze (chodzi o stworzenie 
całego przemysłu „okołojądrowego”), które miałyby się dynamicznie rozwijać dzięki 
tej narodowej inwestycji w przyszłość (efekt synergii). 

Należy podkreślić, iż w PPEJ uwzględniono również czynnik informacyjny, 
czyli wytworzenie społecznej akceptacji dla rozwoju energetyki jądrowej. Analizując 
ostanie wyniki badań można przeciwstawić się tezie o tzw. efekcie NIMBY (czyli  
im dalej będzie lokalizowana inwestycja od naszego miejsca zamieszkania,  
tym bardziej skłonni jesteśmy ją akceptować), ponieważ 58% mieszkańców 
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 Ibidem. 
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 G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 2005, s. 340-343. 
33

 K. Samul, A. Strupczewski, G. Wrochna, Małe Reaktory Modułowe SMR, Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych, Świerk 2013, s. 2 i n. 
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 W. Ostant, Bilans bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście rządowych planów siłowni 
jądrowej, (w:) Bezpieczeństwo energetyczne rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość, 
pod red. P. Kwiatkiewicz, Tom 1, Poznań 2014, 391 i n. 



województwa pomorskiego jest zdania, że w najbliższym czasie w Polsce powinna 
zostać wybudowana elektrownia jądrowa, a 57% badanych popiera projekt budowy 
 
pierwszej elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W tzw. 
gminach lokalizacyjnych poparcie dla budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest 
bardzo wysokie. W Krokowie sięga 71% (i jest to wyraźny wzrost w stosunku do 
poprzedniego badania, 56%), w Choczewie wynosi 57%, a w Gniewinie 83%. 
Należy również zaznaczyć, iż poparcie mieszkańców dla programu budowy 
elektrowni jądrowej jest skorelowane z poziomem wiedzy. Im jest ona wyższa, tym 
wyższa jest akceptacja dla budowy elektrowni w sąsiedztwie (strach wynika  

w dużej mierze z niewiedzy).
35

 Całej kwestii nie ułatwiają również roszady 
personalne, jak odwołanie ze stanowiska Michała Waligórskiego – dyrektora 

Państwowej Agencji Atomistyki – w listopadzie 2010 r.,
36

 czy w kwietniu  

2014 roku Hanny Trojanowskiej, pełnomocnika rządu ds. programu energetyki 

jądrowej
37

 
 
Zakończenie 
Biorąc pod uwagę działania rządu RFN, dotyczące wydarzeń związanych  

z konfliktem ukraińskim, można zauważyć tendencje do marginalizacji Polski jako 
aktywnego aktora kreującego politykę bezpieczeństwa w regionie państw Europy 
Środkowo-Wschodniej. Świadczą o tym próby imputowania przez przedstawicieli 
RFN i Francji wyimaginowanego zobowiązania do „respektowania deklaracji 
złożonej przed laty Rosji przez NATO, że w państwach przyjętych po 1989 r. nie 

będą rozmieszczane znaczące siły”.
38

 Dodatkowo prowadzone są przez stronę 
niemiecką działania torpedujące wysiłki polskich dyplomatów starających się 
przybliżyć stałe instalacje wojskowe NATO do wschodniej granicy sojuszu. Taka 
postawa „wymagającego” partnera, jakim jest dla Polski RFN, może nie tylko 
dziwić, lecz również skłaniać do pogłębionej refleksji nad rzeczywistymi motywami 
takiego postępowania, które może wychodzić dalece poza sferę bezpieczeństwa 
postrzeganego przez pryzmat zagrożeń militarnych. Spychanie państw Europy 
Środkowo-Wschodniej na swoisty margines NATO może tworzyć niebezpieczny 
precedens, który w żaden sposób nie będzie służył powstrzymaniu działań 
rosyjskich na terytorium Ukrainy. Wręcz przeciwnie, brak zdecydowanych działań 
osłaniających może wzmóc determinację realizacji polityki Federacji Rosyjskiej  
za pomocą per facta concludentia. 

Z tej perspektywy postrzegając Energiewende we wcześniej 
scharakteryzowanych płaszczyznach i wymiarach można dojść do ryzykownej 
konkluzji, iż za koncepcją początkowo realizowaną poprzez pryzmat zmiany 
sektora energetycznego rzeczywiście kryje się zdecydowanie inny projekt, który 
potwierdzałby obawy, że zjednoczone Niemcy w XXI w. nawiązują do realizowanej 
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 Duże poparcie społeczne dla elektrowni jądrowej na Pomorzu, http://energetyka.wnp.pl/duze-
poparcie-spoleczne-dla-elektrowni-jadrowej-na-pomorzu,233617_1_0_0.html [dostęp 14.09.2014 r.]. 
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 Jego miejsce zajął Janusz Włodarski, inżynier, specjalistą od unieszkodliwiania i składowania, 
szerzej: http://www.paa.gov.pl/o-paa/kierownictwo/prezes [dostęp 13.09.2014 r.]. 
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 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hanna-
trojanowska-pelnomocnikiem-rzadu-ds-polskiej-energetyki-jadrowej.html [dostęp 12.09.2014 r.]. 
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 Polska określiła swoje stanowisko na szczyt NATO w Newport, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/pol 
ska-okreslila-swoje-stanowisko-na-szczyt-nato-w-newport/9byc5 [dostęp 12.09.2014 r.]. 



przez cesarskie Niemcy polityki Mitteleuropa,
39

 a ich narzędziem ma być 
niewojskowa perswazja za pomocą mechanizmów właściwych dla Unii 
Europejskiej. Ta arcyryzykowana hipoteza wymagałaby rozwinięcia w postaci 
scharakteryzowania Energiwende jako jednego z narzędzi dominacji niemieckiej 
nad narodami Europy Środkowo-Wschodniej (wymagałoby to stworzenia projekcji 
energetycznej Mitteleuropy), co mogłoby być postrzegane za co najmniej 
intelektualne nadużycie (w pierwszej połowie drugiej dekady XXI w.) równoważne 
przekonaniu części polskich elit przeświadczonych o potrzebie realizowania przez 
rząd w Warszawie germanocentrycznej wizji polskiej polityki. 

Unikając pewnej intelektualnej prowokacji, chciałbym jednak zwrócić uwagę 
na wcześniejsze posunięcia niemieckiego rządu w kwestii strategicznych planów 
sektora energetycznego (m.in. budowa gazociągu Nord Stream, sceptycyzm 
wobec realizacji projektu Nabbuco, wspieranie przez niemieckie koncerny 
inicjatywy South Streamu, odsprzedaż koncernom rosyjskim udziału  
w strategicznych spółkach energetycznych działających w RFN, nadzwyczajne 
regulacje dotyczące gazociągu OPAL, czy realizacja gazociągu NEL) oraz  
na ortodoksyjne podejście polityków w Berlinie do forsowania niekorzystnych  
dla polskiego sektora energetycznego zapisów Polityki energetycznej Unii 
Europejskiej do 2050 r. (być może w celu osłabienia polskich mocy wytwórczych  
i zmonopolizowania rynku energetycznego w tej części Europy, ponieważ RFN 
jako jedynie państwo w Europie przynależy do 4 z 7 rynków energii w Unii 

Europejskiej).
40

 Działania te, biorąc pod uwagę ich logikę i konsekwencje, mogą 
wywoływać uzasadnione obawy, które prowadzą do konkluzji, iż realizacja  
PPEJ może napotkać ze strony kolejnych rządów RFN uzasadnioną niechęć,  
a w konsekwencji spotkać się z zawoalowanymi próbami spowolnienia lub 
nakłonienia strony polskiej do rezygnacji z tzw. marzeń o polskim atomie. 

Analizując sam projekt PPEJ (nie pozbawiony wad), można zaryzykować 
twierdzenie, że jest on zwrotem w dobrym kierunku, ponieważ pomimo pewnych 
„mielizn”, dokument ten jest próbą formułowania myśli strategicznej w jednym  
z najważniejszych obszarów polityki państwa. Mimo wielu słabości, PPEJ może 
mieć strategiczne uzasadnienie, które w odległej perspektywie czasu przyniesie 
swoje pozytywne rezultaty, ponieważ polskie społeczeństwo, chcąc zapewnić 
sobie odpowiednią ścieżkę wzrostu cywilizacyjnego, powinno zacząć wybierać  
i realizować wizje wymagające wieloletniego planowania, a tym samym przełamać 
fatum „tymczasowości”. Można zakładać, iż przy odpowiednio sprawnym  
i długofalowym zarządzaniu, dzięki temu programowi Polska może odzyskać status 
regionalnego mocarstwa, które będzie w większym stopniu animatorem swojej 
polityki, a nie konsumentem pewnej konstelacji uwarunkowań, które nie stwarzają 
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 Jest to polityczny program będący celem wojennym Niemiec podczas I wojny światowej, zakładający 
dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową i jej całkowitą eksploatację przez Niemcy, 
aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz ich germanizację. 
Koncepcja Mitteleuropy (jedności regionu środkowoeuropejskiego) powstała w XIX wieku w Austro-
Węgrzech. Została przedstawiona w 1848 przez austriackiego ministra F. Schwarzenberga, szerzej: 
J. Pajewski, Mitteleuropa, Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny 
światowej, Poznań 1959, s. 444; I. Goworowska-Puchala, Mitteleuropa, Rdzeń Starego Kontynentu, 
Toruń 1997, s. 179. 
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 Regionalne rynki elektroenergetyczne zostały zdefiniowane w rozporządzeniu WE nr 714/2009. 



optymalnych szans rozwoju pomimo przynależność do UE, jak i NATO.
41

 
Realizacja projektu PPEJ może również przynieść w konsekwencji dalsze 
możliwości w postaci realizacji strategicznych założeń nawiązujących np. do logiki 
nurtu realizmu defensywnego w postaci tzw. trójpaku strategicznego do 2050 roku, 
która składa się z trzech podstawowych modułów: Polskie Zielone Światło  
(The Polish Green Light – PGL), Polski Bank Energii (Polish Energy Bank – PEB) 
oraz Polskie Siły Strategicznego Odstraszania (Polish Forces Strategic Responses 

– PFSR).
42

 Niestety, rzeczywistość planowania strategicznego (nie tylko  

w obszarze elektroenergetycznym) jest daleka od pokładanych nadziei  
i charakteryzuje się głównie zachowawczością wobec stworzonych przez 
organizacje międzynarodowe lub ościenne mocarstwa strategii (często stanowi 
intelektualny „zlepek” strategii resortowych). Przykładem mogą być przywoływane 
wcześniej m.in. dokumenty, takie jak: Polityka energetyczna Polski do 2025 r. czy 
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Niepokoić może również brak Polskiej 

polityki energetycznej do 2050 r.,
43

 która miała być opublikowana w pierwszym 
kwartale 2014 r. 

Konkludując można jedynie stwierdzić, iż jeżeli nie potrafimy przewidzieć 
przyszłości, a możemy jedynie tworzyć prognozy oparte na jej wariantowaniu,  
to należy starać się wyciągnąć wnioski z przeszłości i nie popełniać notorycznie 
tych samych błędów, wierząc w przesłanki Willsonowskiego idealizmu łudząc  
się, iż mocarstwa są w stanie w imię „dobra wspólnego” zrezygnować  
z partykularyzmów charakterystycznych dla polityk narodowych uwarunkowanych 
określonymi konglomeratami interesów. Natomiast dla zaangażowanych  
w realizację PPEJ miałbym tylko jedno banalne w swej prostocie przesłanie,  
iż: „trzeba być jak Deyna w 77., robić swoje jak się najlepiej potrafi, nawet kiedy 

gwiżdże na ciebie cały stadion”.
44

 

 
Streszczenie 
W drugiej dekadzie XXI w. koncepcję Energiewende można rozpatrywać  

w dwóch płaszczyznach: polityczno-ideologicznej oraz społeczno-ekonomicznej 
oraz trzech wymiarach: narodowym, regionalnym i globalnym. Z punktu widzenia 
polskiego interesu narodowego ważna wydaje się analiza możliwych uwarunkowań 
wnikających ze stosunku władz niemieckich wobec Polskiego Programu Energetyki 
Jądrowej (PPEJ), którego realizacja może okazać się „trudną” kwestią we 
wzajemnych relacjach Polski i RFN. Problem ten wydaje się szczególnie istotny, 
ponieważ PPEJ stanowi strategiczną szansę rozwoju dla Polski w wielu 
kontekstach, biorąc pod uwagę to, że może według założeń realizmu 
defensywnego wpłynąć również na przezwyciężenie utrwalonego historycznie 
stanu „nierównowagi” na linii Berlin-Warszawa-Moskwa, poprzez uwiarygodnienie 
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 Według zapowiedzi samego wicepremiera J, Piechocińskiego dokument ten miał zostać przyjęty  
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Polski jako wiarygodnego aktora kreującego w oparciu o kooperatywny system 
bezpieczeństwa sytuacje w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Słowa klucze: Energiewende, polska polityka energetyczna, polityka 
energetyczna RFN, polityka energetyczna UE, Polski Program Energetyki 
Jądrowej. 

 
Summary 

In the second decade of the twenty-first century. Energiewende concept can be 
seen in two dimensions: political-ideological and socio-economic as well  
as three levels: national, regional and global levels. From the point of view  
of the Polish national interest seems important analysis of possible determinants  
of penetrating the German authorities' attitude towards the Polish Nuclear Power 
Programme (PPEJ), the implementation of which may be “difficult” issue  

in the mutual relation of Polish and German. This problem seems to be particularly 

important, because PPEJ represents a strategic growth opportunities for Polish  

in many contexts, taking into account that according to the assumptions may also affect 
defensive realism to overcome historically settled state of “imbalance” between Berlin-

Warsaw-Moscow, through credibility Polish as a credible actor-creating based on 

cooperative security system situation in Central and Eastern Europe. 

Key words: Energiewende, Polish energy policy, energy policy of Germany, EU 
energy policy, Polish Nuclear Energy Programme. 
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Politechnika Wrocławska 

 
ROZWÓJ SIECI PRZESYŁOWEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA  

DOSTAW ENERGII 
 

 
1. Wprowadzenie  
Poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zależy od wielu 

różnorodnych czynników i okoliczności, przy czym jednym z najważniejszych jest 
stan techniczny infrastruktury elektroenergetycznej w obszarze: wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji. Stan ten jest w znacznym stopniu pochodną 
dotychczasowego rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej.  

Sieć przesyłowa, z racji swojego usytuowania w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym (KSE) i funkcji, jaką w nim pełni, odgrywa kluczową rolę  
w KSE i ma strategiczne znaczenie dla jego funkcjonowania. Stanowi „rdzeń” 
systemu elektroenergetycznego i decyduje o jego „wydolności”. Jej podstawowym 
zadaniem jest zbilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej  
z uwzględnieniem wymiany międzysystemowej przy zapewnieniu stabilnej  

pracy KSE i wymaganej jakości dostarczanej energii elektrycznej.
1
 Odpowiada 

więc m.in. za wyprowadzenie mocy z elektrowni systemowych i przesłanie jej 
często na znaczne odległości do obszarów zapotrzebowania. Ta funkcja sprawia, 
że sieć przesyłowa obejmuje linie i stacje NN o napięciach znamionowych równych 
lub większych od 220 kV.  

Sieć przesyłowa jest zawsze traktowana globalnie w skali systemu, a nadzór 
nad nią pełni przedsiębiorstwo energetyczne – operator systemu przesyłowego 
(OSP).  

Krajowa sieć przesyłowa to 13379 km linii i 106 stacji elektroenergetycznych 

najwyższych napięć o napięciach rzędowych 220 kV, 400 kV i 750 kV.
2
 

 
2. Rozwój sieci przesyłowej w przeszłości  
Rozwój sieci przesyłowej odbywał się w przeszłości, zwłaszcza w latach 70.  

i 80. XX wieku, w warunkach permanentnego ograniczenia środków finansowych.
3
 

Ukierunkowany był przede wszystkim na realizację tylko takich połączeń, które 
zapewniają wyprowadzenie mocy z elektrowni na granicy bezpieczeństwa pracy 
systemu elektroenergetycznego z minimalną dopuszczalną niezawodnością. 
Pomijano takie aspekty jak: zapewnienie ciągłości zasilania odbiorców, obniżenie 
strat przesyłowych, zapewnienie prawidłowego poziomu napięcia itp. Preferowano 
w tym okresie wprawdzie rozwiązania tańsze inwestycyjnie, ale w wielu 
przypadkach drogie w eksploatacji. Stosowano wówczas sposób finansowania 
inwestycji sieciowych, w którym sieć 400 kV zaliczona była do inwestycji 
centralnych, a sieć 110 kV i 220 kV finansowana była ze środków własnych 
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 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie 
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 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.  

  



przedsiębiorstw.
4
 Takie rozwiązanie nie sprzyjało harmonijnemu rozwojowi 

infrastruktury sieciowej i powodowało ograniczanie inwestycji w sieciach 110 kV.  
 
3. Sieć przesyłowa – stan obecny i wymagany w przyszłości 
Krajowa sieć przesyłowa jest przystosowana do występujących obecnie 

typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji 

wewnętrznych zadań przesyłowych w stanach normalnych.
5
 Nie stwarza więc 

obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Istnieją 
jednak lokalne zagrożenia, które mogą powodować trudności z zasilaniem  
w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, zarówno latem, jak i zimą.  

W przyszłości, w kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania  
na energię elektryczną, obecna infrastruktura przesyłowa będzie niewystarczająca. 
Pojawią się zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wynikające  
z niedostatecznej mocy w KSE w źródłach krajowych i dostępnych poprzez 
połączenia międzysystemowe oraz nierównomiernego rozłożenia źródeł i odbiorów 

przy braku odpowiednich zdolności przesyłowych sieci.
6
 Dlatego zapewnienie 

niezawodności dostaw energii elektrycznej wymaga realizacji inwestycji 
polegających na rozbudowie i modernizacji sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej 
110 kV w obszarze dużych aglomeracji miejskich oraz inwestycji mających na celu 

zwiększenie możliwości eksportowo-importowych KSE.
7
 Ponadto potrzeba 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej wiąże się z intensywnym 
rozwojem odnawialnych źródeł energii, planowanym rozwojem energetyki jądrowej 
i koniecznością budowy nowoczesnych ekologicznych konwencjonalnych źródeł 
wytwórczych.  

Mimo, że w ostatnim okresie nie zanotowano ograniczeń w poborze mocy ani 
wyłączeń odbiorców, spowodowanych brakiem mocy wytwórczych w KSE,  
to jednak istnieją duże zagrożenia dla stabilnej pracy KSE. Wynikają one 
bezpośrednio z: małej gęstości sieci i jednostek wytwórczych w niektórych 
częściach kraju, ograniczonych możliwości obciążenia linii w wyższych 
temperaturach otoczenia, rosnącego zakresu prac remontowych i inwestycyjnych 
w sieciach, dużej awaryjności na skutek anomalii pogodowych, nadmiernego 
wzrostu napięć w sieci przesyłowej oraz sieci 110 kV, ograniczenia importu energii 
elektrycznej z systemów elektroenergetycznych państw sąsiednich i wzrostu 

obciążenia w okresie letnim.
8
 Zagrożenia te potęgują się w przypadku nałożenia 

się na siebie wielu niekorzystnych czynników obejmujących: skrajnie wysokie 
zapotrzebowanie na moc, anomalie pogodowe, wyłączenie dużej liczby elementów 
sieci lub jednostek wytwórczych czy oddziaływanie przepływów mocy z krajów 

sąsiednich.
9
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Ograniczona przepustowość linii przesyłowych w wyższych temperaturach 
otoczenia stanowi poważne zagrożenie dla stabilnej pracy KSE w warunkach 

zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.
10

 Ma ścisły związek  

z wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania sieci przesyłowych. 
W odniesieniu do linii napowietrznych, mniej niż 10 lat ma tylko 20% linii 400 kV  
i niespełna 1% linii 220 kV, mniej niż 25 lat ma 58% linii 400 kV i 11% linii 220 kV, 

natomiast powyżej 35 lat ma 10% linii 400 kV i aż 74% linii 220 kV.
11

 Linie te były 

ponadto projektowane z uwzględnieniem znacznie niższych przepływów niż te, 
które występują obecnie.  

Wiek i stan techniczny sieci przesyłowych powodują dużą awaryjność tych 
sieci, szczególnie w warunkach coraz częstszych ostatnio anomalii pogodowych. 

Operator sieci przesyłowej stara się poprawiać stan techniczny linii 
przesyłowych i zwiększać ich przepustowość poprzez sukcesywną ich 
modernizację polegającą na podwyższaniu lub wymianie wybranych słupów, 
regulacji zwisów i wymianie przewodów fazowych na nowe o zwiększonej 

przepustowości.
12

  

Duża skala wymaganych modernizacji, remontów i inwestycji w sieciach 
przesyłowych może prowadzić do powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej. 

Nadmierny wzrost napięć w sieci przesyłowej oraz sieci 110 kV jest 
spowodowany odciążaniem tych sieci i związanym z tym nadmiarem mocy biernej 

generowanej w stosunku do mocy biernej odbieranej.
13

 Wpływa to szczególnie 
niekorzystnie na pracę KSE w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na energię 
elektryczną.  

Ograniczenie importu energii elektrycznej z systemów elektroenergetycznych 
krajów Europy Zachodniej jest spowodowane ograniczonymi zdolnościami 
przesyłowymi transgranicznych połączeń międzysystemowych. Dodatkowo 
przyczyniają się do tego przepływy kołowe mocy, wywołane przez elektrownie 
wiatrowe zlokalizowane na terenie północnych Niemiec. Stanowi to barierę dla 
wymiany energii elektrycznej z zagranicą i ogranicza wykorzystanie połączeń 
transgranicznych do importu energii w sytuacjach, gdy nie ma możliwości pokrycia 

zapotrzebowania ze źródeł krajowych.
14

 Ponadto ma to niekorzystny wpływ na 
krajową sieć przesyłową, bowiem ogranicza możliwości planowania jej pracy oraz 
jej zdolności przesyłowe.  

Wzrost obciążenia w okresie letnim ogranicza możliwość wykonywania 
remontów w tym okresie i wpływa na obniżenie rezerw w innych okresach roku.  
W ostatnich kilku latach obserwuje się znacznie wyższy od przeciętnego wzrost 
zapotrzebowania na moc czynną w okresie letnim i jego koncentrację w niektórych 
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dużych aglomeracjach miejskich (warszawskiej, wrocławskiej, poznańskiej).
15

 
 
Towarzyszy temu znacznie wyższy wzrost zapotrzebowania na moc bierną, 
stwarzając dodatkowe trudności w dotrzymaniu wymaganych poziomów napięcia  
w sieci przesyłowej, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców na określonym obszarze. 

W okresach letnich mogą pojawić się problemy z dostawami energii 
elektrycznej do tych rejonów kraju, w których występuje duża przewaga odbioru 
nad lokalną generacją. Wynika to z niekorzystnego rozkładu geograficznego źródeł 
wytwórczych, niedostatecznej kompensacji mocy biernej u odbiorców energii  
i w sieciach dystrybucyjnych oraz braku zdolności przesyłowych i urządzeń 

kompensujących.
16

 

Awarie sieci, które wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat miały charakter lokalny  

i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
17

 Ich 
skutki były możliwe do likwidacji za pomocą środków będących w dyspozycji OSP.  

Największe zagrożenie wystąpienia rozległej awarii sieciowej, w przypadku 
nałożenia się skrajnie niekorzystnych warunków pracy sieci przesyłowej, dotyczy 

północnej części KSE.
18

 Może to nastąpić w warunkach dużych przesyłów mocy 
czynnej i biernej z centrum w kierunku północnym. Sytuacja ta jest spowodowana 
mniejszą w stosunku do południowej części KSE liczbą źródeł wytwórczych oraz 
mniejszą gęstością sieci w tym obszarze. Wystąpienie awarii może spowodować 
tam utratę stabilności napięciowej na znacznym obszarze. Zagrożenia w strukturze 
zasilania dotyczą dużych aglomeracji miejskich. Istnieje możliwość utraty zasilania 
aglomeracji warszawskiej w wyniku kaskadowego wyłączenia zasilających  
ją elementów sieci przesyłowej lub utraty zasilania aglomeracji wrocławskiej  

i poznańskiej w wyniku wyłączenia elementów sieci przesyłowej.
19

 
Konieczność rozbudowy sieci przesyłowej wynika przede wszystkim  

z prognoz dotyczących wzrostu zapotrzebowania odbiorców na moc i energię 
elektryczną, wymagań odbiorców w zakresie pewności zasilania oraz inwestycji 
koniecznych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z nowych jednostek 
wytwórczych.  

Konieczność rozbudowy transgranicznych połączeń międzysystemowych ma 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz likwidację 
barier swobodnego handlu energią na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. 

Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej powinna być ukierunkowana na: 

 stworzenie warunków bezpiecznej pracy KSE, 

 zwiększenie pewności zasilania obszarów dużych aglomeracji miejskich, 

 wzmocnienie roli systemu przesyłowego w KSE, 

 zwiększanie możliwości ruchowych w KSE, 

 zwiększenie zdolności regulacji napięć, 
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 wyprowadzenie mocy z przyłączonych źródeł, 

 rozbudowę połączeń transgranicznych.
20

 

 
Wymaga to m.in. znacznej rozbudowy strukturalnej sieci przesyłowej, 

strukturalnych zmian układów zasilania w newralgicznych obszarach  
kraju, umożliwienia współpracy ze sobą źródeł energii o zróżnicowanej  
technologii wytwarzania i różnych parametrach ich pracy i zdjęcia funkcji 
przesyłowych z sieci dystrybucyjnej 110 kV, co ma miejsce jeszcze w wielu 

regionach kraju.
21

  
 
4. Działania inwestycyjne OSP 

Przyjęty przez OSP plan modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej
22

 
uwzględnia: przyłączenie do sieci przesyłowej nowych źródeł konwencjonalnych, 
planowane likwidacje – wycofania z pracy części jednostek wytwórczych, 
przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii o mocach wynikających z celów 
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego oraz przewidywane lokalizacje elektrowni 
jądrowych na obszarze kraju.  

Plan ten opiera się na koncepcji rozwoju sieci 400 kV na trasach już 
istniejących linii 220 kV oraz rozbudowy sieci 400 kV i 220 kV w lokalizacjach  
o zwiększonej generacji wiatrowej (północno-zachodnia Polska).  

W planie rozwoju KSE na lata 2010-2025, PSE S.A. zadeklarował 
przeznaczenie na inwestycje kwoty 18301,5 mln PLN z czego: do 2015 – 8546 mln 

PLN, do 2020 – 7530,5 mln PLN, do 2025 – 2225 mln PLN.
23

 Inwestycje te mają 

głównie na celu: połączenie KSE z systemem litewskim za pomocą połączenia 
synchronicznego LIT-POL Link, ułatwienie przyłączania źródeł generacji wiatrowej 
w północno-zachodniej części kraju oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu 
generacji wiatrowej w Niemczech na krajową sieć przesyłową (instalacja 
przesuwników fazowych). Inwestycje te zwiększą możliwości eksportowo-
importowe KSE. 

W tabeli numer 1 przedstawiono planowane inwestycje elektroenergetyczne  
w sieci przesyłowej do 2015 r. wraz z łącznymi nakładami i wyszczególnieniem 
inwestycji w obszarach: przyłączenia (elektrowni systemowych i OZE), 
wyprowadzenia mocy (z elektrowni systemowych i OZE), bezpieczeństwa  
pracy KSE i połączeń transgranicznych (asynchroniczne, synchroniczne). 
Bezpieczeństwo pracy KSE wiąże się z: dostosowaniem infrastruktury  
sieciowej do wzrostu zapotrzebowania na moc i energię, właściwą regulacją 
napięcia i mocy biernej oraz likwidacją ograniczeń sieciowych wynikającą:  
z realizacji strategii zmiany napięcia sieci, zwiększenia pewności zasilania 
 i sprzęgania sieci 400 i 220 kV. Te obszary inwestycyjne określono w tabeli  
numer 1. 
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Tabela nr 1: Planowane inwestycje elektroenergetyczne w obszarze sieci przesyłowej 

w okresie 2010-2015
24

 
 

Obszar Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne Łączne 
nakłady 
[PLN] 

Przyłączenia:  857 mln  

przyłączenia 
elektrowni 
systemowych 

1. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Łagisza z TR 
400/220 kV, 500 MVA i 400/110 kV, 330 MVA po 
likwidacji TR 220/110 kV oraz wprowadzenie do tej 
stacji linii 400 kV Rokitnica – Tucznawa 

2. Budowa rozdzielni 220 kV w stacji Warszawa 
Siekierki z dwoma TR 220/110 kV, 275 MVA 

3. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Skawina  
z dwoma TR 400/110 kV, 400 MVA po likwidacji TR 
220/110 kV oraz wprowadzenie do tej stacji linii 400 
kV Tarnów – Tucznawa i Rzeszów – Tucznawa 

4. Rozbudowa stacji Kozienice 
5. Budowa stacji Stalowa Wola 
6. Budowa stacji Pelplin z TR 400/110 kV, 400 MVA 

539 mln  

przyłączenia OZE 1. Budowa stacji 400/110 kV Dargoleza z TR 400/110 
kV, 400 MVA i wprowadzenie do tej stacji linii 400 
kV Żarnowiec – Słupsk 

2. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 400 MVA  
w stacjach Słupsk i Dunowo 

3. Budowa stacji 400/110 kV Żydowo z dwoma TR 
400/110 kV, 400 MVA po likwidacji TR 220/110 kV 
w tej stacji 

4. Rozbudowa stacji Słupsk  

318 mln  

Wyprowadzenia 
mocy: 

 2829 mln  

wyprowadzenia 
mocy z elektrowni 
systemowych 

1. Budowa 2-torowej linii 400 kV Kromolice – Pątnów  
z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV  
w relacji Plewiska – Konin 

2. Instalacja TR 400/110 kV, 400 MVA w stacji Pątnów 
3. Likwidacja układu gwiazdowego Abramowice – 

Stalowa Wola – Chmielów 
4. Wprowadzenie linii 220 kV Kopanina – Katowice do 

stacji Halemba 
5. Budowa linii 220 kV Warszawa Siekierki – 

Piaseczno 
6. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 275 MVA  

w stacji Stalowa Wola 
7. Instalacja drugiego TR 400/220 kV, 500 MVA  

w stacji Byczyna 
8. Budowa 2-torowej linii 400 kV Dobrzeń – nacięcie 

linii Pasikurowice – Wrocław 
9. Budowa rozdzielni 220 kV w stacji Pomorzany z TR 

220/110 kV, 275 MVA oraz budowa linii 220 kV 
Krajnik – Pomorzany 

 

1545 mln  
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10. Budowa 2-torowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin 
– Gdańsk Przyjaźń 

11 Budowa 2-torowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew 

wyprowadzenia 
mocy z 
odnawialnych 
źródeł 
energii 

1. Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz 
Zachód z czasową pracą na napięciu 220 kV 

2. Budowa 2-torowej linii 400 kV Żydowo – Słupsk 
3. Budowa 2-torowej linii 400 kV Żydowo – Gdańsk 

Przyjaźń po trasie linii 220 kV Żydowo – Gdańsk  
z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV 

4. Dostosowanie linii 220 kV Gorzów – Leśniów do 
większych przesyłów mocy (likwidacja ograniczeń 
zwisowych) 

5. Budowa stacji 400 kV Gdańsk Przyjaźń  
z wprowadzeniem do tej stacji jednego toru linii 
Żarnowiec – Gdańsk Błonia 

6. Budowa rozdzielni 220 kV w stacji Recław z dwoma 
TR 220/110 kV, 275 MVA i przełączenie linii 
Morzyczyn – Recław na napięcie 220 kV oraz 
budowa linii 220 kV Recław – Glinki  
z wprowadzeniem linii Morzyczyn – Police do stacji 
Glinki 

1284 mln  

Bezpieczeństwo 
pracy KSE: 

 2386,5 mln 

realizacja strategii 
zmiany napięcia 
sieci (likwidacja 
ograniczeń 
sieciowych) 

1. Budowa linii 400 kV Wrocław – Świebodzice 
2. Budowa 2-torowej linii 400 kV Pątnów – Grudziądz 

z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV  
w relacji Pątnów – Jasiniec – Grudziądz 

3. Budowa 2-torowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn 
Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 
220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn 

1035 mln  

wzrost 
zapotrzebowania 

1. Budowa stacji Praga z dwoma TR 220/110 kV, 275 
MVA oraz wprowadzenie do tej stacji linii 220 kV 
Miłosna – Mory 

2. Budowa stacji Kromolice z TR 400/110 kV, 400 
MVA 

3. Budowa stacji Wrocław z dwoma TR 400/110 kV, 
400 MVA 

4. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 160 MVA  
w stacji Leszno 

5. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 275 MVA  
w stacji Czerwonak 

6. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 160 MVA  
w stacji Moszczenica 

7. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 160 MVA  
w stacji Bieruń 

8. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 160 MVA  
w stacji Kozienice 

9. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 330 MVA  
w stacji Miłosna po likwidacji TR 220/110 kV 

10. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 400 MVA  
w stacji Płock 

11. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 330 MVA  
w stacji Mościska 

621 mln  



12. Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 275 MVA  
w stacji Glinki 

13. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 400 MVA  
w stacji Ostrów 

14. Wymiana TR 220/110 kV w stacji Janów na 
jednostkę o mocy 275 MVA 

15. Wymiana TR 220/110 kV na jednostki o mocy 275 
MVA w stacjach: Leśniów, Włocławek, Pabianice, 
Halemba 

16. Instalacja TR 400/110 kV, 400 MVA w stacji 
Polkowice 

17. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 400 MVA  
w stacji Narew 

18. Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 400 MVA  
w stacji Grudziądz 

zwiększenie 
pewności 
zasilania 
(likwidacja 
ograniczeń 
sieciowych) 

1. Budowa „układu Ostrów” 
2. Budowa linii 400 kV Pasikurowice – Wrocław 
3. Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski 
4. Wymiana przewodów na linii 220 kV Kozienice – 

Mory/Piaseczno 
5. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Morzyczyn z TR 

400/220 kV, 330 MVA i TR 400/110 kV, 330 MVA 
oraz wprowadzenie do tej stacji linii 400 kV Krajnik – 
Dunowo  

6. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Świebodzice  
z TR 400/220 kV, 500 MVA i TR 400/110 kV, 400 
MVA 

7. Wprowadzenie linii 220 kV Siersza – Klikowa do 
stacji Lubocza oraz instalacja drugiego TR 220/110 
kV, 160 MVA w stacji Lubocza 

8. Instalacja drugiego TR 400/220 kV, 500 MVA  
w stacji Krajnik 

9. Dostosowanie linii 220 kV Pątnów – Włocławek do 
większych przesyłów mocy (likwidacja ograniczeń 
zwisowych) 

327 mln  

regulacja napięcia 
i mocy biernej 

1. Instalacja baterii kondensatorów w stacjach: Mory 
(110 kV): 2×50 Mvar; Plewiska (220 kV): 2×50 Mvar; 
Narew (110 kV): 1×50 Mvar; Włocławek Azoty  
(110 kV): 1×50 Mvar; Toruń Elana (110 kV): 1×50 
Mvar  

2. Instalacja urządzeń SVC do kompensacji mocy 
biernej (+ poj. / – ind.) w stacjach: Grudziądz (400 
kV): +150/–50 Mvar; Miłosna (400 kV): ±100 Mvar; 
Ostrołęka (220 kV): ±100 Mvar 

3. Instalacja urządzeń SVC do kompensacji mocy 
biernej (+ poj. / – ind.) w stacjach: Ełk (400 kV): –
100 Mvar; Narew (400 kV): +100/–50 Mvar 

185 mln  

sprzęganie sieci 
400 i 220 kV 
(likwidacja 
ograniczeń 
sieciowych) 
 

1. Budowa linii 400 kV Czarna – Polkowice z TR 
400/220 kV, 500 MVA w stacji Polkowice 

2. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Gdańsk I z TR 
400/220 kV, 330 MVA oraz wprowadzenie jednego 
toru linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia do stacji 
Gdańsk I 

218,5 mln  



3. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Byczyna z TR 
400/220 kV, 500 MVA oraz wprowadzenie do tej 
stacji linii 400 kV Tarnów – Tucznawa 

4. Budowa linii 220 kV Lublin Systemowa – 
Abramowice z TR 400/220 kV, 500 MVA w stacji 
Lublin Systemowa 

połączenia 
transgraniczne: 

 2473,5 
mln  

połączenia 
transgraniczne – 
asynchroniczne 

1. Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew z dwoma 
TR 400/220 kV, 500 MVA i jednym 400/110 kV, 400 
MVA oraz wprowadzenie do tej stacji linii 400 kV 
Rogowiec – Mościska i Miłosna – Płock i linii 220 kV 
Mory – Sochaczew i Mory – Janów 

2. Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Rutki – Narew 
3. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Ostrołęka z TR 

400/220 kV, 500 MVA i 400/110 kV, 400 MVA – 
etap I 

4. Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV 
Narew 

5. Budowa 2-torowej linii 400 kV Ełk – Nowa stacja 
[Rutki] 

6. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Ełk z TR 400/220 
kV, 500 MVA i TR 400/110 kV, 400 MVA – etap I 

7. Budowa Nowej stacji 400 kV [Rutki] 
8. Budowa linii 400 kV Siedlce Ujrzanów – Miłosna 
9. Budowa stacji Siedlce Ujrzanów z TR 400/110 kV, 

400 MVA 
10. Budowa 2-torowej linii 400 kV Ostrołęka – 

Stanisławów z częściowym wykorzystaniem trasy 
istniejącej linii 220 kV Ostrołęka – Miłosna 

11. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Ostrołęka – 
etap II 

12. Budowa stacji 400 kV Stanisławów 
13. Budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów 
14. Budowa linii 400 kV Płock – Olsztyn Mątki 
15. Budowa linii Ełk – Granica RP 
16. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Ełk – etap II 
17. Rozbudowa stacji 400/110 Płock 

2043,5 mln  

połączenia 
transgraniczne – 
synchroniczne 

1. Przełączenie linii Krajnik – Vierraden na napięcie 
400 kV oraz instalacja przesuwników fazowych na 
tej linii oraz na linii Mikułowa – Hagenwerder 

2. Budowa linii w relacji Plewiska – granica RP 
kierunek Eisenhuettenstadt – prowadzenie prac 
przygotowawczych 

430 mln  

 

W efekcie zrealizowania zaplanowanych do 2015 roku przedsięwzięć 
inwestycyjnych nastąpią istotne zmiany zarówno jakościowe jak i ilościowe  
w strukturze sieci przesyłowych. Długość linii 400 kV wzrośnie o blisko 1800 km, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu o 800 km długości linii 220 kV.
25

 Prawie 190 km 

linii 220 kV będzie miało zwiększoną zdolność przesyłową. Zostanie znacznie 
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zwiększona zdolność transformacji w sieci przesyłowej, przy czym w przypadku 
transformacji 400/110 kV wzrost nastąpi o 11060 MVA, transformacji 400/220 kV – 

o 5160 MVA, a w przypadku transformacji 220/110 kV o 3305 MVA.
26

 Ponadto 

zwiększą się zdolności regulacyjne mocy biernej sieci przesyłowej, zostaną 

zwiększone w zakresie od +800 do -400 MVar.
27

 Zainstalowanie przesuwników 
fazowych na zachodniej granicy Polski pozwoli na ograniczenie tzw. przepływów 
karuzelowych. 

Przedstawione planowane zmiany w sieci przesyłowej są właściwe i pozwolą 
na: pokrycie prognozowanego do 2015 roku zapotrzebowania na moc i energię 
elektryczną, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł 
energii o mocy na poziomie ok. 5000 MW, przyłączenie do sieci przesyłowej źródeł 
konwencjonalnych o mocy planowanej na poziomie 3500 MW, stworzenie 
warunków sieciowych dla wyprowadzenia mocy z planowanych do przyłączenia 
nowych źródeł, realizację transgranicznych przepływów mocy pomiędzy systemem 
polskim i litewskim, zwiększenie zdolności do regulacji napięć w sieci przesyłowej, 
ograniczenie przepływów karuzelowych i efektywną wymianę mocy z systemem 
niemieckim i zwiększenie pewności zasilania obszarów metropolii poprzez 
strukturalne zmiany układów zasilania newralgicznych obszarów sieciowych. 

 
5. Zagrożenia dla rozwoju sieci przesyłowej 
Rozwiązania legislacyjne w obszarze infrastruktury sieciowej mają ogromną 

wagę dla prawidłowego i szybkiego procesu jej rozwoju i modernizacji. Niestety, 
nadmierne rozproszenie i skomplikowanie przepisów oraz utrudnienia z nich 
wynikające przyczyniają się do powstania barier: prawnych, administracyjnych  
i społecznych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu 

inwestycyjnego.
28

 Proces inwestycyjny jest zazwyczaj niezwykle długotrwały  
i podzielony często na bardzo wiele postępowań administracyjnych i uzgodnień. 
Stoi to w sprzeczności z procesem budowy infrastruktury sieciowej z technicznego 
punktu widzenia, który obecnie jest stosunkowo prostym zadaniem. 

W związku z tym, operator systemu przesyłowego ma utrudnioną możliwość 
właściwej realizacji programu modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej. 
Stanowi to obecnie podstawowe zagrożenie dla rozwoju sieci przesyłowych i jest 
szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do inwestycji istotnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw energii. Wymaga podjęcia zdecydowanych działań 
prawnych, ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych.  

Bariery prawne dotyczą przede wszystkim kwestii lokalizacji inwestycji, 
uzyskania tytułu prawnego do gruntu, licznych oraz skomplikowanych  

i długotrwałych procedur administracyjnych.
29

 Przy czym kluczowym problemem 

dla budowy infrastruktury sieciowej jest pozyskanie tzw. prawa drogi przez 
rozdrobnione grunty prywatne, lasy, drogi publiczne i inne tereny. Procedura 
zezwoleń jest niewydolna i nie spełnia swojej roli z punktu widzenia sprawnego 
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realizowania inwestycji sieciowych, które mają kluczowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa dostaw energii.
30

 
Bariery prawne w rozwoju infrastruktury sieciowej są szczególnie widoczne  

w odniesieniu do linii przesyłowych, których proces budowy potrafi trwać nawet 
kilkanaście lat. Problem ten tkwi w ograniczeniach natury społecznej i prawnej. 
Właściciele nieruchomości powszechnie kwestionują konieczność realizacji 
inwestycji sieciowych lub jej lokalizacji na swoim gruncie lub w swoim otoczeniu. 
Każdy projekt dotyczący sieci przesyłowej ma charakter wieloetapowy i na każdym 
z etapów bywa wielokrotnie oprotestowany. Wymaga uzyskania zgody ze strony 
setek, a nawet tysięcy właścicieli działek na których zostanie zrealizowana 
inwestycja sieciowa (dla uzyskania prawa do dysponowania terenem). Ponadto 
wymaga uzgodnienia z właścicielami wielu obiektów zbliżonych i skrzyżowanych, 
takich jak np. drogi różnej kategorii, linie kolejowe, rzeki i zbiorniki wodne, lasy, 
gazociągi, linie telekomunikacyjne i inne linie elektroenergetyczne. Dodatkowo 
wymaga uzyskania pozytywnych uzgodnień i decyzji ze strony organów 
administracji samorządowej – marszałków województwa, rad gmin, wójtów, 
burmistrzów i starostów oraz organów administracji rządowej – wojewodów oraz 
uzyskania pozytywnych decyzji np. ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwa Środowiska na przekwalifikowanie gruntów leśnych i rolnych 
itp. Przy czym w obowiązującym stanie prawnym inwestycje o znaczeniu krajowym 
i regionalnym wymagają zgody oraz akceptacji władz gminnych do wprowadzenia 
do dokumentów planistycznych gminy: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy.
31

 

Brak rozwiązań prawnych w zakresie nowych inwestycji liniowych rzutuje na 
procesy modernizacji sieci przesyłowej. Istnieje bowiem ścisły związek między 
budową nowych linii przesyłowych a modernizacją istniejących. Brak nowych  
linii uniemożliwia bowiem modernizację istniejących linii przesyłowych, co stwarza 
dodatkowe źródło zagrożenia dla technicznej sprawności infrastruktury 
przesyłowej. Ograniczeniem dla wykorzystania linii przesyłowych są dopuszczalne 
standardami technicznymi obciążalności przewodów przesyłowych oraz ich 
akceptowalne poziomem bezpieczeństwa zwisy. Wyeksploatowane linie 
przesyłowe wymagają więc zwiększenia dopuszczalnej obciążalności przewodów 
przy jednoczesnym podwyższeniu słupów zmniejszających zwisy. Przy braku 
rozbudowanej struktury terytorialnej linii przesyłowych w wielu miejscach taka 
modernizacja jest utrudniona z powodu braku możliwości wyłączenia z eksploatacji 

danego odcinka linii przesyłowej.
32

  
Procedury administracyjne są długotrwałe i bardzo czasochłonne, np.  

w kwestii uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, zmiany lub uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
33

 Ponadto, taki  
projekt podzielony jest często na bardzo wiele postępowań administracyjnych  
i uzgodnień i wymaga pozyskania wielu pozwoleń, a brak zgody któregokolwiek  
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z wymienionych organów lub stron postępowania (np. właściciela nieruchomości) 
może całkowicie zablokować inwestycję lub znacznie ją opóźnić. Szczególnie 
niekorzystne są długotrwałe procedury odwoławcze oraz wiele możliwości 
zaskarżania wydawanych decyzji i to praktycznie na każdym etapie 

podejmowanych czynności, nawet na podstawie jednej i to tej samej przesłanki.
34

 

Oznacza to w praktyce możliwość ciągłego odwoływania się od wydawanych 
decyzji, co uniemożliwia lub znacznie opóźnia zakończenie prac formalno-
prawnych. Prawdopodobieństwo sprzeciwów i odwołań ze strony osób fizycznych 
(właścicieli nieruchomości) jest szczególnie duże, bowiem nowe inwestycje liniowe 
przebiegają zwykle przez kilkaset, a nawet kilka tysięcy nieruchomości. W sytuacji 
braku prostych mechanizmów rozwiązywania konfliktów w przypadku odwołań  
i zaskarżeń decyzji oznacza to konieczność przeprowadzenia długotrwałych 

postępowań sądowych, co powoduje dalsze wydłużenie procedur.
35

 

W obecnym stanie prawnym w obszarze realizacji nowych inwestycji  
w obszarze sieci przesyłowej nawet optymalne usprawnienie procesu zarządzania 
inwestycjami sieciowymi nie spowoduje znacznego przyśpieszenia procesu 

realizacji inwestycji.
36

 Jest to stan alarmowy, bowiem istniejące regulacje prawne 

powodują powszechnie nieterminową budowę nowych obiektów sieciowych  
na skutek znacznych opóźnień w realizacji procesu inwestycyjnego lub nawet 
blokadę tych inwestycji z powodu odmowy tzw. prawa drogi (bardzo wysokie 
żądania finansowe właścicieli nieruchomości, brak zgody bez podawania przyczyn) 
lub niewłaściwie opracowanych przez samorządy planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

W świetle obowiązującego prawa, formalne przygotowanie inwestycji stanowi 
najtrudniejszy element prac trudny do zaplanowania. Czas trwania procedur 
formalno-prawnych, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, może 
wynieść nawet kilka lat w przypadku wykorzystania przez właścicieli  
i użytkowników terenów procedur odwoławczych. Wynika to przede wszystkim  
z niejednoznaczności przepisów a niekiedy nawet ich sprzeczności oraz odmiennej 
ich interpretacji przez organy administracji samorządowej, skomplikowania, 
wielości stron uczestniczących na wszystkich etapach postępowania i pogodzenia 
ich różnych interesów oraz konieczności pozyskania terenów dla potrzeb budowy 

od wielu właścicieli i użytkowników gruntu.
37

 
 
6. Katalog niezbędnych działań 
Pełna i skuteczna możliwość realizacji przez OSP działań z zakresu rozwoju, 

modernizacji i utrzymania infrastruktury sieciowej w obszarze przesyłu wymaga 
dokonania wielu istotnych zmian w szerokim zakresie w istniejących 

uregulowaniach prawnych oraz stworzenia nowych rozwiązań prawnych.
38

 Bowiem 
obecne regulacje prawne są niewystarczające.  
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Likwidacja barier prawnych wymaga przyjęcia regulacji prawnych w obszarze 
infrastruktury sieciowej ukierunkowanych na: 

 szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego, 

 uproszczenie i przyspieszenie zarówno procesu przygotowania jak  
i realizacji inwestycji sieciowych, 

 ułatwione pozyskiwanie terenów pod lokalizację inwestycji liniowych, 

 wprowadzenie instrumentów umożliwiających szybkie rozwiązanie sytuacji 

spornych.
39

 
W obecnych uwarunkowaniach prawnych najlepszą drogą jest rozwiązanie 

tego problemu za pomocą ustawy specjalnej (tzw. „specustawy”). Ustawy  
te funkcjonują równolegle z systemem prawnym i odnoszą się w sposób 
szczególny do zasad przygotowywania i realizacji inwestycji. Przykładem dobrego 
rozwiązania takiej ustawy jest ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
40

 Dobrym kierunkiem jest 

znajdująca się w fazie prac legislacyjnych ustawa o korytarzach przesyłowych,
41

 
kompleksowo regulująca infrastrukturalne inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym. 
Problem ten bowiem dotyczy nie tylko rozbudowy elektroenergetycznej 
infrastruktury sieciowej, ale również gazowej i naftowo-paliwowej. Ze względu na 
istniejące bariery prawne, przedsiębiorstwa odpowiedzialne za realizację tych 
inwestycji nie są w stanie skutecznie i szybko realizować inwestycji istotnych dla 
bezpieczeństwa państwa. Specustawa ma więc wprowadzić rozwiązania 
instytucjonalne oraz proceduralne, umożliwiające realizację celów publicznych  
w postaci dostarczania energii i innych mediów i powinna się opierać na 
podobnych rozwiązaniach zawartych w ustawie o przygotowaniu finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
42

  
W ramach tej ustawy należy wprowadzić: 

 szczególny tryb nabywania nieruchomości dla prowadzenia na nich 
inwestycji sieciowej (brak konieczności uzyskania zgody właścicieli 
gruntów), 

 szczególne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych dla 
realizacji inwestycji, dotyczące decyzji: o ustaleniu lokalizacji,  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia  
na budowę, 

 precyzyjne określenie terminów wydania decyzji administracyjnych,  

 wyłączenie konieczności stosowania procedury wprowadzania inwestycji 
sieciowej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 klauzule natychmiastowej wykonalności dla wszystkich decyzji 
administracyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej, 

 ściśle określony sposób postępowania odwoławczego z określeniem 

terminów rozpatrzenia złożonych odwołań oraz ich zakresu.
43

 

                                                           
39

 Ibidem. 
40

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. – O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2007 r., nr 173, poz. 1219 z późn. zm.).  

41
 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 19.01.2012 r., wersja 4, Ministerstwo Gospodarki. 

42
 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.  

43
 W. Dołęga, Analiza i ocena rozwiązań prawnych…, op. cit., s. 28-34.  



Przyjęcie takich rozwiązań w specustawie powinno umożliwić usunięcie wielu 
barier prawnych i administracyjnych w realizacji inwestycji sieciowych i przyczynić 
się do ułatwienia rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz znacznego skrócenia jej 
cyklu inwestycyjnego.  

 
7. Wnioski 
Krajowa sieć przesyłowa jest przystosowana do występujących obecnie 

typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji 
wewnętrznych zadań przesyłowych w stanach normalnych. Nie stwarza obecnie 
zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Istnieją jednak lokalne 
zagrożenia, które mogą powodować trudności z zasilaniem w ekstremalnych 
warunkach atmosferycznych, zarówno latem, jak i zimą.  

W przyszłości, w kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na 
energię elektryczną, obecna infrastruktura przesyłowa będzie niewystarczająca. 
Pojawią się zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wynikające  
z niedostatecznej mocy w KSE w źródłach krajowych i dostępnych poprzez 
połączenia międzysystemowe oraz nierównomiernego rozłożenia źródeł i odbiorów 
przy braku odpowiednich zdolności przesyłowych sieci. Dlatego zapewnienie 
niezawodności dostaw energii elektrycznej będzie wymagać realizacji inwestycji 
polegających na rozbudowie i modernizacji sieci przesyłowej oraz inwestycji 
mających na celu zwiększenie możliwości eksportowo-importowych KSE.  

Podstawowym zagrożeniem dla rozwoju sieci przesyłowej są regulacje 
prawne dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, które  
są rozproszone w wielu ustawach, nieprecyzyjne, niespójne, niekiedy sprzeczne  
i często się zmieniają na skutek wielokrotnych nowelizacji. Utrudnienia z nich 
wynikające powodują powstanie barier prawnych, administracyjnych i społecznych, 
skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego  
i stanowiących znaczne obciążenie finansowe dla operatora systemu 
przesyłowego. 

Stworzenie właściwych warunków dla rozbudowy i modernizacji sieci 
przesyłowej wymaga docelowo opracowania nowej specustawy o korytarzach 
przesyłowych, natomiast doraźnie podjęcia działań legislacyjnych mających na 
celu dokonanie wielu istotnych zmian w szerokim zakresie w istniejących 
uregulowaniach prawnych.  

 
Streszczenie 
W referacie przedstawiono analizę i ocenę rozwoju sieci przesyłowej  

w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Określono stan obecny 
sieci przesyłowej i wymagany w przyszłości oraz dokonano oceny działań 
inwestycyjnych operatora systemu przesyłowego w tym obszarze. Zdefiniowano 
zagrożenia dla rozwoju i określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Słowa klucze: sieć przesyłowa, rozwój, bezpieczeństwo dostaw energii 
 
Summary 
In his paper, analysis and assessment of expansion of power transmission 

network in aspect of energy supply security are presented. Current and required  
in future condition of power transmission network is described. Investment actions 



of transmission system operator are assessed. Threats of network development 
are defined and catalogue of necessary actions for improvement of energy supply 
security is described.  

Key words: Power transmission network, expansion, energy supply security 
 
Bibliografia 
1. Dołęga W., Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju  

i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego, „Rynek Energii”, 2011, nr 1.  

2. Dołęga W., Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, „Rynek Energii”, 2012, nr 1.  

3. Dołęga W., Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergety-
cznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa 
ekologicznego. Monografia, Wrocław 2013.  

4. Dołęga W., Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy  
i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej, „Polityka 
Energetyczna” 2011, zeszyt 2, 2011.  

5. Korab R., Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie 
elektroenergetycznym. Monografia, Gliwice 2011. 

6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Plan rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2010-2025, Warszawa, sierpień 2009. 

7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Raport roczny 2012, 
Konstancie-Jeziorna, 2013. 

8. Praca zbiorowa, Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
sektora elektroenergetycznego w Polsce. BOT Elektrownia Opole S.A., luty 
2008.  

9. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 19.01.2012 r., wersja 4, 
Ministerstwo Gospodarki. 

10. Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju 
infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo-energetycznego, 
decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju. PTPiREE, PSE-
Operator S.A. i inne podmioty, Warszawa, luty 2009.  

11. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.. Minister 
Gospodarki, Warszawa, lipiec 2011 

12. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. – O przygotowaniu finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2007 r.,  
nr 173, poz. 1219 z późn. zm.).  

 
 



Tadeusz Zbigniew LESZCZYŃSKI 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne 
 
MONITORING INFRASTRUKTURY PRZESYŁU GAZU ZIEMNEGO ZA POMOCĄ 

PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH
*
 

 
 
W 2012 roku w Poznaniu, koparka uszkodziła gazociąg średniego ciśnienia 

(8.08.2012 r.). Z pobliskich budynków ewakuowano około 100 osób oraz 30 dzieci  
z przedszkola. Interweniowało pogotowie gazowe, dwa zastępy straży pożarnej 
oraz policja. Ewakuację zakończono po ponad dwóch godzinach od zaistnienia 
awarii. Tym razem obeszło się bez ofiar w ludziach. 

Podobny scenariusz miał wówczas (24.08.2012 roku) również miejsce  
w Warszawie. Do wycieku gazu doszło w Rembertowie, po tym jak gazociąg  
został uszkodzony przez koparkę. Z powodu zdarzenia została zamknięta  
ul. Padewskiego u zbiegu z Al. Gen. Chruściela. Ponieważ teren, na którym doszło 
do wycieku nie jest zamieszkały, nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. 

Powyższe dwa zdarzenia obrazują potrzebę monitoringu miejsc wycieku gazu  
po uszkodzeniu gazociągu oraz podejmowania decyzji adekwatnych do zaistniałej 
sytuacji. Nie wszystkie zdarzenia mają jednak tak łagodny, podobny  
do przedstawionych powyżej, przebieg. W Polsce miały także miejsce, związane  
z niekontrolowanym wyciekiem gazu, wydarzenia znacznie tragiczniejsze. Zaliczyć  
do nich należy m.in. wybuchy gazu: w Rotundzie PKO w Warszawie, na osiedlu 
Retkinia w Łodzi oraz w dzielnicy Strzyże w Gdańsku. 

Gdy doszło do eksplozji gazu (15.02.1979 r.) w oddziale Banku PKO u zbiegu  
ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich było około 170 pracowników i 300 klientów.  
W wybuchu śmierć poniosło 49 osób, a 135 zostało rannych. Do podziemi zapadły 
się wszystkie kondygnacje budynku, tafle szkła runęły na ulice, uszkodzone zostały 
także sąsiednie wieżowce. 

W Łodzi miały miejsce dwa wybuchy gazu w budynkach mieszkalnych: 
pierwszy w wieżowcu przy ul. Florecistów (22.01.1982 r.), drugi przy  
ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Armii Krajowej, 7.12.1993 r.). Oba wybuchy miały 
tragiczny finał. Za pierwszym razem zginęły 2 osoby, eksplozja zniszczyła cały 
parter budynku, jednak ściany nośne nie zostały uszkodzone, co zapobiegło 
zawaleniu się budynku. W drugim wybuchu zginęło 6 osób, a ponadto 1 osoba  
w trakcie akcji ratunkowej oraz 1 osoba zmarła dwa dni później w szpitalu,  
a budynek uległ częściowemu zawaleniu (dwie klatki schodowe z sześciu 
istniejących). 

Ponadto w Gdańsku (17.04.1995 r.) miał miejsce wybuch gazu w wieżowcu,  
w bloku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego. W wyniku wybuchu budynek 
został poważnie uszkodzony – zapadły się 3 dolne kondygnacje (2 piętra zostały 
wbite w ziemię), a cały budynek groził w każdej chwili zawaleniem. W wyniku 
katastrofy śmierć poniosły 22 osoby, 12 zostało rannych, zaś budynek, zgodnie  
z decyzją ratowników, został wysadzony i dopiero wówczas na gruzowisku podjęto 
akcję ratowniczą. 
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We wszystkich przedstawionych przypadkach, ale szczególnie w trzech 
ostatnich, zabrakło urządzenia, które pozwoliłoby na monitoring zaistniałej sytuacji 
bez narażania ekip ratowniczych na utratę życia lub zdrowia. W niniejszym 
opracowaniu przedstawione zostaną uwarunkowania rzutujące na potrzebę 
rozwiązania, a także technologia rozwiązania powyższego problemu. 

 
System przesyłu gazu ziemnego w Polsce 
W Polsce przesyłem gazu zajmuje się przedsiębiorstwo GAZ-SYSTEM S.A.  

w Warszawie, pełniące funkcję operatora systemu przesyłu gazu, którego 
zadaniem jest transportowanie gazu sieciami wysokiego ciśnienia, w tym także 
polskim odcinkiem gazociągu Jamał – Europa Zachodnia, którego właścicielem 
jest firma System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. 

System przesyłu gazu na terytorium Polski (rys. nr 1) obejmuje: 
- gazociąg tranzytowy o długości 683,9 km; 
- gazociągi przesyłowe o łącznej długości 10.033 km (stan na dzień 

1.01.2013 r.); 
- 14 tłoczni; 
- 58 węzłów gazowych; 
- 887 stacji gazowych; 
- 61 punktów wejścia; 
- 967 punkty wyjścia. 
 

Rysunek nr 1: System przesyłu gazu ziemnego w Polsce w trakcie rozbudowy  

i modernizacji. 
 

 
Źródło: www.gaz-system.pl [dostęp 11.05.2014 r.]. 



Usługa przesyłu jest świadczona przez GAZ-SYSTEM S.A. w dwóch 
systemach przesyłowych: gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)  
i gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Lw (GZ-41,5). 

Z systemem przesyłowym GAZ-SYSTEM-u S.A. współpracują: 
- gazociągi gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Ln i Lm 

transportujące gaz do odazotowni i mieszalni gazu ziemnego; 
- gazociągi doprowadzające gaz z kopalń gazu do punktów wejścia do 

systemu przesyłowego, systemy, sieci i instalacje innych operatorów; 
- instalacje odbiorców. 
Przesyłem gazu, oprócz GAZ-SYSTEM-u S.A., zajmują się w różnym zakresie 

także m.in.: 
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie; 
- System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie; 
- Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu 

PETROBALTIC S.A. w Gdańsku. 
Wszystkie ww. przedsiębiorstwa, na podstawie wykazu stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie 
wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. 
nr 214, poz. 1571 ze zm.), wydanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 
2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych 
przez przedsiębiorców (Dz. U. nr 122, poz. 1320, ze zm.), posiadają status 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. 

Polska sieć przesyłowa charakteryzuje się niskim wskaźnikiem przesyłu gazu  
na 1 km sieci przesyłowej (1,58 mln m

3
/km), czym różni się od sieci w Europie 

Zachodniej (np. Holandia 8,39 mln m
3
/km, Belgia 5,74 mln m

3
/km, Hiszpania  

4,96 mln m
3
/km). Podobne tendencje wykazuje także wskaźnik konsumpcji gazu  

na 1 km sieci przesyłowej (Polska 1,46 mln m
3
/km, Belgia 4,37 mln m

3
/km, 

Holandia 3,75 mln m
3
/km, Hiszpania 3,62 mln m

3
/km).

1
 Powyższe wskaźniki 

dotyczące Polski, w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową, jednak ich 
poziom jest jeszcze niezadowalający, a znaczne obszary kraju są nadal 
pozbawione dostępu do gazu. W 2012 r. całkowite zużycie gazu ziemnego  
w Polsce wyniosło 15,4 mld m

3
, w tym 11,0 mld m

3
 pochodziło z importu  

(9,0 mld m
3
 z Rosji oraz 1,4 mld m

3
 z Niemiec i 0,6 mld m

3
 z Czech), a reszta  

z wydobycia krajowego i ze zmiany stanu zapasów w magazynach gazu. 
Zaznaczyć należy, że istotna część gazu z dostaw wewnątrzwspólnotowych 
również pochodziła z kierunku wschodniego. Jedynie 3,9 mld m

3
 gazu zużyły 

gospodarstwa domowe, resztę zaś przemysł (8,9 mld m
3
) oraz handel i usługi  

(1,4 mld m
3
). 

Dystrybucją paliwa gazowego
2
 zajmowały się spółki dystrybucyjne, spośród 

których największą była Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
3
 Spółka 

świadczyła usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego (1.512 km), 
średniego (18.980 km) i niskiego (4.860 km) ciśnienia, prowadziła rozbudowę  

                                                           
1
 Dla Polski obliczenia własne, pozostałe obliczenia Ministerstwa Gospodarki, przedstawione w Polityce 
dla przemysłu gazu ziemnego z 2007 r., s. 12. 

2
 Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany oraz biogaz, przypis własny. 

3
 Inne dawne spółki dystrybucyjne to: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Karpacka  
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., przypis własny. 



i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu 
nowych odbiorców. Na terenie działania ww. spółki znajdowało się 448 stacji 
gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, w tym 315 stacji wyposażonych  
w układy telemetrii (152 wysokiego i 296 średniego ciśnienia). W dniu 1 lipca  
2013 r. nastąpiło formalne połączenie spółek gazownictwa Grupy Kapitałowej 
PGNiG i w miejsce dotychczasowych sześciu operatorów dystrybucyjnych oraz 
spółki PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. utworzono jedną spółkę pod nazwą PGNiG SPV  
4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po konsolidacji spółka funkcjonowała  
w oparciu o sześć oddziałów zlokalizowanych w siedzibach wcześniej działających 
spółek (w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu i Tarnowie).  
Z dniem 12 września 2013 r. spółka zmieniła nazwę i obecnie prowadzi działalność 
dystrybucyjną gazu ziemnego pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. Pełni ona funkcję krajowego operatora systemu 
dystrybucyjnego, którego głównym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny 
transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju 
bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów (lokalnych). 
Spółka dostarcza paliwo gazowe na podstawie umów zawieranych  
z przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem paliwem gazowym. Do jej zadań 
należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci  
i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. 
Dysponuje aktualnie (wg stanu na dzień 1.01.2014 r.) siecią gazociągów o długości 
ponad 167 tys. km oraz dostarcza ponad 9 mld m

3
 gazu rocznie do ponad 6,7 mln 

odbiorców końcowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dystrybucji gazu 

ziemnego do użytkowników, podejmowany jest szereg działań, w tym m.in.:
4
 

- ciągłe monitorowanie zarządzanej sieci dystrybucyjnej, właściwości, 
jakości oraz parametrów gazu; 

- okresowe kontrole infrastruktury, w celu wykrycia nawet najmniejszych 
nieprawidłowości; 

- działania mające na celu podniesienie niezawodności i bezpieczeństwa 
usług (doskonalenie metod oceny stanu technicznego gazociągów, 
nowoczesne metody kontroli szczelności, ochrona przeciwkorozyjna, 
„bezwypływowe” metody prac na czynnej sieci gazowej itd.). 

W celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych w Polsce, 
Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 
przekazanym do notyfikacji przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca  
2012 roku. Rozporządzenie ma doprecyzować zasady ustalania bezpiecznych 
odległości różnych obiektów od istniejących i budowanych gazociągów. 
Wprowadzone zostanie m.in. jednolite pojęcie strefy kontrolowanej, której 
szerokość będzie uzależniona od średnicy i ciśnienia roboczego danej instalacji,  
a także od rodzaju obiektu budowlanego, względem którego jest ten gazociąg 
zlokalizowany (np. dla gazociągu o średnicy powyżej 300 mm i ciśnieniu roboczym 
od 1,2 do 2,5 MPa szerokość strefy kontrolowanej wynosi od 4 do 80 m). 

 
 

                                                           
4
 Por. www.msgaz.pl [dostęp 11.05.2014 r.]. 



Przegląd zagrożeń w systemie przesyłu gazu ziemnego 
Wśród zagrożeń bezpieczeństwa przesyłu gazu ziemnego do klientów,  

oprócz awarii systemu przesyłowego powodujących czasowe ograniczenie lub 
wstrzymanie dostaw, można także wymienić: 

- wstrzymanie lub ograniczenie dostaw z importu – skutkujące brakiem 
możliwości dostaw na poziomie gwarantującym realizację 
zapotrzebowania; 

- celowa działalność osób trzecich – skutkująca dezorganizacją systemu; 
- awarie magazynów – skutkujące zwykle długotrwałymi trudnościami  

w zbilansowaniu systemu; 
- klęski żywiołowe (powodzie, pożary itd.) – stanowiące bezpośrednie 

zagrożenie dla sieci gazowniczej, obiektów i pracowników; 
- ograniczenie dostaw krajowych – utrudniające realizację zapotrzebowania; 
- przerwy w dostawach mediów – utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 

systemu przesyłowego; 
- niezamierzona ingerencja pracowników lub osób trzecich – utrudniająca 

działanie systemu. 
Niebezpieczeństwo, jak przedstawiono we wstępie, wynika z wykonywania 

prac ziemnych w miejscach lokalizacji podziemnej gazowej infrastruktury 
technicznej oraz nieostrożnego obchodzenia się z gazem przez użytkowników. 
Każda awaria sieci gazowej, oprócz uszkodzenia infrastruktury, może nieść także 
za sobą zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska. W celu 
zmniejszenia zagrożenia, jakie niesie eksploatacja gazociągów, stacji gazowych, 
tłoczni i magazynów gazu w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia  
30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055) określone zostały przepisy, jakie powinny 
być stosowane przy projektowaniu, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci 
gazowych służących do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych. Zaznaczyć 
należy, że własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych  
w gospodarce komunalnej i przemysłowej wymagają rygorystycznego 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zarówno przy 
kontakcie z infrastrukturą gazową, jak i gazem. Problematykę powyższą reguluje 
rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r., nr 2, poz. 6). 

Prace gazo-niebezpieczne, wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, 
uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego, dzieli się na prace: 

- eksploatacyjne – określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przez 
operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracowników; 

- awaryjne – związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia oraz 
związane z usuwaniem awarii sieci gazowej; 

- nietypowe, niewymienione powyżej. 
W szczególności można do nich m.in. zaliczyć prace: 
- w pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występuje zagrożenie 

przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia czynnika 
szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy 
wybuchowości czynnika wybuchowego; 



- w nawanialniach i w magazynach środka nawaniającego gaz ziemny; 
- przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego; 
- obejmujące odpowietrzanie, opróżnianie i napełnianie sieci gazowych  

i instalacji gazowych; 
- obejmujące badanie i czyszczenie tłokiem czynnych gazociągów; 
- związane z dehydratyzacją; 
- spawalnicze, prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych  

w strefach zagrożonych wybuchem. 
Wszystkie powyższe prace, w celu zapewnienia asekuracji, winny być 

wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników. 
Prace niebezpieczne przy budowie i eksploatacji sieci gazowych dzieli się, 

podobnie do prac gazo-niebezpiecznych, na prace: 
- eksploatacyjne – określone w instrukcjach stanowiskowych, wykonywane 

przez pracowników wyznaczonych na stałe albo doraźnie do wykonywania 
tych prac; 

- awaryjne – związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia oraz 
związane z zabezpieczaniem urządzeń przed zniszczeniem; 

- nietypowe, niewymienione powyżej. 
Wśród prac niebezpiecznych w ww. rozporządzeniu wymieniono: 
- transport, załadunek i rozładunek rur stalowych o średnicy zewnętrznej 

większej niż 150 mm lub o ciężarze większym niż 100 kg oraz rur  
w wiązkach oraz transport i rozładunek rur z tworzyw sztucznych  
o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm i rur w kręgach; 

- załadunek i rozładunek innych elementów o masie większej niż 300 kg; 
- badania radiograficzne złączy spawanych gazociągów; 
- próby ciśnieniowe gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

większym niż 0,5 MPa; 
- opuszczanie do wykopu gazociągów o średnicy zewnętrznej większej niż  

200 mm; 
- wykonywanie przekroczeń gazociągów nad przeszkodami terenowymi oraz 

wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej  
niż 1,5 m i o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż  
3,0 m; 

- prace na wysokościach większych niż 2 m wykonywane ze składanych 
pomostów lub rusztowań oraz w zbiornikach i kanałach, wewnątrz 
urządzeń technologicznych i w studzienkach instalacyjnych; 

- prace w bliskiej odległości od nieosłoniętych kabli i urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem oraz 
prace związane z czyszczeniem tłokiem gazociągów bez gazu ziemnego. 

 
Działania dotyczące bezpieczeństwa przesyłu gazu ziemnego 

Polityka dla przemysłu gazu ziemnego z 2007 r.
5
 zakładała zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez: 

                                                           
5
 Opracowana przez ministra gospodarki, do którego zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej należą m.in. kwestie związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, przypis własny. 



- uwzględnienie w działaniach spółek o istotnym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa energetycznego zadań związanych z dywersyfikacją 
dostaw gazu ziemnego: 

 bezpośrednie połączenie gazociągiem ze złożami skandynawskimi; 

 budowę terminalu do odbioru gazu skroplonego na polskim wybrzeżu; 

 zapewnienie kontraktów długoterminowych na dostawy gazu ziemnego  
ze źródeł innych niż wschodnie. 

- zabezpieczenie kontroli państwa nad strategiczną infrastrukturą służącą  
do przesyłu gazu ziemnego; 

- rozbudowę systemu przesyłowego gazu ziemnego; 
- zwiększenie pojemności czynnych podziemnych magazynów gazu; 
- zwiększenie potencjału wydobywczego gazu krajowego; 
- ograniczenie ryzyka dla bezpieczeństwa energetycznego Polski 

powstałego wskutek upublicznienia akcji PGNiG S.A.; 
- uzyskanie przez Grupę PGNiG S.A. dostępu do złóż gazu ziemnego,  

w tym w drodze nabycia poza granicami kraju. 
W 2009 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną Polski do 2030 roku,  

do której wpisała główne założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym 
m.in.: 

- poprawę efektywności energetycznej; 
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; 
- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; 
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
W powyższych obszarach przewidziano m.in. działania bezpośrednio lub 

pośrednio dotyczące sektora gazu ziemnego, takie jak: 
- poprawę efektywności energetycznej: 

 ustalenie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej; 

 wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań 
służących realizacji narodowego celu wzrostu efektywności 
energetycznej; 

 zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli  
w oszczędnym gospodarowaniu energią; 

 wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań  
i technologii zmniejszających zużycie energii we wszystkich kierunkach 
jej przetwarzania oraz użytkowania; 

 kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne 
wykorzystanie energii. 

- wzrost bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego: 

 właściwa polityka taryfowa, zachęcająca do inwestowania  
w infrastrukturę liniową (przesył i dystrybucja); 

 budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego (LNG); 

 zawarcie kontraktów na zdywersyfikowane dostawy gazu ziemnego dla 
terminalu LNG; 

 rozbudowa bazy rezerw surowca na terenie kraju; 

 realizacja inwestycji umożliwiających zwiększenie krajowego wydobycia 
błękitnego paliwa; 



 dywersyfikacja dostaw poprzez budowę systemu przesyłowego 
umożliwiającego dostawy z kierunku północnego, zachodniego  
i południowego oraz budowa połączeń międzysystemowych; 

 pozyskiwanie przez polskie przedsiębiorstwa dostępu do złóż gazu 
poza granicami kraju; 

 pozyskanie funduszy unijnych na wsparcie inwestycji 
infrastrukturalnych; 

 usprawnienie mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych; 

 zabezpieczenie interesów państwa w strategicznych spółkach sektora 
gazowego; 

 stosowanie zachęt inwestycyjnych do budowy pojemności 
magazynowych; 

 działania legislacyjne, mające na celu likwidację barier inwestycyjnych,  
w szczególności w zakresie dużych inwestycji infrastrukturalnych 
(magazyny, infrastruktura LNG, tłocznie gazu itd.) oraz inwestycji 
liniowych. 

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii: 

 zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego 
oraz dostawców, dróg przesyłu i metod transportu; 

 zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy gazu ziemnego; 

 rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do 
racjonalizacji cen energii; 

 regulacja rynków paliw w obszarach noszących cechy monopolu 
naturalnego w sposób zapewniający równoważenie interesów 
wszystkich uczestników tych rynków; 

 ograniczenie regulacji tam, gdzie funkcjonuje i rozwija się rynek 
konkurencyjny. 

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: 

 budowa systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji; 

 wykorzystanie przychodów z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla do wspierania działań ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych; 

 określenie krajowych możliwości geologicznego składowania dwutlenku 
węgla, w tym w pustych złożach gazu ziemnego na dnie Morza 
Bałtyckiego; 

 wykorzystanie technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku 
węgla (CCS) do wspomagania wydobycia gazu ziemnego. 

Poza ww. działaniami na szczeblu państwa przewidziane są działania na 
arenie międzynarodowej oraz na szczeblu regionalnym i lokalnym w kraju. 

W środowisku międzynarodowym, w szczególności na forum Unii 
Europejskiej, działania mają zmierzać do kształtowania światowej i europejskiej 
polityki energetycznej w sposób uwzględniający specyfikę naszego kraju oraz jego 
zasoby energetyczne i realne możliwości zmiany technologii wytwarzania energii, 
w tym wspierać działania na rzecz: 



- wprowadzenia przez państwa produkujące gaz ziemny zasad korzystania  
z infrastruktury przesyłowej, które będą zabezpieczały interesy 
energetyczne konsumentów oraz państw tranzytowych; 

- stworzenia specjalnego mechanizmu finansowego Unii Europejskiej dla 
wsparcia budowy niezbędnych połączeń wewnątrz wspólnoty, a także  
ze wschodnimi państwami sąsiedzkimi; 

- budowy infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację dostaw gazu 
ziemnego do Polski (terminal LNG na polskim wybrzeżu, połączenie 
gazociągowe z Norweskim Szelfem Kontynentalnym); 

- tworzenia zasad prowadzenia multilateralnej polityki Unii Europejskiej oraz 
budowy wewnętrznych systemów bezpieczeństwa energetycznego,  
w szczególności mechanizmów reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Na szczeblu regionalnym i lokalnym do najważniejszych elementów polityki 
energetycznej winny należeć m.in.: 

- dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez 
realizację działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz 
Efektywności Energetycznej; 

- maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki 
odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, jak również  
do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 

- rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo 
zgazyfikowanych; 

- wspieranie realizacji na obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych  
o strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym 
budowy sieci przesyłowych gazu ziemnego, infrastruktury magazynowej 
oraz kopalni surowców energetycznych. 

Operatorzy odpowiedzialni za realizację usług przesyłowych stosują dostępne  
im środki służące minimalizacji skutków ewentualnych zakłóceń pracy systemu 

przesyłowego, w tym:
6
 

- analiza potencjału systemu przesyłowego (kształt, zasięg, kierunki dostaw, 
charakterystyka wybranych elementów systemu itp.); 

- zagrożenia wewnętrzne (awarie techniczne, działanie pracowników); 
- zagrożenia zewnętrzne (awarie systemów współpracujących, wstrzymanie 

dostaw, działanie osób trzecich); 
- metody ograniczania (eliminacji) ryzyka, w tym procedury w takich 

systemach, jak: System Eksploatacji Sieci Przesyłowych, System łączności 
i telemetrii, wraz z redundancją, Ochrona czynna i bierna obiektów 
systemu przesyłowego, System Oceny Stanu Technicznego i Analizy 
Ryzyka Gazociągów Wysokiego Ryzyka, Pogotowie Techniczne, 
Elastyczny system przesyłowy (struktury pierścieniowe, dwustronne 
zasilanie, elastyczne węzły i tłocznie), Redundancja systemów 
zarządzania, Dywersyfikacja zasilania systemu w paliwa; 

- analiza przypadków (awaria techniczna obiektu systemowego lub 
gazociągu, radykalne zmniejszenie ciśnienia dostaw, wstrzymanie  
dostaw itd.). 

 

                                                           
6
 Por. P. Stańczak, Analiza ryzyka w PGNiG, Rurociągi 2004, nr 2-3/36, s. 7. 



Opis systemu monitoringu 
W ramach badań nad monitoringiem przesyłu gazu ziemnego autor 

zaproponował wykorzystanie platform bezzałogowych. Schemat systemu 
kierowania platformami bezzałogowymi przedstawia rys. nr 2. 

Zasadnicze wymagania na system zostały przedstawione poniżej: 
1. Cel projektu 
Celem projektu jest umożliwienie monitorowania infrastruktury przesyłu gazu 

ziemnego zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w czasie sytuacji 
kryzysowych, z wykorzystaniem platform bezzałogowych. Pozwoli to na 
ograniczenie zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych  
w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie efektywności monitorowania 
infrastruktury gazowej poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych. 

Realizacja powyższego celu głównego będzie możliwa dzięki osiągnięciu 
celów szczegółowych: 

- opracowanie prototypu platformy bezzałogowej; 
- opracowanie miniaturowego autopilota i efektywnego systemu sterowania; 
- opracowanie miniaturowego systemu telemetrycznego i systemu transmisji 

danych; 
- opracowanie prototypu stacji retransmisyjnej; 
- opracowanie efektywnego systemu teleinformatycznego; 
- opracowanie prototypu naziemnej stacji kontroli. 
 

Rysunek nr 2: Schemat systemu kierowania platformami bezzałogowymi (SKPB). 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

2. System powinien: 
- składać się z 1-4 platform bezzałogowych; 
- umożliwiać autonomiczne sterowanie wszystkimi platformami w czasie 

rzeczywistym; 
- wizualizować trajektorię lotu wszystkich będących w locie platform 

bezzałogowych na monitorze naziemnej stacji kontroli; 



- umożliwiać przekaz wideo oraz odczyt i rejestrację monitorowanych 
parametrów zarówno na platformie bezzałogowej, jak i przez naziemną 
stację kontroli; 

- zapewnić możliwość awaryjnego lądowania platform bezzałogowych  
w przypadku usterki technicznej, bądź na polecenie naziemnej stacji 
kontroli. 

3. Parametry taktyczno-techniczne platform bezzałogowych: 
- zasięg lotu (promień działania) minimum 20 km; 
- wysokość przelotowa 100-1000 m; 
- wysokość robocza na miejscu zdarzenia 10-100 m; 
- masa własna do 20 kg; 
- masa ładunku użytecznego do 5 kg; 
- prędkość przelotowa względem ziemi do 100 m/s; 
- czas przebywania w powietrzu minimum 1 godzina; 
- zakres temperatury pracy -20ºC-50ºC; 
- możliwość pracy w dzień i w nocy; 
- możliwość lądowania na kołach i na spadochronie. 

4. Wymagania na system teleinformatyczny: 
- umożliwienie sterowania platformami bezzałogowymi w relacji: stacja 

kontroli naziemnej – platforma bezzałogowa oraz stacja kontroli 
naziemnej – stacja retransmisyjna – platforma bezzałogowa; 

- umożliwienie przesyłu transmisji wideo i monitorowanych danych 
telemetrycznych w relacji: platforma bezzałogowa – stacja kontroli 
naziemnej oraz platforma bezzałogowa – stacja retransmisyjna – stacja 
kontroli naziemnej; 

- zapewnienie transmisji między stacją kontroli naziemnej a stacją 
retransmisyjną: drogą radiową, z wykorzystaniem łączy przewodowych 
oraz poprzez Internet. 

5. Wymagania na naziemną stację kontroli: 
- pulpit operatora do kontroli i kaierowania lotem platform 

bezzałogowych; 
- monitor wynośny na stanowisku kierowania do zobrazowania transmisji 

wideo oraz monitorowanych parametrów; 
- system zarządzania i rejestracji danych; 
- blok łączności radiowej z platformami bezzałogowymi; 
- zespół antenowy; 
- sieć LAN; 
- gwarantowany system zasilania. 

 
Konkluzje 
Nie ma praktycznie działalności gospodarczej, która nie wiązałaby się  

z zagrożeniami dla pracowników, osób trzecich lub środowiska. Z wykorzystaniem 
przedstawionego systemu monitoringu tragiczne skutki mogłyby zostać znacznie 
ograniczone, zwłaszcza w przedstawionym na wstępie przypadku gdańskim, zaś  
w przyszłości, w przypadku zainteresowania firm energetycznych i wdrożenia 
projektu do realizacji, w sytuacji zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, 
będą mogły zostać ograniczone do minimum. 



Projekt obejmuje budowę kompletnego systemu, gotowego do użycia,  
w którym ochroną patentową objęty byłby miniaturowy autopilot, zaś z ochrony 
praw autorskich korzystałoby oprogramowanie do zarządzania systemem 
monitoringu infrastruktury przesyłu gazu za pomocą platform bezzałogowych.  
W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie funkcjonuje zespół ds. 
bezzałogowych statków powietrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje 
zastąpienie przestarzałej floty rosyjskich samolotów bojowych Su-22 uzbrojonymi 
bezzałogowymi statkami latającymi (UAV), firmy komercyjne coraz częściej 
korzystają z platform bezzałogowych, wykorzystując ich możliwości filmowania  
i fotografowania z powietrza oraz świadczenia usług fotogrametrycznych. 
Możliwość przesyłu danych (w tym obrazu i dźwięku) w czasie rzeczywistym 
pozwala przy ich użyciu m.in. patrolować granice, tereny zurbanizowane i rejony 
klęsk żywiołowych, a także monitorować imprezy masowe, stan rurociągów i linii 
energetycznych oraz poziom skażenia atmosfery i stan upraw. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono argumenty uzasadniające potrzebę budowy 

systemu umożliwiającego monitoring infrastruktury krytycznej w sytuacjach 
kryzysowych oraz koncepcję jego realizacji. Autor dokonał identyfikacji 
infrastruktury przesyłu gazu ziemnego w Polsce, przeglądu zagrożeń, na które  
jest ona narażona oraz diagnozy działań niezbędnych dla zapewnienia jej 
bezpieczeństwa. Oparty na wykorzystaniu platform bezzałogowych system 
umożliwia monitorowanie infrastruktury przesyłowej, nie tylko w czasie sytuacji 
kryzysowych, ale również w trakcie normalnej eksploatacji. Zaprezentowana 
koncepcja została wyróżniona nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej w Warszawie. 

Słowa klucze: przesył gazu ziemnego, monitoring infrastruktury krytycznej, 
platformy bezzałogowe  

 
Summary 
In the paper are presented the arguments substantiating need of building the 

system enabling the monitoring of the critical infrastructure in crisis situations and 
the conception of it realization. The author occured the identification of the Polish 
gas transportation infrastructure, the revision of the threats on which it is subject 
and the diagnosis of the essential actions for its safety assurance. System based 
on unmanned platforms makes possible of the transportation infrastructure 
monitoring, not only during in the crisis situations, but also during the normal 
exploitation. The presented conception was distinguished the rector prize of the 
Warsaw University College of Technology and Business. 

Key words: natural gas transportation, critical infrastructure monitoring, 
unmanned platforms 
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Polskie Towarzystwo Geopolityczne 
 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PAŃSTWA 
 
 
Bezpieczeństwo energetyczne jest składową bezpieczeństwa, która  

w pierwszej dekadzie XXI wieku bardzo zyskała na znaczeniu. Przyczyniły się  
do tego kryzysy energetyczne polegające na wstrzymaniu przez rosyjski Gazprom 
dostaw gazu ziemnego z Rosji do Europy, w tym do Unii Europejskiej w latach 
2006-2009 oraz zagrożenia, z jakimi mamy obecnie do czynienia. We wszystkich 
powyższych przypadkach państwo producent wykorzystuje dostawy surowca jako 
narzędzia politycznego i ekonomicznego oddziaływania w polityce zagranicznej  
na państwo tranzytowe, tj. stosuje szantaż energetyczny w polityce zagranicznej. 
Dużego znaczenia nabiera także coraz powszechniejsze, również poza Europą, 
dostrzeganie negatywnego wpływu emisji gazów cieplarnianych na zmiany 
klimatyczne na Ziemi. Bogate kraje Północy coraz intensywniej przekonują 
rozwijające się kraje Południa, że również w ich interesie jest przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznych, nawet za cenę spowolnienia rozwoju gospodarczego. 

 
Identyfikacja pojęcia 
Bezpieczeństwo energetyczne jest traktowane jako jeden z aspektów 

bezpieczeństwa ekonomicznego, który zasługuje na szczególną uwagę, gdyż:
1
 

- energia musi być dostępna w sposób ciągły, a przerwy w jej dostawach 
wiążą się z wysokimi kosztami finansowymi i społecznymi, albowiem  
sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu efektywności  
i konkurencyjności gospodarki oraz bezpośrednio i pośrednio wpływa  
na jakość życia; 

- istnieje ścisły związek między bezpieczeństwem energetycznym,  
a bezpieczeństwem militarnym państwa – sektor energetyczny  
ma pośredni wpływ na ilość środków finansowych, jakie państwo może 
przeznaczyć na wydatki militarne, a także bezpośredni na potencjał 
obronny, gdyż większość wyposażenia sił zbrojnych potrzebuje energii  
do właściwego funkcjonowania; 

- eksporterami najważniejszych surowców energetycznych są państwa 
położone w regionach politycznie i militarnie niestabilnych, przez  
co bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw ściśle wiąże się 
ze stanem bezpieczeństwa międzynarodowego. 

A. Yorkan
2
 bezpieczeństwo energetyczne utożsamia z bezpieczeństwem 

dostaw energii i definiuje jako gwarancję fizycznej dostępności nośników energii  
w obiektywnych, rozsądnych i/lub przystępnych cenach w perspektywie krótko-  
i długoterminowej. Definicja uwzględnia perspektywę polityczną, ekonomiczną  

                                                           
*
 T. Z. Leszczyński jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego ds. wydawniczych, 

przypis własny. 
1
 Por. A. Gradziuk, W. Lach, E. Posel-Częścik, K. Sochacka, Co to jest bezpieczeństwo energetyczne 
państwa?, „Biuletyn” (PISM) 2002, nr 103, s. 705. 

2
 Por. A. Yorkan, Energy security of the European Union, (w:) L. Jesień (red.), The future of European 
Energy Security: interdyscyplinary conference, Tischner European University, Kraków 2006, s. 65. 

 
 



i środowiskową. Jednocześnie autor przypomina, że już Europejska Karta 
Energetyczna z 1991 r. ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa dostaw 
energii, wzrost wydajności energetycznej w produkcji i transporcie oraz 
zmniejszenie problemów stwarzanych przez energetykę dla środowiska. 

J. Grätz
3
 definiuje bezpieczeństwo energetyczne, jako dostępność energii  

w dowolnym czasie, w różnych formach, w dostatecznych ilościach  
i w przystępnych cenach. Powyższa definicja uwzględnia zarówno fizyczną 
dostępność, jak i ekonomiczną przystępność energii. Podobnie bezpieczeństwo 
energetyczne (i bezpieczeństwo dostaw energii) definiuje P. Czerpak:

4
 dostępność 

energii w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po rozsądnej 
cenie i/lub cenie możliwej do zapłacenia. Jego zdaniem bezpieczeństwo 
energetyczne ma charakter wewnętrzny – równoważenia popytu i podaży  
z uwzględnieniem środowiska, konsumentów oraz wymogów politycznych  
i ekonomicznych, a także zewnętrzny – zapełnienie luki pomiędzy krajową 
produkcją a krajowymi potrzebami. 

D. Yergin wskazuje, że kluczem do bezpieczeństwa energetycznego  
od dawna była dywersyfikacja. Jest to podejście aktualne także obecnie, ale już 
niewystarczające, gdyż należy uwzględnić szybki rozwój globalnego handlu 
energią, podatność łańcucha dostaw na ataki terrorystyczne i integrację głównych 
gospodarek na rynku światowym.

5
 

E. Cziomer i M. Lasoń,
6
 analizując podstawowe pojęcia bezpieczeństwa 

energetycznego, dostrzegają, że nadrzędnym celem polityki energetycznej 
większości państw uprzemysłowionych jest dążenie do trwałego i pewnego 
zaopatrzenia w energię, rozpatrywanego w kontekście trzech kluczowych 
aspektów funkcjonowania gospodarki narodowej: gospodarności, wymogów 
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego. 

Według R. Ney’a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego polega  
na zapewnieniu energii w odpowiedniej ilości i jakości po uzasadnionych 
ekonomicznie cenach.

7
 Zdaniem autora prowadzi do tego:

8
 dywersyfikacja  

do minimum dwóch-trzech kierunków importu gazu ziemnego i ropy naftowej, 
zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego przez wyeliminowanie wszelkiego 
rodzaju strajków i zaburzeń w wydobyciu rodzimych surowców energetycznych, 
głównie węgla kamiennego i brunatnego, ale także gazu ziemnego, prowadzenie 
poszukiwań złóż węglowodorów, a zwłaszcza gazu ziemnego, racjonalna 
gospodarka zasobami węgla, modernizacja infrastruktury energetycznej, rozwój 
energetyki rozproszonej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 
intensyfikacja prac w kierunku powiązań sieciowych z energetyką Unii 
Europejskiej, a także z innymi sąsiadami. 

J. Soliński, opierając się na raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) i Światowej Rady Energetycznej (ang. World Energy Council – WEC)  

                                                           
3
 Por. J. Grätz, The EU approach towards energy security and Russia, (w:), L. Jesień (red.), op. cit.,  
s. 193. 

4
 Por. P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne, (w:) K. Żukrowska, M. Grącik, Bezpieczeństwo 
międzynarodowe, teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2006, s. 122. 

5
 D. Yergin, Ensuring Energy Security, „Foreign Affairs” 2006, vol. 85, nr 2, s. 70-71. 

6
 E. Cziomer, M. Lasoń, op. cit., s. 25. 

7
 R. Ney, Perspektywy energetyczne Polski w świetle tendencji światowych, „Polityka Energetyczna” 
2000, tom 3, zeszyt 1, s. 21. 

8
 Ibidem, s. 22. 



pt. Światowa ocena energetyczna – energia i wyzwanie szans rozwojowych, 
stwierdza: Bezpieczeństwo energetyczne oznacza ciągłą dostępność energii  
w różnych jej formach, w wystarczających ilościach i po rozsądnych cenach

9
 oraz 

zaznacza, że jeśli energia ma przyczyniać się do trwałego i zrównoważonego 
rozwoju, to powyższe warunki muszą być spełnione przez długi okres. 

Raport wskazuje opcje, które mogą pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
energetycznego: 

- unikanie nadmiernej zależności od importu poprzez wzrost efektywności 
użytkowania energii i zachęcanie do większego korzystania z zasobów 
lokalnych; 

- dywersyfikacja źródeł (zarówno w sensie dostawców, jak i form energii); 
- poprawa stabilności politycznej poprzez współpracę międzynarodową  

i długoletnie umowy pomiędzy krajami-importerami oraz pomiędzy 
importerami a eksporterami energii; 

- promowanie transferu technologii; 
- zwiększenie strategicznych rezerw ropy i produktów naftowych poprzez 

wzrost inwestycji i ulepszenie technik poszukiwań.
10

 
W powyższym kontekście G. Bartodziej i M. Tomaszewski wyróżniają trzy 

główne składniki bezpieczeństwa energetycznego:
11

 
- bezpieczeństwo techniczne – infrastruktura techniczna gospodarki 

energetycznej państwa jest wystarczająca, niezawodna, dobrze 
eksploatowana; 

- bezpieczeństwo polityczne – dostęp do źródeł energii, dróg 
transportowych, urządzeń przetwarzających energię nie jest zagrożony; 

- bezpieczeństwo technologiczne – zachowane są standardy jakości energii, 
gospodarka wykorzystuje nowe technologie i nowe źródła energii, badania 
naukowe i wdrożenia zapewniają dostęp do nowych technologii, kształcone 
są kadry odpowiednie do potrzeb sektora energetycznego. 

Według T. Motowidlaka
12

 zachowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju 
wymaga podjęcia działań zmierzających do stworzenia systemu prawno-
ekonomicznego, sprzyjającego niezawodności dostaw, konkurencyjności rynkowej 
oraz spełnieniu rygorów ochrony środowiska. Zauważa jednak sprzeczność 
pomiędzy zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostaw, a zwłaszcza 
spełnianiem wzrastających wymogów środowiska z zachowaniem niskich kosztów 
energii. Jego zdaniem akceptowalne ceny oznaczają konieczność dyscyplinowania 
kosztów i poprawy efektywności przedsiębiorstw, co w warunkach gospodarki 
rynkowej oznacza zastąpienie mechanizmów regulacji administracyjnej przez 
mechanizm regulacji rynkowej. 
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A. Gradziuk, W. Lach, E. Posel-Częścik, K. Sochacka
13

 bezpieczeństwo 
energetyczne państwa definiują jako zapewnienie ciągłości dostaw energii  
po optymalnych kosztach, przy zachowaniu niezależności politycznej oraz zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto, zdaniem A. Gradziuka,
14

 bezpieczeństwo energetyczne ma inne 
znaczenie dla producentów, a inne dla konsumentów energii, a ich priorytety  
są naturalnie rozbieżne. Uprzemysłowieni importerzy energii skupiają się  
na unikaniu zakłóceń w dostawach energii, dywersyfikacji źródeł dostaw energii, 
bezpieczeństwie infrastruktury energetycznej i nowych rozwiązaniach 
technicznych, zmniejszających ich zależność od importu paliw i energii. Zdaniem 
autora, kraje zaliczane do tzw. rynków wschodzących oraz średnich i małych 
importerów energii, postrzegają bezpieczeństwo energetyczne jako zdolność  
do zaspokajania rosnącego popytu na energię z importu, zaspokojenie  
potrzeb finansowych na inwestycje w rozwój infrastruktury energetycznej oraz 
zaspokojenie podstawowych potrzeb energetycznych ludności i poprawę 
efektywności zużycia energii. Natomiast dla producentów energii istotna jest 
zdolność do zapewnienia długotrwałego dostępu do rynków zewnętrznych oraz ich 
dywersyfikacja. 

Wśród uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich 
Unii Europejskiej należy wymienić ich uzależnienie od dostaw surowców 
energetycznych z Rosji, która pokrywa 

1
/3 unijnej konsumpcji gazu ziemnego oraz 

1
/5 ropy naftowej.

15
 Według R. Ubermana,

16
 poszczególne kraje importujące 

surowce energetyczne dążą do zapewnienia sobie bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez takie konstruowanie bilansu paliwowo-energetycznego, 
aby zapewniona była dywersyfikacja źródeł energii oraz znaczące w nich miejsce 
przypadło własnym nośnikom energii, nawet jeśli w danej chwili nie  
są konkurencyjne w stosunku do importowanych. 

W. Dołęga
17

 stwierdza, że w procesie zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju uczestniczą zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, wśród 
których wymienia: operatorów systemów elektroenergetycznych, podmioty 
handlowo-rozliczeniowe i wytwórców energii, jak i organy administracji publicznej, 
w tym: administracja rządowa, w szczególności Rada Ministrów, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 
Finansów i Urząd Regulacji Energetyki, oraz samorządowa administracja 
wojewódzka i gminna. 
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Natomiast zdaniem S. Rychlickiego i J. Siemka,
18

 Bezpieczeństwo 
energetyczne to określenie, które nie powinno się odnosić wyłącznie  
do pojedynczych krajów, ale do całych regionów, a nawet świata. Autorzy 
podkreślają, że rynki energetyczne poszczególnych nośników energii są budowane 
przez coraz bardziej związane ze sobą systemy energetyczne, co zwiększa 
stopień bezpieczeństwa energetycznego państw współpracujących. 

Jak twierdzą S. Nagy i inni,
19

 dywersyfikacja dostaw energii lub nośników 
energii jest nieodłącznie związana z problemem bezpieczeństwa energetycznego 
państwa. Dlatego poszczególne kraje lub związki krajów, np. Unia Europejska, 
dążą do zróżnicowania źródeł zakupu nośników energii, starając się nie kupować 
od jednego eksportera więcej niż 30% nośnika energii. Jako przykład wzorcowej 
dywersyfikacji w zakresie gazu ziemnego podane zostały Niemcy, które pobierają 
gaz z czterech źródeł: własnych, z Morza Północnego, z Rosji oraz skroplony gaz  
z krajów arabskich, w tym 20-30% z każdego kierunku. 

M. Bodio
20

 dostrzegł, że autorzy zachodni w definicjach bezpieczeństwa 
energetycznego akcentują m.in. kwestie: 

- stałej dostępności do nośników energii; 
- regularności ich dostaw; 
- przystępności cen za surowce energetyczne; 
- ograniczenia zależności energetycznej poprzez dywersyfikację dostaw tych 

surowców; 
- ochrony obiektów energetycznych przed atakami terrorystycznymi; 
- ekologiczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii; 
- racjonalnej gospodarki energią; 
- wdrożenia mechanizmów rynkowych i nowych technologii. 
Natomiast w definicjach bezpieczeństwa energetycznego występujących  

w literaturze rosyjskiej, jego zdaniem, główny nacisk kładziony jest na:
21

 
- ochronę monopolu państwa w dysponowaniu surowcami energetycznymi; 
- zachowanie kontroli Kremla nad kompleksem energetycznym, 

inwestycjami zagranicznymi, rozwojem infrastruktury wydobywczej  
i przetwórczej; 

- zapewnienie atrakcyjnych rynków zbytu nośników energii; 
- zabezpieczenie tranzytu i dywersyfikacji dostaw na nowe rynki 

energetyczne; 
- aktywną obecność w europejskim rynku energii; 
- traktowanie surowców energetycznych jako instrumentu polityki 

zagranicznej. 
Zdaniem A. Dembińskiego:

22
 Kraje-producenci ropy dążą do wspólnego celu, 

którym jest osiągnięcie możliwie jak największych zysków zarówno doraźnych,  
jak i przewidywanych na dłuższy czas z eksploatacji i potencjalnych zasobów ropy 
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naftowej i gazu ziemnego. Odnośnie krajów konsumentów z dawnej Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej (EWG, poprzedniczki obecnej Unii Europejskiej) 
zauważa: przejawiają tendencję do ujednolicenia polityki w zakresie gospodarki 
paliwowo-energetycznej. Polityka ta opiera się na trzech podstawach:  
na stosunkach między krajami EWG, na stosunkach z innymi krajami-
producentami oraz innymi krajami konsumentami, to znaczy z USA i Japonią. 

Dla państw eksportujących surowce energetyczne, bezpieczeństwo 
energetyczne wiąże się z wysokim popytem na ich eksport oraz ustabilizowanymi 
na wysokim poziomie cenami, co umożliwia osiąganie stałych i wysokich 
dochodów, przyczyniających się do utrzymania stabilizacji społeczno-gospodarczej 
kraju oraz zachowania władzy (stanowisk) przez często autorytarnych przywódców 
różnego szczebla. W celu zapewnienia swego bezpieczeństwa energetycznego, 
państwa eksporterzy dążą do wspomnianej maksymalizacji dochodów, czemu 
służy wykorzystanie posiadanej przewagi surowcowej i logistycznej oraz 
dywersyfikacja rynków zbytu, a także utrzymywanie systemu podwójnych cen 
(innych w kraju, a innych w eksporcie). 

Wykorzystując swoją dominującą pozycję, Rosja kupuje np. ropę naftową  
i gaz ziemny wydobywane w państwach Azji Centralnej (dawnych republikach 
ZSRR) po zaniżonych cenach, gdyż jest ona właścicielem jedynych ropo-  
i gazociągów, którymi surowce mogą być przesyłane do odbiorców w Europie.  
W państwach tranzytowych Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina) stosowany jest 
z kolei inny mechanizm, polegający na próbie przejęcia istniejących systemów 
rurociągów w zamian za obietnicę niepodnoszenia cen surowców importowanych 
przez te kraje. 

Próba dywersyfikacji rynków zbytu wiąże się z zagospodarowywaniem 
nowych złóż w Azji i rozwojem regionu wschodniosyberyjskiego  
i dalekowschodniego, a także z kurczeniem się rynku zbytu w Europie.

23
 

Przejawem powyższych działań jest budowa ropociągu WSTO-2 (ros. Wostocznaja 
Sibir’-Tichij Okiean)

24
 transportującego ropę naftową ze złóż syberyjskich do portu 

Koźmino nad Oceanem Spokojnym, wraz z odnogą do rafinerii Daquing w Chinach 
(oddaną do użytku w 2010 r.) oraz budowa terminala gazowego LNG  
na Sachalinie.

25
 Możliwości dywersyfikacyjne są jednak ograniczane przez niską 

efektywność energetyczną gospodarki rosyjskiej, która np. w 2008 r. zużyła m.in. 
416 mld m

3
 gazu ziemnego, czyli więcej niż gospodarki znacznie bardziej 

rozwiniętych krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji łącznie.
26

 
W celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zmniejszenia 

zależności od państw tranzytowych dostaw surowców energetycznych do państw 
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Unii Europejskiej, Rosja wybudowała lub buduje gazociągi: Nord Stream
27

 
(przepustowość 55 mld m

3
/rok) i South Stream

28
 (przepustowość 63 mld m

3
/rok) 

oraz ropociągi: BTS-1
29

 (przepustowość 75 mln t/rok) i BTS-2
30

 (przepustowość  
50 mln t/rok). 

Na Ukrainie bezpieczeństwo energetyczne oznacza kombinację suwerenności 
gospodarczej kraju w zakresie zapewnienia dostaw energii niezbędnych dla 
stabilnego i harmonijnego rozwoju społeczeństwa oraz zaspokajania aktualnych  
i perspektywicznych potrzeb w zakresie wysokiej jakości i ekonomicznie  
dostępnej energii przez rozważne podejmowanie określonych działań sektora 
energetycznego w sytuacjach kryzysowych, a także zdolności państwa do unikania 
istniejących lub potencjalnych zagrożeń wynikających z negatywnego wpływu 
czynników wewnętrznych lub zewnętrznych.

31
 

W Bułgarii, bezpieczeństwo energetyczne oznacza dostawy zaspokajające 
zapotrzebowanie z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju środowiska,  
w sposób i z poziomem cen, które nie utrudniają rozwoju gospodarczego,

32
 przy 

czym jest ono elementem bezpieczeństwa narodowego i warunkiem wstępnym 
stabilności ekonomicznej.

33
 

Bezpieczeństwo energetyczne wymaga utrzymania i stałego inwestowania  
we wszystkie elementy łańcucha dostawy energii, w tym m.in. w: poszukiwania  
i produkcję węglowodorów, rozwój odnawialnych źródeł energii, budowę terminali 
do importu LNG i rurociągów oraz utrzymania i rozbudowy sieci transmisji  
i dystrybucji gazu ziemnego i energii elektrycznej.

34
 

Stąd większość rządów, które za jeden ze swoich celów strategicznych czynią 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego we własnym kraju,

35
 w zależności  

od posiadanych zasobów surowców energetycznych oraz stopnia rozbudowy  
i stanu infrastruktury energetycznej, działa w kierunku zwiększenia wydobycia, 
poprawy efektywności przetwarzania, modernizacji sieci przesyłowych  
i zmniejszenia strat w transporcie, usprawnienia dystrybucji oraz sterowania 

                                                           
27

 Z Vyborga w Rosji, po dnie Morza Bałtyckiego, do Lubmina blisko Greifswaldu w Niemczech, długość 
1224 km, planowane oddanie do użytku pierwszej nitki w 2011 r., a zakończenie budowy w 2012 
roku, przypis własny. 

28
 Z Rosji, przez Morze Czarne do Bułgarii, stąd przez Grecję do Włoch oraz przez Serbię do Węgier, 
Słowenii i Austrii, długość 900 km, planowane oddanie do użytku w 2015 r. może nie dojść do skutku, 
przypis własny. 

29
 Z Jarosławla, przez Kiriszi, do Primorska, długość 1300 km. Pierwszy etap (przepustowość  
12 mln t/rok) zakończono w 2001 r., docelową przepustowość (75 mln t/rok) osiągnięto w 2006 roku, 
przypis własny. 

30
 Transport ropy naftowej z Uneczy do Ust-Ługi i Kiriszy, skąd produkty naftowe mają być dostarczane 
do terminali w Ust-Łudze i Promorsku, długość 1170 km, planowane oddanie do użytku w 2012 roku, 
przypis własny. 

31
 T. Starodub, The Policy of Ukraine in the Energy Sector, (w:) Black Sea Cooperation – Energy Supply 
and Energy Security, Friedrich-Ebert-Stiftung, Sofia 2006, materiały z konferencji, s. 58. 

32
 Bulgarian Energy Strategy by 2020, Sofia 2008, s. 21, http://www.strategy.bg [dostęp 24.08.2011 r.]. 

33
 Energy Strategy of the Republic of Bulgaria till 2020. For reliable, efficient and cleaner energy, Sofia 
2011, s. 10, http://www.emi-bg.com [dostęp 24.08.2011 r.]. 

34
 St. Petersburg Plan of Action: Global Energy Security, OECD/IEA 2009, s. 15. 

35
 Np. rząd Rumunii w rozdziale 17 swojego programu na lata 2009-2012: Zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego w kraju przy pomocy środków efektywnego systemu zaopatrzenia w energię 
pierwotną, generacji, przesyłu, dystrybucji i podaży, zdolnego do ciągłych dostaw energii wszystkim 
konsumentom z uwzględnieniem dostępności, osiągalności i przystępności cenowej, zważając  
na ochronę środowiska naturalnego. 



zapotrzebowaniem zgłaszanym przez konsumentów. Nie zawsze jest to jednak  
w pełni możliwe, szczególnie, gdy kraj jest uzależniony od zewnętrznych dostaw 
surowców energetycznych, skonfliktowany z państwami ich dostarczającymi  
lub tranzytowymi, bądź zdany na łaskę innych państw ze względu na swoje 
położenia geograficzne daleko od miejsc wydobycia. Wówczas można jednak 
dążyć do dywersyfikacji dostawców i dróg transportu, rozbudowy pojemności 
magazynowych, a także zmiany energy mix we własnym kraju. Występują również 
kraje, zdawałoby się zasobne w surowce (np. Polska, Grecja, Estonia i Czechy), 
ale w praktyce zdane na mało innowacyjną monokulturę energetyczną, rezygnacja  
z której wiązałaby się przejściowo z dużymi problemami społecznymi, np.  
w zakresie utraty miejsc pracy i konieczności przekwalifikowania dużych grup 
pracowników. Rozwiązaniem mogłaby wtedy być zmiana technologii, rozwój 
współpracy międzynarodowej, budowa interkonektorów oraz uruchomienie 
programu poszukiwań innych surowców energetycznych. 

Realizacja powyższych zadań, niezależnie od zakresu potrzeb  
w poszczególnych obszarach, wymaga efektywnej współpracy wielu uczestników 
procesu produkcji energii pierwotnej i wtórnej, ich transportu, magazynowania, 
dystrybucji i akwizycji oraz konsumentów, w tym praktycznie wszystkich działów 
gospodarki i gospodarstw domowych. Odbiorcy zwykle jako jeden z warunków 
bezpieczeństwa energetycznego kraju stawiają niską cenę surowców 
energetycznych, mając jednak na względzie jak najniższą cenę energii końcowej, 
w tym w szczególności: energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw transportowych. 
Bogate kraje, rozwinięte gospodarczo, które stać na pokrycie kosztów ochrony 
środowiska naturalnego, niszczonego od wieków w procesach wydobywczych,  
a w przypadku awarii technicznych lub klęsk żywiołowych, także w związku  
z procesami energetycznymi, przy pomocy różnych narzędzi naciskają na kraje 
rozwijające się, wymuszając uwzględnianie przez nie wydatków na ochronę 
środowiska naturalnego, w tym dla potrzeb przyszłych pokoleń. 

W wielu definicjach bezpieczeństwa energetycznego podnoszona jest kwestia 
cen energii, z podkreśleniem, że bezpieczeństwo będzie wówczas, gdy energia 
będzie dostępna po przystępnej cenie, jednak już w 1974 r. A. Dembiński 
stwierdził, że: era taniej energii skończyła się definitywnie.

36
 Państwo  

ma zagwarantowane bezpieczeństwo energetyczne w takim stopniu, w jakim 
dostępne są paliwa i energia, by zapewnić:

37
 przetrwanie narodu, ochronę 

narodowego dobrobytu minimalizację ryzyka związanego z możliwością zakłócenia 
dostaw i wykorzystywaniem paliw i energii. 

Można zadać pytanie: czy bardziej bezpieczny energetycznie jest kraj mający 
dostęp do taniej energii niż kraj, który do taniej energii nie ma dostępu? Można 
także odwrócić pytanie: czy mniej bezpieczny jest kraj, który ma dostęp do energii 
która nie jest tania, czy kraj, który nie ma dostępu do źródeł energii? Odpowiedź 
nasuwa się niejako automatycznie, najbardziej bezpieczny jest kraj, który posiada 
dostęp do taniej energii, następnie kraj, który posiada dostęp do energii, która nie 
jest tania. Wątpliwości pojawiają się, czy uznać za bezpieczny energetycznie kraj, 
który nie ma dostępu do taniej energii oraz kraj, który nie ma dostępu do źródeł 
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energii. Zdaje się, że kryterium dostępu do taniej energii, a nawet w ogóle dostępu 
do źródeł energii nie stanowi wystarczającej gwarancji bezpieczeństwa 
energetycznego państwa, bądź jego braku. Państwo, dzięki swojemu potencjałowi 
gospodarczemu, może po prostu zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, 
poprzez pozyskiwanie surowców energetycznych z najodleglejszych zakątków 
globu, a w przyszłości także z innych planet. 

Upatrywanie jednak wciąż, przez niektóre kraje, bezpieczeństwa 
energetycznego w dużych pokładach węgla zlokalizowanych na ich terytorium jest 
iluzoryczne w perspektywie wprowadzenia w życie, uzgodnionego przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej programu redukcji emisji gazów cieplarnianych,  
w szczególności dwutlenku węgla, który będą musiały realizować także kraje 
aspirujące do członkostwa we Wspólnocie. Stąd niezbędne jest wypracowanie 
efektywnych mechanizmów racjonalnego gospodarowania posiadanymi, często 
niezbyt wielkimi zasobami wszystkich dostępnych surowców energetycznych oraz 
sterowania krótko- i długoterminowym zapotrzebowaniem odbiorców końcowych 
na paliwa transportowe, ciepło i energię elektryczną, z uwzględnieniem ich 
kosztów, od pozyskania do konsumpcji. 

W świetle wyników powyższych analiz, stworzenie jednej uniwersalnej definicji 
bezpieczeństwa energetycznego państwa, która odpowiadałaby krajom biednym  
i bogatym, eksporterom i importerom surowców energetycznych, zasobnym w ropę 
naftową i gaz ziemny lub tylko w węgiel, leżącym na szlaku przesyłu surowców lub 
z dala od nich, posiadających dostęp do morza i nieposiadających go jest  
po prostu na obecnym etapie niemożliwe. Można wszakże założyć, że innowacyjne 
technologie energetyczne, gdy tylko zostaną wdrożone na masową skalę, mogą  
w krótkim czasie wpłynąć na zmianę priorytetów. Autor podjął jednak wyzwanie  
i sformułował własną definicję, zgodnie z którą bezpieczeństwo energetyczne 
państwa to zdolność do zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na paliwa  
i energię, poprzez dostawy pochodzące z produkcji własnej lub importu, po cenie 
wynikającej z równowagi popytu i podaży, przy dopełnieniu wymagań ochrony 

środowiska.
38

 
Państwo jest więc bezpieczne energetycznie, jeśli ową zdolność zaspokojenia 

zapotrzebowania na paliwa i energię posiada, a nie jest bezpieczne, jeśli nie jest  
w stanie ww. zadania realizować. Najprostsza sytuacja występuje, gdy państwo 
dysponuje własnymi zasobami surowców energetycznych oraz możliwościami  
ich transportu, przerobu i dystrybucji. Wówczas instytucje państwa, poprzez 
oddziaływanie posiadanymi narzędziami na krajowe lub międzynarodowe 
przedsiębiorstwa, potrafią zapewnić zaspokojenie potrzeb konsumentów  
na własnym terytorium. Sytuacja taka w odniesieniu do wszystkich rodzajów paliw  
i energii łącznie występuje niezwykle rzadko. Dotyczy ona na ogół możliwości 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, do wyjątków należy natomiast zdolność 
zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa transportowe i gaz ziemny i to z reguły 
jedynie w niewielkiej części asortymentu. Część produkcji jest nieopłacalna 
ekonomicznie i łatwiej jest kupić produkty w sąsiednim lub dalszym kraju,  
bądź pozwolić korporacjom międzynarodowym, by same dostarczały produkt  
na dany rynek. Takie zasady obowiązują na rynku ropy naftowej i produktów 
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ropopochodnych. Wynika to z możliwości transportu ww. surowca i wytworzonych  
z niego paliw transportowych zarówno rurociągami, jak i statkami, pociągami, 
samochodami (cysternami), a nawet barkami. Odmiennie sytuacja wygląda  
w przypadku gazu ziemnego, który może być dostarczany jedynie gazociągami, 
bądź w postaci skroplonej (LNG) statkami, by jednak na terytorium kraju być 
dystrybuowanym do konsumentów rurociągami. 

Szybkimi krokami nadchodzi moment, by zastanowić się nad potrzebą 
dalszego stosowania gazu ziemnego w gospodarstwach domowych oraz  
w przemyśle, handlu, usługach, rolnictwie itd. Obecnie jest on, obok ropy naftowej, 
najbardziej pożądanym paliwem na świecie, bez którego nie potrafimy się obejść. 
Ułatwia ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, podgrzewanie 
wody do konsumpcji oraz dla celów socjalnych i sanitarnych, przygotowywanie 
strawy dla ludzi i zwierząt, a także przyspiesza wegetację roślin spożywczych  
i ozdobnych. Przede wszystkim jest jednak wykorzystywany w gospodarce, gdyż 
jest niezbędnym składnikiem produkcji włókien sztucznych, plastiku, nawozów, 
detergentów, farb, gumy syntetycznej itp. Stosowany jest również jako paliwo 
transportowe (LPG) oraz coraz częściej jako paliwo w elektrowniach do produkcji 
energii elektrycznej. Nie będzie tak jednak zawsze. Prędzej niż sądzimy, zasoby 
gazu ziemnego wyczerpią się, a ze względu na ich rozmieszczenie, jeszcze 
szybciej staną się narzędziem wykorzystywanym w polityce, które np. już od  
2006 r. wykorzystuje Rosja. 

Systematyczny wzrost cen błękitnego paliwa przyspiesza jedynie moment 
rezygnacji z niego przez poszczególne kraje. Zaznaczyć należy, że większość 
państw na świecie o gazie ziemnym jedynie słyszało, choć nawet na początku  
XXI wieku i takie informacje nie wszędzie docierają. Np. w Europie do gazu 
ziemnego dostępu nie mają Czarnogóra i Kosowo. W Polsce dostępu do gazu 
pozbawiona jest ponad połowa mieszkań, co jednoznacznie wynika  
z przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego, z którego dane 
GUS udostępnił w 2013 r. Mieszkań jest w Polsce 13,5 mln, w tym ponad 92% 
zamieszkanych (12,5 mln), zaś zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie 
rocznym PGNiG 2012, jest 6,7 mln odbiorców gazu, w tym 6,5 mln to tzw. odbiorcy 
domowi, którzy odebrali jedynie 27,5% zużytego gazu. Największym klientem jest 
przemysł, stanowiący ok 3% odbiorców, lecz zużywający większość surowca.  
W ramach ograniczania zużycia energii, w krajach rozwiniętych gospodarczo 
stawia się na budownictwo ekologiczne, ukierunkowane na samowystarczalność 
energetyczną, tj. na korzystanie jedynie z odnawialnych źródeł energii, w tym bez 
możliwości wykorzystywania gazu ziemnego. W Warszawie budowane są już takie 
osiedla, np. Zielony Żoliborz. 

 
Związki z bezpieczeństwem państwa 
Polityka to zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających 

do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. 
Stąd, polityka państwa to działalność polegająca na kierowaniu krajem przez 
sprawowanie naczelnej władzy z prawem podejmowania decyzji w państwie 
(władza polityczna) i jej rozwijania dla zdobycia tej władzy.

39
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Bezpieczeństwo państwa jest definiowane jako wolność od zagrożeń 
stwarzających ryzyko przetrwania państwa

40
 lub zdolność władz i narodu  

do ochrony jego wewnętrznych wartości, wśród których do najważniejszych należą 
m.in. przetrwanie państwa jako instytucji, narodu jako grupy etnicznej, biologiczne 
przeżycie ludności, integralność terytorialna państwa, jego niezależność polityczna 
i swoboda działania międzynarodowego.

41
 Odnoszone jest do zapewnienia 

integralności terytorialnej, suwerenności, swobody wyboru drogi politycznej oraz 
warunków dla dobrobytu i rozwoju.

42
 

Nie w pełni doceniana jest rola, jaką w bezpieczeństwie państwa odgrywa 
bezpieczeństwo energetyczne. Jego znaczenie jest szczególnie istotne  
w heksagonie uwarunkowań kondycji gospodarczo-obronnej państwa, 
obejmującym uwarunkowania:

43
 polityczne, ekonomiczne, społeczne, 

infrastrukturalne, przyrodniczo-klimatyczne i obronno-militarne. W powyższych 
grupach uwarunkowań należy dostrzegać czynniki o charakterze wewnętrznym  
i zewnętrznym, w tym w otoczeniu bliższym (regionie) i dalszym (Unii Europejskiej). 

Pojmowanie bezpieczeństwa państwa ewaluowało, od tradycyjnego podejścia 
akcentującego czynnik militarny, które zwracało uwagę jedynie na brak zagrożeń  
i działania nakierowane na ich eliminowanie, a głównym środkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa militarnego państwa było umacnianie potęgi, z komponentem 
wojskowym, jako jej głównym składnikiem,

44
 do współczesnego podejścia,  

w którym powszechnie dostrzegana jest jego wielowymiarowość, a zagrożenia 
mogą mieć charakter nie tylko zewnętrzny, ale również, a może przede wszystkim, 
wewnętrzny. 

Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na zachodzące zmiany, 
można zaliczyć:

45
 

- delegalizację wojny agresywnej; 
- rewolucję naukowo-techniczną; 
- wzrost współzależności międzynarodowych; 
- wzrost roli i znaczenia podmiotów pozarządowych. 
Bezpieczeństwo państwa obecnie ma charakter wielowymiarowy, co oznacza, 

że państwo jest bezpieczne, gdy utrzymywane są gwarancje bezpieczeństwa  
we wszystkich jego wymiarach: politycznym, ekonomicznym, społecznym, 
kulturowym, militarnym, energetycznym i informacyjnym.

46
 K. Poskorbko

47
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wskazując, że bezpieczeństwo dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne, wśród 
płaszczyzn bezpieczeństwa państwa wymienia: polityczną, militarną, ekonomiczną, 
społeczną, kulturową, ideologiczną, ekologiczną i inne. R. Zięba

48
 bezpieczeństwo, 

w zależności od przyjętego kryterium, dzieli na: kryterium podmiotowe – 
międzynarodowe, państwowe, jednostki, kryterium przedmiotowe – polityczne, 
militarne, ekonomiczne, ekologiczne, socjalne, informacyjne, kulturowe i inne 
(wśród których wymienia bezpieczeństwo energetyczne), kryterium przestrzenne – 
lokalne, subregionalne, regionalne, globalne, kryterium źródeł zagrożenia – 
wewnętrzne i zewnętrzne. Inną typologię bezpieczeństwa stosuje J. Zając:

49
 

kryterium podmiotowe – jednostki, grup społecznych i narodu jako całości, państwa 
jako suwerennej organizacji politycznej, kryterium przedmiotowe – polityczne, 
militarne, ekonomiczne (do którego zalicza m.in. bezpieczeństwo surowcowe  
i technologiczne), społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne, informacyjne, 
ludzkie, kryterium funkcjonalne – stan bezpieczeństwa, proces bezpieczeństwa. 

Wśród najważniejszych czynników stwarzających zagrożeniu bezpieczeństwa 
państwa J. Zając

50
 wymienia: 

- destabilizację systemu politycznego; 
- źle funkcjonujące mechanizmy gospodarcze i społeczne; 
- masowe naruszanie praw człowieka; 
- konflikty społeczne, których władze państwowe nie są w stanie rozwiązać, 

masowe ruchy społeczne, np. strajki; 
- klęski żywiołowe, np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, tsunami, huragan; 
- degradację środowiska naturalnego; 
- nielegalne migracje; 
- przestępczość zorganizowaną; 
- terroryzm. 
Można stwierdzić, iż większość z ww. czynników, z większym lub mniejszym 

natężeniem, występuje okresowo niemal we wszystkich współczesnych krajach. 
Czynniki te mogą chwilowo destabilizować sytuację na określonym, ograniczonym 
obszarze i wymagać interwencji właściwych służb, ale nie stwarzają zagrożenia  
dla bezpieczeństwa państwa, w którym może: funkcjonować partia nieuznająca 
demokratycznie wybranych władz (Polska), przez długi okres nie funkcjonować 
rząd (Belgia), dokonywać się transformacja gospodarki (państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej), może mieć miejsce konflikt społeczny, którego władze  
nie są w stanie rozwiązać (Hiszpania), występować degradacja środowiska 
naturalnego (Rosja), występować na masową skalę przestępczość zorganizowana 
(państwa Europy Południowo-Wschodniej) lub nielegalne migracje (państwa 
Europy Zachodniej). Zagrożeniem bezpieczeństwa państwa nie jest także 
terroryzm, gdyż nawet liczna grupa terrorystów może czasowo oddziaływać  
na władze danego państwa lub jego obywateli na niewielkim obszarze, ale 
przykłady Izraela, Iraku i Afganistanu, w których na masową skalę dochodziło  
i dochodzi do zamachów terrorystycznych dowodzą, że nawet w tych krajach 
bezpieczeństwo państwa nigdy nie było z tego powodu zagrożone. Terroryści 
jedynie w wymienionych lub innych krajach, wymuszając realizację swoich żądań, 
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zabijając niewinnych ludzi lub niszcząc infrastrukturę krytyczną, co jest ze wszech 
miar godne potępienia, przysparzali cierpień wybranym przez siebie lub 
przypadkowym grupom ludzi lub strat w wybranych obiektach. Terroryzm, mimo  
iż znany i stosowany od dawna, będąc plagą naszych czasów, nie spełnia 
podstawowego kryterium, nie zagraża państwu, ani narodowi. Oczywiście można 
sobie wyobrazić sytuację, że któryś z wymienionych czynników będzie miał takie 
natężenie lub będzie oddziaływał na takim obszarze, iż będzie to przejściowo 
stanowiło sytuację kryzysową, np. strajki paraliżujące gospodarkę (Polska, 1980), 
skoordynowane zamachy terrorystyczne (USA, 2001), czy tsunami (Japonia, 
2011), ale nawet wówczas nie można mówić o zagrożeniu bezpieczeństwa 
państwa. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, państwo stosuje środki i metody 
obejmujące zasoby i instrumenty, którymi dysponuje. Wśród środków realizacji 
przez państwo jego polityki bezpieczeństwa, w zależności od przyjętego kryterium 
podziału, można wyróżnić:

51
 

- kryterium czasu: środki oddziaływania krótkofalowego, środki 
oddziaływania średniofalowego, środki oddziaływania długofalowego; 

- kryterium sposobu: unilateralizm, hegemonizm, izolacjonizm, neutralność, 
multilateralizm; 

- kryterium przedmiotowe: środki administracyjno-prawne, środki polityczne, 
środki ekonomiczne i finansowe, środki wojskowe, środki kulturowo-
ideologiczne. 

Każde państwo, dla zapewnienia swego bezpieczeństwa, stosuje także różne 
instrumenty na arenie międzynarodowej. 

Jak już wspomniano powyżej, bezpieczeństwo energetyczne jest zaliczane  
do elementów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa,

52
 które jest definiowane 

jako stan, gdy zapewnione są warunki gospodarcze konieczne do przetrwania, 
dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa zamykającego się  
w granicach danego państwa, jak również przetrwania i sprawnego funkcjonowania 
jego instytucji.

53
 Potencjał ekonomiczny państwa jest jednym z wyznaczników jego 

potęgi, jak również prestiżu na arenie międzynarodowej. 
Do wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 

można zaliczyć:
54

 
- znajdujące się na jego terytorium zasoby naturalne; 
- politykę gospodarczą prowadzoną przez rząd; 
- będący w jego dyspozycji kapitał ludzki. 
Wśród zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 

można wymienić:
55

 
- stabilność międzynarodowego systemu gospodarczo-finansowego; 
- międzynarodową koniunkturę gospodarczą; 
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- zajmowaną pozycję w systemie międzynarodowych stosunków 
gospodarczych; 

- stopień uzależnienia surowcowego od innych państw; 
- stopień uzależnienia finansowego od aktorów zewnętrznych (kwestia 

zadłużenia międzynarodowego). 
Należy podkreślić, że we współczesnych realiach zglobalizowanej gospodarki, 

dużą i stale rosnącą rolę odgrywają zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa 
państwa, niemniej uwarunkowania wewnętrzne zawsze będą odgrywały rolę 
decydującą. 

Wśród głównych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 
wymienia się:

56
 

- nierównomierny rozwój gospodarczy; 
- kryzysy finansowe; 
- zadłużenie międzynarodowe; 
- niepewność bezpieczeństwa energetycznego; 
- zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego. 
Wskazywane są także zagrożenia bezpośrednio odnoszące do energii:

57
 

- fizyczne, np. krótkoterminowe lub trwałe przerwy w dostawach z jednego 
źródła lub jednego regionu; 

- ekonomiczne, np. zależność od jej cen; 
- inne, takie jak wysokie wymogi związane z ochroną środowiska, które 

wpływają na jej produkcję, zużycie i dostawy. 
Do zasadniczych czynników kształtujących bezpieczeństwo energetyczne 

państwa można zaliczyć:
58

 
- kondycję systemu zaopatrzenia (wielkość mocy produkcyjnych, 

przesyłowych i dystrybucyjnych, niezawodność); 
- nadzór i regulację systemu sprawowanego przez państwo (zakres, 

sprawność i skuteczność nadzoru); 
- pochodzenie źródeł zaopatrzenia systemu energetycznego (krajowe, 

import drogą morską lub przez terytorium innego państwa, importer 
neutralny lub o niestabilnej sytuacji politycznej); 

- stopień dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia (stopień zróżnicowania, 
niestabilność źródeł); 

- własność przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz systemu 
zaopatrzenia (krajowe przedsiębiorstwa państwowo-prywatne, zagraniczne 
koncerny); 

- magazynowanie paliw na terenie kraju (możliwość składowania paliw, stan 
zapasów); 

- prognozowanie, planowanie oraz decyzje rozwojowe i inwestycyjne 
(podejmowane przez państwo, koncerny energetyczne lub niezależnie 
przez różne przedsiębiorstwa); 

- stabilność sytuacji wewnętrznej kraju (stabilność, transformacja, niepokoje 
polityczne i społeczne); 
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- stabilność sytuacji międzynarodowej (stabilność, niepokój, napięcie, 
otwarty konflikt). 

Zakłócenie dostawy energii może wystąpić z przyczyn:
59

 
- politycznych – konflikty między państwami produkującymi surowce 

energetyczne a państwami importerami lub tranzytowymi; 
- ekonomicznych – nagły wzrost cen energii może prowadzić do konfliktów, 

np. konflikty gazowe między Ukrainą i Rosją; 
- restrykcji lub embarg nakładanych na producentów, np. kryzys naftowy  

w 1973 r. został spowodowany po wprowadzeniu ograniczeń eksportowych 
przez OPEC; 

- wojen, ataków terrorystycznych lub niestabilności politycznej krajów 
producentów surowców energetycznych, co może utrudniać badania, 
produkcję, przetwarzanie lub transport energii, np. ataki terrorystyczne  
na infrastrukturę rurociągową w Iraku; 

- katastrof naturalnych lub awarii technicznych, np. huragan Katrina,  
który uszkodził infrastrukturę energetyczną i spowodował zakłócenia  
w dostawach energii w USA. 

Polityka bezpieczeństwa narodowego to element polityki państwa dotyczący 
przedsięwzięć związanych z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału obronnego  
w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom.

60
 

Działalność zmierzająca do realizacji zasadniczych długofalowych przedsięwzięć 
polityki bezpieczeństwa narodowego to strategia bezpieczeństwa narodowego.

61
 

Potencjał to zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś, 
sprawność, wydajność, możliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie,  
np. gospodarczej, wojskowej.

62
 Stanowi on całokształt możliwości materialnych  

i ludzkich tkwiący w jakimś elemencie rzeczywistości społecznej, zwłaszcza  
w grupie państw stowarzyszonych (objętych różnymi układami), państwie (części 
państwa), w jakiejś dziedzinie, np. gospodarce (dziale gospodarki), obronności.

63
 

W ramach potencjału ekonomicznego państwa wyróżnia się m.in. potencjał 
ekonomiczno-obronny (obronno-gospodarczy), który jednocześnie stanowi 
składnik (część) potencjału obronnego państwa, określającego jego możliwości  
w zakresie gospodarczego zaspokojenia potrzeb obronnych.

64
 Zdefiniowania,  

a następnie umiejscowienia w ramach powyższych potencjałów (ekonomicznego, 
obronnego i ekonomiczno-obronnego) wymaga pojęcie potencjału energetycznego 
państwa. Punktem wyjścia do rozważań o potencjale energetycznym są więc 
podstawowe kategorie ekonomiczne, obronne i ekonomiczno-obronne z jednej 
strony oraz energetyczne z drugiej strony. 

Do określenia potencjału energetycznego państwa, który mógłby być 
zestawiony z zapotrzebowaniem energetycznym i służyć określeniu możliwości  
i stopnia jego zaspokojenia z zasobów własnych niezbędne jest także precyzyjne 
zdefiniowanie celu i metod jego osiągnięcia. Zagadnienia te znajdują się  
w obszarze zainteresowania polityki i strategii energetycznej kraju. Polityka 
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gospodarcza państwa obejmuje natomiast sumę suwerennych działań państwa 
zmierzających do wpływania, zgodnie z przyjętym systemem celów, na jego ustrój 
gospodarczy, strukturę gospodarki i przebieg procesów w niej zachodzących.

65
 

Zdaniem J. Michny,
66

 Duża różnorodność uwarunkowań, jak również duża 
ilość sprzężeń wewnętrznych problemów polityki energetycznej wymaga 
uwzględnienia specyficznych cech określonej gospodarki narodowej w analizach 
polityki energetycznej. Uważa on, że zakres analiz efektywności polityki 
energetycznej winien obejmować m.in.: 

- kształtowanie się scenariuszy społeczno-gospodarczego rozwoju kraju  
z uwzględnieniem energochłonności określonych celów społeczno-
gospodarczych oraz struktury zużywanych nośników energii; 

- potencjał w zakresie pozyskiwania odpowiednich paliw i energii 
wymaganych w realizacji prawdopodobnych scenariuszy rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju; 

- potencjał racjonalizacji użytkowania energii oraz efektywność jego 
wykorzystania; 

- wielkość oraz alokację środków budżetu państwa na działania 
proefektywnościowe; 

- bazę techniczną oraz wykonawczą dla odpowiedniej eksploatacji, 
modernizacji i inwestycji w zakresie gospodarki energetycznej. 

Dostrzec można rozbieżność interesów między producentami surowców 
energetycznych, ich odbiorcami i krajami tranzytowymi, co stwarza: wiele 
kontrowersji ze względu na bardzo zróżnicowany charakter interesów 
ekonomicznych oraz stosunków politycznych między tymi grupami państw.

67
 

Wśród eksporterów znajdują się kraje autorytarne i niedemokratyczne, 
wykorzystujące bogate złoża nośników energetycznych jako instrument utrzymania 
władzy i maksymalizacji swoich zysków oraz dochodów, zaś importerzy – państwa 
demokratyczne, w większości uprzemysłowione lub podlegające transformacji, 
zwykle prowadzą racjonalną politykę energetyczną w celu zaspokojenia 
bezpieczeństwa i stabilności wewnętrznej oraz umożliwienia harmonijnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

68
 

Współcześnie istniejące państwa można podzielić na posiadające nadwyżkę 
lub cechujące się niedoborem energii. Przyczyny powyższego stanu są wielorakie. 
Nadwyżka surowców energetycznych wynika zwykle z położenia geograficznego 
(Rosja, państwa arabskie, kraje Afryki Północnej), zaś nadwyżka energii 
elektrycznej i paliw w mniejszym stopniu związana jest z posiadaniem określonych 
zasobów, a najczęściej ma źródło w wysokim poziomie rozwoju gospodarczego  
i dysponowania nowoczesnymi technologiami (USA, Kanada, państwa Europy 
Zachodniej i Dalekiego Wschodu). Niedobór surowców energetycznych wynika 
zwykle z niewystępowania ich na terenie danego państwa, a także coraz częściej  
z braku możliwości pozyskania ich w niezbędnych ilościach ze względu na wysoką 
cenę. Rozbieżność interesów między eksporterami a importerami surowców 
energetycznych powoduje, że zaspokojenie potrzeb energetycznych wymaga 
coraz większych nakładów finansowych zarówno w skali państwa, jak i odbiorcy 
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indywidualnego. Stąd wzrasta znaczenie właściwego analizowania przesłanek  
i trendów oraz prognozowania rozwoju sytuacji na rynkach paliw i energii. 

Dla USA ropa naftowa jest wśród światowych zasobów surowcem jedynym  
w swoim rodzaju – posiada większy niż cokolwiek innego potencjał prowokowania 
poważnych kryzysów i konfliktów.

69
 W miejscowości Tampa na Florydzie znajduje 

się kwatera główna Centralnego Dowództwa (Centcom) amerykańskich sił 
zbrojnych, której jednym z głównych zadań jest ochrona globalnego przepływu 
ropy naftowej. Centcom sprawuje bezpośrednie dowództwo nad amerykańskimi 
siłami lądowymi, kontyngentami Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i piechoty 
morskiej rozlokowanymi w jego obszarze odpowiedzialności, obejmującym kraje 
Zatoki Perskiej, Półwyspu Somalijskiego basenu Morza Kaspijskiego oraz Azji 
Centralnej i Zachodniej. Są to w większości państwa muzułmańskie, leżące  
na południe i wschód od Morza Kaspijskiego, od Etiopii po Kazachstan i od Egiptu 
po Pakistan.

70
 

Na obszarze odpowiedzialności Centcomu znajdują się dwie trzecie znanych 
światowych rezerw ropy naftowej, a także wielkie złoża gazu ziemnego, jednak  
to kryzysy naftowe 1973-1974 (arabskie embargo naftowe i podyktowany przez 
OPEC wzrost cen), 1979 (rewolucja w Iranie), 1990 (inwazja Iraku na Kuwejt)  
i 2001-2002 (globalny niedobór surowca) wywoływały kryzysy gospodarcze  
w USA. Nie bez znaczenia jest fakt, że armia amerykańska, jak żadna inna, 
potrzebuje ropy naftowej dla swoich okrętów, samolotów i pojazdów, które 
wykonują zadania na całym świecie oraz przerzucają żołnierzy z ojczyzny na pola 
bitew. O znaczeniu ropy naftowej dla gospodarki USA świadczy zestawienie dwóch 
liczb: posiadając 5% ludności, zużywają ok. 25% światowej rocznej produkcji 
surowca.

71
 Dlatego kraj ten jest podatny na zakłócenia w dostawach ropy naftowej, 

a bezpieczeństwo energetyczne jest fundamentalnym składnikiem bezpieczeństwa 
narodowego,

72
 odkąd w kwietniu 1998 r. import ropy przekroczył poziom produkcji 

krajowej, tj. zależność od importu surowca przekroczyła 50%.
73

 
Jedynie ww. region, ze względu na zlokalizowane tam złoża, jest 

długookresowo w stanie zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie USA na ropę 
naftową. Jest to jednak region niestabilny politycznie, targany wojnami i atakami 
terrorystycznymi, wrogo nastawiony do obecności amerykańskich firm naftowych, 
w których korzyści z eksportu czerpie garstka ludzi związanych z rządzącymi 
rodami i klanami, do którego oprócz USA, Unii Europejskiej i Japonii coraz głośniej 
po ropę pukają także Chiny, Indie i inne rozwijające się państwa azjatyckie. Już  
w maju 2001 r. Grupa ds. Rozwoju Krajowej Polityki Energetycznej ostrzegała,  
że do 2020 r. USA będą importowały każde dwie z trzech zużywanych baryłek 
ropy, co spowoduje, że kraj będzie zależny od państw eksporterów, nie zawsze 
przychylnych interesom Ameryki, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
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narodowego.
74

 Od momentu opublikowania jej raportu notuje się zwrot USA  
w stronę odnawialnych źródeł energii, przy jednak nadal rosnącym zużyciu  
i imporcie ropy naftowej. 

Kluczem do poprawy bezpieczeństwa energetycznego USA w zakresie ropy 
naftowej wydaje się zmniejszenie jej zużycia poprzez zastosowanie bardziej 
wydajnych silników w produkowanych w kraju samochodach osobowych, 
miniwanach i półciężarówkach, które zużywają 60% ropy wykorzystywanej przez 
transport, posiadający dwie trzecie udziału w całkowitym zapotrzebowaniu  
na ww. surowiec. Działania w powyższym zakresie zostały już zresztą podjęte, 
m.in. poprzez wprowadzenie na rynek pojazdów hybrydowych oraz ulg 
podatkowych dla ich użytkowników, czemu sprzyja administracyjne obniżenie 
poziomu dopuszczalnej emisji dwutlenku węgla przez pojazdy spalinowe. Duże 
rezerwy tkwią jeszcze w możliwości rozwoju transportu zbiorowego, który w USA 
jest mało popularny oraz w rozwoju nowych technologii, z których najbardziej 
obiecujące może być zastosowanie w pojazdach wodorowych ogniw paliwowych, 
nad którymi badania są bardzo zaawansowane. 

Po przejęciu Jukosu – największego rosyjskiego koncernu naftowego – przez 
Rosnieft oraz uzyskaniu przez Gazprom wyłączności na eksport gazu, w sytuacji 
utrzymującego się wysokiego zapotrzebowania na surowce energetyczne, 
znacznie wzrosło zagrożenie politycznego i gospodarczego oddziaływania przez 
Rosję na rządy i gospodarki państw importujących ropę naftową i gaz ziemny  
z tego kraju. W nieodległej przyszłości należy liczyć się z podobnym 
oddziaływaniem na rynku energii elektrycznej, gdyż Rosja rozwija plany 
zaangażowania się w budowę elektrowni jądrowych i gazowych poza swoimi 
granicami, które mają dużą szansę realizacji, w związku z przewidywanym 
spadkiem opłacalności funkcjonujących w wielu krajach elektrowni węglowych, 
zwłaszcza w krajach będących członkami Unii Europejskiej. 

Rosja jest największym eksporterem gazu ziemnego, którego posiada 
największe złoża na świecie oraz zajmuje drugie miejsce w wydobyciu i eksporcie 
ropy naftowej, ale dalszy wysoki poziom produkcji może utrzymać wyłącznie pod 
warunkiem zrestrukturyzowania kompleksu paliwowo-energetycznego i znalezienia 
inwestorów zagranicznych. Dla Rosji, w ostatniej dekadzie, najważniejszy był  
i obecnie jest eksport gazu ziemnego, gdyż gospodarka tego państwa w znacznym 
stopniu jest uzależniona od dochodów z jego sprzedaży. Dlatego sektor gazowy 
stanowi ważny instrument polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji, o którego 
znaczeniu decydują:

75
 

- udział w kształtowaniu rosyjskiego budżetu; 
- udział gazu w bilansie energetycznym kraju; 
- subsydiowanie gospodarki przez Gazprom, gazowego monopolistę; 
- społeczne funkcje koncernu; 
- umacnianie pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. 
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W celu uniezależnienia się od krajów tranzytowych, Rosja podjęła działania 
zmierzające do dywersyfikacji szlaków eksportowych poprzez budowę nowych 
gazociągów do największych importerów dostarczanego przez nią surowca, które 
stanowią odpowiedniki wcześniej zbudowanych i dotychczas eksploatowanych 
gazociągów przez terytorium Białorusi i Polski oraz Ukrainy i Słowacji: Nord Stream 
do Niemiec (przez Morze Bałtyckie), South Stream do Włoch i innych krajów (przez 
Morze Adriatyckie), Blue Stream do Turcji (przez Morze Czarne). 

Planowane jest odejście od eksportu samych surowców energetycznych  
i wcześniejsze ich przetwarzanie w kraju, co wiąże się z potrzebą rozbudowy 
krajowych mocy rafineryjnych. Jednocześnie zakładane jest obniżenie 
energochłonności gospodarki i optymalizacja bilansu pierwotnych nośników 
energii.

76
 Posiadając nadwyżki finansowe uzyskane dzięki wysokim światowym 

cenom ropy i gazu, Rosja planuje także zwiększenie swoich inwestycji na  
świecie i zakup m.in. zagranicznych koncernów energetycznych. Obniżenie 
energochłonności gospodarki i optymalizacja bilansu pierwotnych nośników energii 
może przyczynić się do znacznych oszczędności budżetowych, które mogą zostać 
przeznaczone na inne cele, np. na zakup nowoczesnego sprzętu dla sił zbrojnych 
lub modernizację przemysłu zbrojeniowego. Do 2030 r. Rosja jest w stanie 
zaoszczędzić nawet:

77
 43 mln t ropy naftowej i produktów przerobu ropy naftowej, 

240 mld m
3
 gazu ziemnego, 89 mln t węgla i 340 GWh energii elektrycznej,  

co dałoby kwoty rzędu 120-150 mld USD rocznie.
78

 
W obliczu wyzwań energetycznych początku XXI wieku, w szczególności: 

kurczenia się globalnych zasobów surowców energetycznych i wzrostu 
zapotrzebowania na nie, głównie ze strony gospodarek Chin i Indii, co skutkuje 
przemieszczeniem środka ciężkości światowego popytu z Europy do Azji oraz 
obserwowanej niechęci do przekazania odpowiednich kompetencji z poziomu 
narodowego na poziom wspólnotowy,

79
 Unia Europejska wydaje się być 

nieprzygotowana do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwom 
członkowskim, a także do wypracowania wspólnych rozwiązań na miarę owych 
wyzwań. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego winno na trwałe 
stać się jednym z głównych zadań Unii Europejskiej. Stąd odpowiedzi wymagają 
kolejne pytania: czy istnieje polityka energetyczna Unii Europejskiej, jeśli nie: 
dlaczego, a jeśli tak: jakie są jej cele i priorytety, czyli jaki jest normatywny wymiar 
bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej? 

A. Tekin i P. A. Williams
80

 dostrzegają, iż kraje i instytucje stają się coraz 
bardziej zainteresowane bezpieczeństwem energetycznym. Oceniają jednak, 
pomimo iż unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego obejmuje spójność 
 

                                                           
76

 Energieticzeskaja strategija Rossji na period do 2030 goda, http://www.energystrategy.ru [dostęp 
25.08.2011 r.]. 

77
 Energy Efficiency In Russia: Untapped Reserves, World Bank, Nowy Jork 2008, s. 35, 
http://www.ifc.org [dostęp 25.08.2011 r.]. 

78
 Wprowadzenie zmian przyczyniłoby się do zmniejszenia wrażliwości rosyjskiej gospodarki na wyniki 
sektora paliwowo-energetycznego, którego udział w PKB w ciągu najbliższych 20 lat ma zmniejszyć 
się z 30% do 18%. Por. J. Ćwiek-Karpowicz, op. cit., s. 13. 

79
 Por. P. Wróbel, Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, http://www.psz.pl [dostęp 
22.08.2011 r.]. 

80
 A. Tekin, P. A. Williams, EU-Russian relations and Turkey's role as energy corridor, „Europe-Asia 
Studies” 2009, vol. 61, nr 2, s. 337-356. 



zarządzania oraz cele środowiskowe, że Unia Europejska nie jest dotychczas 
zdolna do wstępowania na ścieżkę militarną bezpieczeństwa energetycznego, 
przytaczając przykład działań USA w Iraku. Szanse na uzyskanie przez Unię 
Europejską samowystarczalności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego ich 
zdaniem są bardzo małe, gdyż na Europejskim Obszarze Gospodarczym  
(ang. European Economic Area – EEA) cztery piąte rezerw paliw kopalnych  
to węgiel. Dlatego podkreślają pilną potrzebę przyjęcia nowej polityki zapewnienia 
dywersyfikacji dostępu do zróżnicowanych źródeł energii i dostawców. 

S. Tatalović
81

 wskazuje na nowe konteksty bezpieczeństwa na początku  
XXI wieku: pogłębiło swój zakres, od ochrony państwa do ochrony grup 
społecznych i pojedynczych osób, poszerzyło swój zakres, od poziomu państwa  
do wspólnoty międzynarodowej i jej środowiska politycznego, funkcja 
bezpieczeństwa również uległa rozszerzeniu, od dawnej prawie całkowitej 
koncentracji na aspektach militarnych, do objęcia obecnie m.in. kontekstów 
politycznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Zdaniem autora, 
państwo nie jest już samodzielnie całkowicie odpowiedzialne za gwarantowanie 
bezpieczeństwa – w utrzymaniu bezpieczeństwa partycypują organizacje 
międzynarodowe, władze regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, opinia 
publiczna i media. Bezpieczeństwo energetyczne jest ważną częścią składową 
bezpieczeństwa narodowego każdego kraju. Dostępność energii i źródeł energii, 
jak również efektywność infrastruktury krytycznej jest ważna nie tylko dla rozwoju 
gospodarczego, ale również dla stabilności nowoczesnego społeczeństwa. Dlatego 
dostęp do energii i źródeł energii długo był katalizatorem społecznych konfliktów  
i kryzysów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona infrastruktury 
krytycznej bezpośrednio wpływają na strategię i politykę bezpieczeństwa 
narodowego. Stąd bezpieczeństwo narodowe definiuje on jako ochronę  
i promowanie interesów narodowych, uwzględniając niezakłócone i nieprzerwane 
wykorzystanie zasobów energetycznych. 

Zdaniem S. Tatalovićia,
82

 bezpieczeństwo dostaw energii stało się kluczowym 
warunkiem wstępnym nie tylko dalszego rozwoju gospodarczego, ale rozwoju 
społecznego w ogóle. Uważa on, że wszystkie kraje stają wobec przewidywanego 
stałego wzrostu konsumpcji energii i potrzeby długofalowego planowania  
w poszukiwaniu źródeł energii, co można dostrzec szczególnie w Chorwacji,  
której sytuacja energetyczna wymaga systematycznych analiz ze względu na 
niedobór energii, a implementacja polityki energetycznej wiąże się z zapewnieniem 
bezpieczeństwa energetycznego i wymaga poprawy ochrony infrastruktury 
krytycznej. 

 
Konkluzje 
Dotychczas nie ma jednej, uniwersalnej, ani satysfakcjonującej definicji 

bezpieczeństwa energetycznego. Większość dostępnych definicji prowadzi jednak 
do wniosku, że bezpieczne energetycznie jest państwo, które potrafi zaspokoić 
potrzeby energetyczne swojej gospodarki narodowej oraz własnych obywateli. 
Potrzeby te wykazują fluktuacje w zależności od pory roku, dnia tygodnia i pory 
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 S. Tatalović, Energy Security and Security Policies: The Republic of Croatia in Comparative 
Perspective, „Politička misao” 2008, vol. XLV, nr 5, s. 115-134. 
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 Ibidem, s. 117. 



doby. Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną zależy m.in. od liczby 
ludności zamieszkującej na danym terenie, od strefy klimatycznej, w jakiej jest  
on położony, poziomu rozwoju gospodarczego i efektywności energetycznej 
gospodarki, a także kultury społeczeństwa, w tym przywiązania do tradycji oraz 
stopnia świadomości potrzeb oszczędzania energii i aktywności w kształtowaniu 
stopnia jej zużycia. Zapotrzebowanie na paliwa transportowe ma związek m.in.  
z poziomem rozwoju gospodarczego, stopniem rozwoju infrastruktury drogowej 
oraz zasobnością portfela kierowców. 

Współcześnie istniejące państwa można podzielić na posiadające nadwyżkę 
energii oraz cechujące się jej niedoborem. Dla poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego państw wykazujących niedobór energii, niezbędna jest budowa 
interkonektorów między nimi, czyli transgranicznej infrastruktury energetycznej, 
która usprawni przepływ ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wytworzonych z nich 
paliw płynnych, jak również energii elektrycznej. Konieczna jest liberalizacja 
wewnętrznych rynków energetycznych, na których różnego rodzaju bariery 
utrudniają rozwój konkurencji i pozwalają lokalnym monopolistom, kosztem 
użytkowników końcowych, czerpać korzyści wyłącznie ze względu na zajmowaną 
pozycję w procesie produkcji. Ze względu na potrzebę unikania konfliktów,  
do jakich w przeszłości dochodziło między krajami eksportującymi a tranzytowymi 
lub importującymi energię i surowce energetyczne, niezbędne jest uznanie,  
że grupy państw mające regionalnie odmienne interesy energetyczne, mają prawo  
i obowiązek współpracować w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego 
swoim gospodarkom i obywatelom. Działające globalnie lub regionalnie 
organizacje międzynarodowe, jak np. ONZ czy Unia Europejska, mają narzędzia, 
by wspierać regionalne (np. w państwach bałkańskich i Turcji) i lokalne  
(np. interkonektor gazowy między Polską i Słowacją) inicjatywy, moderować 
pomiędzy poszczególnymi regionami i subregionami oraz określać standardy dla 
swoich państw członkowskich. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały wyniki identyfikacji terminu bezpieczeństwo 

energetyczne, dokonanej przez autora w oparciu o badanie literatury krajowej oraz 
poglądów ekspertów z państw członkowskich Unii Europejskiej, Rosji, USA i Turcji. 
Analizy dokonane zostały zarówno z pozycji państw eksporterów, jak i importerów 
energii oraz umiejscowione na tle pojęcia bezpieczeństwo państwa. Mimo, iż nie 
ma uniwersalnej definicji ustalono, że bezpieczne energetycznie jest państwo, 
które potrafi zaspokoić swoje potrzeby energetyczne wykorzystując do tego zasoby 
własne, import oraz działania proefektywnościowe. Organizacje międzynarodowe 
posiadają narzędzia pozwalające stymulować bezpieczeństwo energetyczne  
w skali regionalnej (organizacji) i lokalnej (państwa). 

Słowa klucze: energia, paliwa, dywersyfikacja, bezpieczeństwo 
energetyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo państwa, potencjał 
energetyczny 

 
Summary 
The results of the energy security term identification accomplished by author 

were presented in the paper on the base of the national literature and European 
Union member states, Russia, USA and Turkey experts opinions exploration. The 



analyses were executed from the both exporter and importer states of energy 
positions and on the state security background localization. Although there  
is no universal definition, it was established that safe is the state which is able  
to appease its energy needs using to this of the own supplies, import and  
pro-effective actions. International organizations possess tools which allowed  
to stimulate the energy security both in regional (organization) and in the local 
(state) scale. 

Key words: energy, fuels, diversification, energy security, economic security, 
state security, energetistic potential 
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Piotr KWIATKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

UKRAINA – ZMIANY CEN NOŚNIKÓW ENERGII A ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

 
 
Bieda, a precyzyjniej brak perspektyw na poprawę sytuacji, stała u podstaw 

czynnego udziału licznej grupy mieszkańców Ukrainy w protestach zimą  
na przełomie 2013 i 2014 roku. Deklaratywne poparcie kierowane odtąd  
do mieszkańców tego państwa tak ze strony Unii Europejskiej, jak przez Federację 
Rosyjską ma wieloaspektowy wymiar i to w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Niekoniecznie bowiem jest tym, za co nominalnie uchodzi. 

Pozostaje przede wszystkim elementem kampanii politycznej i – jak 
większość obietnic – stanowi jej narzędzie. Promesy zapowiadające poprawę 
standardu życia mieszkańców Ukrainy w krótko- i średniookresowych prognozach 
zdają się bezpodstawne. Nie ma absolutnie żadnych znanych przesłanek 

makroekonomicznych, które uzasadniałby taki optymizm.
1
 Uzyskanie rezultatu  

w postaci odczuwalnego w społeczeństwie podniesienia nadmienionego poziomu 

jest wręcz niemożliwe.
2
 Tymczasem oczekiwania obywateli Ukrainy, rozbudzone 

dodatkowo nadzieją, jaką tchnęły w nich składane im głównie z Zachodu obietnice, 
wydają się bardzo wymierne. Zestawienie ich z rzeczywistością nie będzie dla 
Ukraińców łatwe. 

 
Zmiany ceny energii 
Za przykład posłużyć mogą wspominane już wcześniej ceny nośników energii. 

Wśród reform, które w oficjalnym ujęciu przedstawiane są (i będą) jako posunięcia 
nieodzowne dla ratowania budżetu państwa, znalazła się znacząca podwyżka cen 
nośników energii. W jej rezultacie wzrosły o kilkadziesiąt procent stawki za gaz 

ziemny.
3
 Droższa też będzie energia elektryczna oraz paliwa płynne – od oleju 

napędowego począwszy, a na benzynach silnikowych i LPG skończywszy.
4
 

                                                           
1 Według danych Banku Światowego PKB per capita Ukrainy jest najniższe w Europie. Nie dorównuje 

nawet państwom Afryki Północnej czy Azji Środkowej, takim jak Mongolia, które nigdy nie były 
kojarzone z bogactwem; patrz: worldbank.org, pod adresem: http://data.worldbank.org/indicator/NY.G 
DP.PCAP.PP.CD [dostęp 23.08.2014 r.]. 

2 Chociażby za sprawą zamrożenia pensji minimalnej, spodziewanego obniżenia PKB etc. 
3 Od kwietnia 2014 roku cena gazu ziemnego dla podmiotów gospodarczych została podniesiona  

do 4000 hrywien. Odbiorcy przemysłowi płacili dotąd 3100 hrywien, natomiast przedsiębiorstwa 
finansowane z budżetu państwa – 2400 hrywien. Zmian sięga od 29% do 64% ceny z pierwszego 
kwartału 2014 roku. Duża podwyżka cen gazu na Ukrainie na witrynie wnp.pl, pod adresem: 

http://gazownictwo.wnp.pl/duza-podwyzka-ceny-gazu-na-ukrainie,222160_1_0_0.html [dostęp 2.05.2014 r.]. W 

przypadku ludności cena gazu ziemnego podniesiona została miesiąc później.  
Od 1 maja 2014 roku odbiorcy indywidualni, w zależności od rodzaju umowy i posiadanego licznika, płacili od 

51% do 150% poprzedniej ceny. W pierwszym przypadku, mającym odniesienie głównie dla gospodarstw 

domowych, cena wzrosła z 720 do 1089 hrywien. Відсьогодні газ для українців подорожчає у 1,5 рази na 
witrynie Ukraińskiej Agencji Informacyjnej Unina – unian.ua, pod adresem: 

http://economics.unian.ua/energetics/913683-vidsogodni-gaz-dlya-ukrajintsiv-podorojchae-u-15-razi.ht 

ml [dostęp 2.05.2014 r.]. 
4 W dniu 18 sierpnia 2014 roku cen ropy naftowej i LPG w sprzedaży detalicznej na Ukrainie należały  

do najniższych w Europie, ustępując jedynie stawkom obowiązujący na Białorusi i w Federacji Rosyjskiej. Na 

  



Zmianę obowiązujących taryf jako nieodzowną wskazał m.in. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy asygnujący pożyczkę, która ma uchronić Ukrainę przed utratą 
płynności finansowej. Postulat warunkujący uzyskanie dostępu do wspomnianych 
środków finansowych jest w tym przypadku niczym innym jak wskazaniem przez 
nadmienioną instytucję narzędzi umożliwiających pozyskanie wpływów mogących 

wesprzeć skarb państwa.
5
 

Bez wgłębiania się w strukturę dochodów i wydatków budżetowych Ukrainy 
oraz zasadność prowadzonej przez rząd polityki podatkowej nietrudno dostrzec 
dysonans między składanymi jej mieszkańcom obietnicami a podejmowanymi  
i planowanymi działaniami. Posunięcie to w swej istocie przyczyni się do dalszej 
pauperyzacji szerokich mas ludności i z dużym prawdopodobieństwem eskalacji 
wynikających stąd niepokojów społecznych. Odczuwalność wprowadzanych 
podwyżek gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych początkowo w znacznej 
mierze zniwelowana została mniejszym zużyciem tego surowca w sezonie letnim. 
Podobnie rzecz się ma z energią elektryczną oraz węglem. 

Późnowiosenny termin, w którym nastąpiła zmiana stawek wymienionych 
nośników na wyższe, można uznać za optymalny dla podejmowania takich 
przedsięwzięć i to nie tylko z punktu widzenia polityki społecznej. Nawet jeśli  
jego wybór wpisuje się w chronologię wprowadzanych reform związanych  
z przeobrażeniami systemowymi, to jest on ze wszech miar korzystnym zbiegiem 
okoliczności. 

Stąd też przed końcem trzeciego i początkiem czwartego kwartału trudno 
byłoby spodziewać się w tej sprawie innych reakcji niż odosobnione głosy 
oburzenia. Do tego czasu bowiem skutki zmian taryf nie mogły być też, jak 
wspomniano, dotkliwe dla odbiorców gazu i energii elektrycznej. Co ważne  
i istotne, poziom, do jakiego zostały podniesione, nie jest ostateczny. O skali  
i tempie wprowadzania kolejnych podwyżek zadecyduje zapewne odbiór społeczny 
podniesienia stawek, które dokonane zostały wiosną 2014 roku. W przypadku 
niekorzystnego dla planów ich wdrożenia rozwoju wypadków jest bardzo wątpliwe, 
aby zdecydowano się kontynuować go w bliżej określonym przedziale czasowym. 

 
Gospodarka a zmiany w energetyce 
Dla kondycji ukraińskiego przemysłu nowe ceny energii to potężne wyzwanie. 

Póki co nie wydaje się, by przemysł mógł mu sprostać. Dotyczy to przede 
wszystkim metalurgii oraz sektora elektromaszynowego – branż mających 
kluczowe znaczenie dla gospodarki tego państwa, a co za tym idzie, i największy 

wkład w jego budżet.
6
 

Produkty hutnicze czy też wytwarzane w fabrykach urządzenia i pojazdy  
w przytłaczającej większości odbiegają standardem wykonania od tych, które 

                                                                                                                                                    
koniec lipca wynosiły one: E-95 – 16 UAH, ON – 14,5 UAH, LPG – 6,6 UAH, przy kursie 1 UAH – 0,23 PLN, 

czyli były niższe od obowiązujących w Polsce od 35% do 55%. – dane  

na podstawie witryny Polskiego Związku Motorowego pzm.pl, pod adresem: http://www.pzmtravel.co 
m.pl/paliwa-w-europie.html [dostęp 20.08.2014 r.]. 

5 IMF Completes First Review Under Stand-By Arrangement for Ukraine and Approves US$1.39 Billion 

Disbursement, Press Release No. 14/399 na witrynie MFW imf.org, pod adresem: http://www.imf.org/ 
external/np/sec/pr/2014/pr14399.htm [dostęp 30.08.2014 r.]. 

6 Por. Металевий присмак кризи, na witrynie ukr.lb.ua, pod adresem: http://ukr.lb.ua/news/2014/0 
6/06/269079_metallicheskiy_privkus_krizisa.html [dostęp 30.08.2014 r.]. 



powstają przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii w państwach  
UE czy też w Japonii lub Stanach Zjednoczonych. Są za to znacznie tańsze i przez 
wzgląd na to chętnie nabywane przez klientów z Federacji Rosyjskiej oraz 
niezamożnych i mniej wymagających odbiorców z państw WNP oraz Afryki 

Północnej.
7
 

Analizując w tym przypadku geograficzną charakterystykę handlu 
zagranicznego Ukrainy, trudno nie dostrzec pewnych prawidłowości, na które 
rzutują dawne powiązania gospodarczo-handlowe. 

 

Tabela nr 1: Ukraina – Export – Import –struktura geograficzna za 2012 rok.
8
 

 

 Export Import Obroty 

W tys. USD zmiana% 
w 

stosunku 
do 2011 r. 

W tys. USD zmiana% 
w 

stosunku 
do 2011 r. 

Łącznie 13527575,8 98,1 6706251,8 107,6 6821324,0 

Państwa WNP 6011309,8 96,3 1242492,9 105,9 4768816,9 

Azerbejdżan 39772,9 135,1 17673,9 119,2 22099,0 

Białoruś 118623,4 76,3 83302,6 103,1 35320,8 

Armenia 15602,0 114,2 7967,4 91,5 7634,6 

Kazachstan 184042,6 113,9 42480,9 97,0 141561,7 

Kirgistan 4123,8 109,5 2334,4 212,6 1789,5 

Mołdawia 73142,3 110,3 36543,4 107,6 36598,9 

F. Rosyjska 5365424,3 95,2 986599,0 103,3 4378825,2 

Tadżykistan 8237,8 139,2 3463,0 769,2 4774,8 

Turkmenistan 173432,0 113,0 53533,7 195,1 119898,2 

Uzbekistan 28908,6 154,1 8594,6 128,5 20314,0 

Inne:      

Niemcy 458664,5 110,1 513549,2 117,7 -54884,7 

Chiny 80945,5 107,7 25143,3 170,3 55802,2 

Turcja 186725,8 110,1 326291,6 115,1 -139565,9 

Polska 141398,5 105,1 176408,9 123,4 -35010,4 

Cypr 451967,0 102,9 914037,1 110,0 -462070,1 

Szwajcaria 550662,6 66,4 243195,8 110,9 307466,9 

Wyspy 
Dziewicze 

296748,2 110,3 59957,3 60,8 236790,9 

USA 733612,6 101,8 350523,8 90,4 383088,8 

Świat 7516266,0 99,6 5463758,9 107,9 2052507,1 

Europa 3978580,4 97,0 3028961,2 107,6 949619,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo 

Gospodarki Ukrainy.
9
 

 
 
 
 

                                                           
7 Wśród państw Azji Centralnej kluczowe miejsce w imporcie z Ukrainy przypada Kazachstanowi, 

natomiast wśród państw północnoafrykańskich Egiptowi; patrz: witryna Światowej Organizacji Handlu 
wto.org, pod adresem: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=UA&La 
nguage=F [dostęp 29.08.2014 r.]. 

8 W tym usługi. 
9 Na witrynie http://ukrexport.gov.ua pod adresem http://ukrexport.gov.ua/eng/economy/trade//7064.html 

[dostęp 29.08.2014 r.]. 



Kluczowe znaczenie dla potencjału eksportowego przemysłu 
metalurgicznego, a po części i elektromaszynowego, ma jednak cena i, dająca się 
określić mianem bardzo poprawnej, jakość. Utrzymywanie od lat konkurencyjnej 
oferty na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem troski o zachowanie odbiorców  
z Azji Centralnej, przyczyniło się do zmniejszenia osiąganych z tego tytułu zysków. 
Uzyskiwano je tylko dzięki stosowaniu minimalnych marż oraz niedrogiej sile 
roboczej i taniej energii. Przy czym w kosztach produkcji to właśnie ten ostatni 
element posiada najistotniejsze znaczenie. Usunięcie go za sprawą podwyżek cen 
energii nie pozostanie bez wpływu na atrakcyjność oferty tutejszych kombinatów 
metalurgicznych, a to niesie za sobą bezpośrednie zagrożenie utraty rynków zbytu. 
Przekłada się to na stan całej gospodarki ze względu na pozycję, jaką zajmuje  

ta gałąź przemysłu w gospodarce Ukrainy.
10

 
O ile bowiem można znaleźć rynkowe uzasadnienie dla idei podniesienia cen 

energii, o tyle bardziej niż kłopotliwe byłoby udowodnienie rachunkiem 
ekonomicznym poziomu projektowanego wzrostu dla poszczególnych nośników. 
Niewiele wskazuje, by uzasadniała go struktura ich zużycia. 

 

Tabela nr 2: Zużycie poszczególnych surowców. Ukraina i Polska w 2012 r. 
 

 Ukraina Polska 

Ropa naftowa
11

 317,3 502,73 

Gaz ziemny
12

 49,6 16,6 

Węgiel kamienny
13

 61,2 75,2 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Co ważne, równie trudno dostrzec w tym posunięciu próbę stymulacji 
wybranych gałęzi energetyki lub ograniczenia udziału w rynku innych. Jedynym ich 
uzasadnieniem pozostają działania o charakterze czystko fiskalnym. Potencjalne 
profity, płynące z tytułu wyższych taryf to zwiększony wpływy do budżetu  
z gospodarstw indywidualnych oraz małych odbiorców oraz zbliżenie do pułapu 
taryf obowiązujących w UE. Decydują zatem bardziej względy polityczne, a nie 
ekonomiczne. Są to przesłanki, które dałoby się określić mianem doktrynalnych. 
Zdają się one tymczasowo zupełnie przesłaniać gospodarcze i społeczne 
reperkusje, co jak wspomniano, szczególnie w ostatnim przypadku będzie miało 
swoje wymierne znaczenie polityczne i rozstrzygnie o dalszym toku postępowania. 

 
Potencjalne korzyści 
Nawet, jeżeli nie dojdzie do dalszych regulacji służących zniwelowaniu 

dyferencji, co, zważywszy na panującą na Ukrainie sytuację i kalendarz wyborczy, 
wydaje się bardziej niż prawdopodobne, to i tak wprowadzoną w pierwszym 
półroczu podwyżkę będzie można uznać za zmianę nie pozbawioną zalet. Jest 
to bowiem posunięcie, które w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie 
mieszkańcom Ukrainy także i wymierne korzyści. W kontekście destruktywnego 
wpływu na kondycję przemysłu oraz drastycznego pogorszenia jakości życia 

                                                           
10 А. И. Амоша, В. И. Большаков, А. А. Минаев, Ю. С. Залознова, Л. А. Збаразская, Ю. В. Макогон 

Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития, Донецк 2013. 
11 Na podstawie EIA. 
12 Na podstawie BP, Statistical Review 2013. 
13 Na podstawie danych GUS – ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2012 R., Warszawa 2013, s. 8. 



przytłaczającej większości obywateli tego państwa odniesienia do pozytywnych 

skutków podwyżki mają zupełnie wtórne znaczenie.
14

 Nie kompensują bowiem 
negatywnych następstw tej decyzji. Niemniej, nie do końca zasadne byłoby ich 
zupełne marginalizowanie. 

Poza doraźnie wyższymi wpływami do budżetu i pauperyzacją społeczeństwa, 
wyższe ceny m.in. gazu ziemnego przyczynią się do zmian w kulturze 
gospodarowania energią. Nie sposób wręcz przecenić efektu dydaktycznego 
podwyżki. Poważnym problemem Ukrainy jest energochłonność jej gospodarki,  
na co oczywiście najsilniejszy wpływ ma jej specyfika, lecz nie bez znaczenia 

pozostaje też mentalne podejście do całej kwestii.
15

 Nawyk oszczędzania energii  
i surowców czy to ze względów finansowych, czy też w trosce o ochronę 
środowiska naturalnego, nie znalazł dotąd większego zrozumienia. Zachowanie 
utrzymującego się przez lata status quo w tej kwestii nie będzie możliwe, na czym 
zaważy zapewne pierwszy z wymienionych czynników. 

Na społeczne skutki podniesienia cen nośników energii związane z lepszym  
i bardziej racjonalnym gospodarowaniem nie będzie trzeba długo czekać. Dadzą  
o sobie znać już po pierwszym sezonie zimowym, chociaż pozaekonomiczne 
koszty całego przedsięwzięcia będą poważne. Należy bowiem spodziewać  
się m.in. wzrostu przestępczości w sektorze energetycznym, włącznie z jego 
kryminalizacją i funkcjonowaniem w jego obrębie zorganizowanych grup  

o charakterze mafijnym.
16

 Niemniej wymuszone podwyżką zmiany w podejściu  
do gospodarowania energią postrzegane muszą być raczej jako długofalowy 
proces, który będzie postępował przez lata i swoje wymierne efekty przyniesie  
w następnych dekadach. 

 
Energetyka a niepokoje społeczne 
Przez pierwsze miesiące poza wzmiankowanym zmniejszeniem zużycia 

energii dominować będą konsekwencje zmian, które odbierane zostaną przez  
ogół mieszkańców jednoznacznie negatywnie. Społeczne koszty wprowadzanych  
i planowanych reform zostały, póki co, na Ukrainie przytłumione przez falę 
entuzjazmu związanego z nowym otwarciem. Jednakże, o czym warto pamiętać, 
nie pozbyto się ich. Doszło jedynie do przesunięcia w czasie symptomów 
wystąpienia pejoratywnych następstw realizowanych posunięć gospodarczych. 
Takie przeniesienie przyczynia się jednak do skumulowania konsekwencji, jakie 
niosą one za sobą dla obywateli. Ich negatywne reakcje i to znacznie bardziej 

                                                           
14

 Nawet przedstawiciele grupy dającej się identyfikować jako ukraińska klasa średnia przyznają, iż nie 

do końca standard ich życia daje się pogodzić z przypisywanym im statusem. A. Bychenko, Ukrainian 
Middle Class: Perceptions And Actual Signs, „National Security & Defence” 2008, nr 7, s. 28. Zmiana 
cen energii bezpośrednio będzie zatem miała wpływ i na ich kondycję finansową. 

15 J. Szlifierz, M. Szlifierz, Energetyczne wyzwania dla Ukrainy – na witrynie Centrum Informacji  
o Rynku Energii – cire.pl, pod adresem: http://www.cire.pl/pliki/2/energetyczne_wyzwania_ukrainy.pdf 
[dostęp 29.08.2014 r.]. 

16 Zwraca w tym kontekście uwagę systematyczny spadek tego typu przestępstw i wykroczeń w Polsce. 
Ilość odnotowywanych obecnie przypadku stanowi nikłą część sytuacji z lat 90. XX wieku, a więc 
czasu uwolnienia cen energii. Na witrynie policja.pl, pod adresem: www.statystyka.policja.p 
l/st/.../79530,Kradziez-energii-elektrycznej.pdf [dostęp 29.08.2014 r.]. Z dużą dozą prawdo-
podobieństwa należy spodziewać się powielenia tego zjawiska na Ukrainie. Przy czym ze względu  
na silne struktury przestępczości zorganizowanej jej zaangażowanie w ten proceder wydaje się 
nieuchronne. 



burzliwe niż te, których należałoby się spodziewać, gdyby odczuwalne skutki 
przedsięwziętych działań rozłożyły się czasie, zdają się w tych okolicznościach być 
czymś zupełnie naturalnym. 

Zniekształcana dotąd wspomnianą euforią percepcja rzeczywistości jest  
tu bowiem czynnikiem, który dodatkowo zaognia sytuację i buduje napięcie. 
Występuje znany i dobrze opisany przez socjologów i psychologów mechanizm,  
w którym konfrontacja stanu oczekiwanego z istniejącym przeradza się  
w rozczarowanie, a następnie powszechną frustrację. Gniew mas będzie 
prawdopodobnie znacznie silniejszy niż ten, który towarzyszył obalaniu  
W. Janukowicza. Były prezydent nie cieszył się zaufaniem społecznym i de facto 

nikt nie oczekiwał realizacji składanych przezeń obietnic.
17

 
Powodów do rozczarowania nie brak. Mieszkańcy Ukrainy już przed 

wydarzeniami na Majdanie byli jednym z uboższych społeczeństw półkuli 
północnej. Pod względem dochodu na głowę mieszkańca według Banku 
Światowego plasowali się w 2013 roku niżej niż wiele państw afrykańskich. Były  
to przychody niższe już nie tylko od Egipcjan czy Tunezyjczyków, lecz także 

mieszkańców tradycyjnie kojarzonej z biedą Mongolii czy Jamajki.
18

 Rok 2014, 
przy najbardziej optymistycznych założeniach, przyniesie Ukrainie spadek PKB o 

kilka procent.
19

 
 
Konflikt zbrojny w polityce wewnętrznej władz Ukrainy 
Regres, zamiast poprawy kondycji gospodarczej państwa i standardu życia 

jego mieszkańców, stawia w bardzo niekorzystnym położeniu politycznych liderów 
Ukrainy. Naturalnym biegiem rzeczy to właśnie przeciw nim skieruje się gniew 

ludzi, którzy będą mieli podstawy, by poczuć się wykorzystani i oszukani.
20

 Nie 

wydaje się prawdopodobne, by przejmujący władzę mogli nie mieć świadomości 
tego stanu rzeczy. Podobnie rzecz się ma z doradzającymi im przedstawicielami 
świata zachodniego. Niewiele wskazuje na to, by jedni i drudzy poważnie  

myśleli o progresie gospodarczym w bliżej określonym horyzoncie czasowym.
21

 

                                                           
17 Odnosząc się do omówienia strukturalnych źródeł kultury zaufania P. Sztompki i adaptując  

je na realia ukraińskie czasów prezydentury W. Janukowicza, nietrudno dostrzec istotne braki  
w każdym z pięciu wskazanych czynników odpowiedzialnych za utrzymanie poprawnego „klimatu”  
w społeczeństwie. Por. P. Sztompka, Socjologia – analiza społeczna, Kraków 2012, s. 348-350. 

18 W Europie jedynie Mołdawia miała niższe PKB per capita niż Ukraina. Worldbank.org – op. cit. 
19 Według ukraińskich szacunków z maja 2014 roku prawdopodobny spadek miał sięgać 6,5%; por. 

Forecast: GDP fall in Ukraine in 2014 will be 6.5 percent – witryna internetowa Kyivpost.com,  
pod adresem: http://www.kyivpost.com/content/business/forecast-gdp-fall-in-ukraine-in-2014-will-be-
65-percent-349045.html [dostęp 29.06.2014 r.]. Z dużą dozą prawdopodobieństwa spadek ten będzie wynosił 

nie mniej niż kilkanaście procent; JP Morgan tnie prognozę PKB Ukrainy do – 7,8 proc. rdr za 2014 r., 
„Gazeta Wyborcza” z dnia 19.08.2014 r., http://wyborcza.pl/1,91446,16497577,JP_ 
Morgan_tnie_prognoze_PKB_Ukrainy_do__7_8_proc_.html#ixzz3CorjFC3b [dostęp 29.08.2014 r.]. 

20 Zgodnie z teorią relatywnej deprymacji stanowić może wystarczający bodziec do dalszej eskalacji 
niepokojów czy wręcz rewolucji, P. Sztompka, op. cit., s. 604. 

21 Dowodzą tego korekty prognoz. Jeszcze w grudniu 2013 roku Morgan Stanley zakładał w 2014 roku 
wzrost PKB na Ukrainie w wysokości 1,4% i nie był odosobniony w swych przewidywaniach.  
The Global Macro Analyst na witrynie Morganstanleyfa.com, pod adresem: http://www.morgansta 
nleyfa.com/public/projectfiles/171b5362-dc2a-4e52-a1c8-128bec2bc5c0.pdf [dostęp 29.08.2014 r.]. 
Fala protestów. jaka przewinęła się przez Ukrainę w styczniu i pierwszych dniach lutego 2014 roku 
doprowadziła do pierwszej weryfikacji prognoz. Przewidywania ekonomistów coraz wyraźniej 
zaczynały się rozmijać z deklaracjami polityków. Zamieszki w Doniecku. Jedna osoba nie żyje, 
„Newsweek” z dnia 13.03.2014 r. na witrynie internetowej tygodnika newsweek.pl, pod adresem: 



Długotrwały brak porozumienia z Federacją Rosyjską w sprawie dostaw gazu, 
nieodzownego dla funkcjonowania niezwykle energochłonnego miejscowego 
przemysłu, ma tu specyficzną wymowę. Jest to zaniechanie, które uniemożliwia 
utrzymanie ciągłości produkcji w ukraińskich zakładach pracy. Jest to postawa, 
która już w swym założeniu niemalże neguje ich dalsze istnienie. Nie daje 
fabrykom możliwości funkcjonowania, tak jakby przyszłość miała nigdy nie nadejść, 
przy czym obarcza dostawcę surowca odpowiedzialnością za wywołany skutkiem 
tego krach gospodarczy państwa. Również konflikt zbrojny ma w tym kontekście 
swój swoisty wymiar, dla obecnych władz w Kijowie, pod wieloma względami, 
wręcz zbawienny. Nie są one jednak jego jedynym beneficjantem. Pozostali nie  
są zobligowani, by brać pod uwagę i strzec interesów narodowych Ukrainy. 

 
Streszczenie 
Zmiany cen nośników energii wprowadzone wiosną 2014 roku na Ukrainie 

stanowią poważne obciążenie finansowe dla zdecydowanej większości 
mieszkańców tego państwa. Zbliżenie poziomu stawek, jakie zobowiązani są odtąd 
płacić za energię elektryczną, gaz ziemny, produkty naftowe i węgiel,  
do obowiązującego w Unii Europejskiej przyczyni się do dalszej pauperyzacji 
tamtejszego społeczeństwa. Na zmiany takie nie był też przygotowany lokalny 
przemysł. W wyniku podwyżek straci on pokaźną część swych rynków zbytu,  
co przyczyni się do likwidacji wielu hut i fabryk, a w pozostałych wymusi 
restrukturyzację zatrudnienia. Stoi to w opozycji do politycznych obietnic 
składanych w trakcie protestów przeciw W. Janukowiczowi i w okresie formowania 
nowych władz przez jej przedstawicieli. Niesie też za sobą poważne zagrożenie 
dalszej destabilizacji tego państwa. 

Słowa klucze: Ukraina, ropa naftowa, benzyny, gaz ziemny, węgiel, surowce 
energetyczne, polityka społeczna 

 
Summary 
The change of the prices of the energy-carriers that had appeared in sprig 

2014 on Ukraine are serious financial burden the inhabitants of the country. The 
rapproachment of the prices that from this time on, that they are obligated to pay 
for natural gas, petroleum products, and coal,to those mandatory in EU will cause 
further pauperisation of Ukrainian society. The local industry has not been 
prepared for those changes, and due to the prices increase it will lose significant 
part of its market, which will contribute to liquidation of number of steelworks and 
factories, and force the restructurisation of employmennt in the remaining ones. Is 
it quite the opposite of what the political promises claimed during the protests 
against V. Yanukovych and later on, during the formation of new political leaders. 
All of this factors may cause further destabilization of the country. 

Key words: Ukraine, crude oil, petroleum, natural gas, coal, energetic raw 
materials, social politic 
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

CHIŃSKO-ROSYJSKI KONTRAKT GAZOWY STULECIA W KONTEKŚCIE 
ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ WOJNY I RELACJI GAZOWYCH UE Z FR 
 
 
I.  
Rosja, przy użyciu swoich formacji zbrojnych, dokonała aneksji Krymu. Stało 

się to przy biernej postawie świata i przy aplauzie obywateli FR. 18 marca 2014 
roku Putin wygłosił na Kremlu orędzie o przyłączeniu do FR nowych dwóch 
podmiotów – Krymu i miasta Sewastopol. Jego mowa przypominała w konstrukcji 
najlepsze wystąpienia Hitlera – jak choćby to z 30 stycznia 1939 roku, gdy 
przemawiając do Reichstagu – przywódca III Rzeszy mówił o swoim umiłowaniu 
pokoju. To wówczas powiedział też: „Wielki polski marszałek [Józef Piłsudski – 
przyp. P. G.] i patriota [układem z 1934 roku – przyp. P. G.] oddał swojemu 
narodowi równie wielką przysługę, jak kierownictwo państwa 
narodowosocjalistycznego niemieckiemu. Także w niespokojnych miesiącach 
minionego roku przyjaźń niemiecko-polska była jednym z uspokajających zjawisk 

europejskiego życia politycznego”.
1
 Putin, tak jak wówczas Hitler, co chwilę dostaje 

owacje od zgromadzonego tłumu dygnitarzy, gdy „opowiada o Krymie, mogiłach 
rosyjskich żołnierzy z końca XVIII wieku. O Sewastopolu – ojczyźnie rosyjskiej 
floty, o świętości i chwale tego miejsca. O tym, że Rosja została z Krymu 
ograbiona, mimo, że sama przyczyniła się do rozpadu ZSRR, zapominając  
o Krymie i Flocie Czarnomorskiej. Mówi o milionach Rosjan, którzy położyli się 
spać w swoim państwie, a obudzili się za granicą. O narodzie rosyjskim, który  
stał się jednym z najbardziej rozdzielonych terytorialnie narodów na świecie.  
O mieszkańcach Krymu, których przekazano sobie z rąk do rąk jak worek 

ziemniaków”.
2
 Lilia Szewcowa, wybitna znawczyni współczesnej Rosji, w artykule 

„Forsowanie mitu” opublikowanym w „American Interest”, nie ma złudzeń w ocenie 
rosyjskiej agresji na Krym i Ukrainę. „Patrząc na rozwój wydarzeń – zauważa – 
doznajemy szoku, że nagle stanęliśmy w obliczu wyzwań analogicznych do tych, 
jakie poprzedzały wybuch II wojny światowej. Jednocześnie jesteśmy zdumieni 
dramatyczną ignorancją oraz intelektualną i moralną słabością elit Zachodu w tej 

sprawie”.
3
 

 
II.  
Putin, uroczyście ogłaszając podważenie pozimnowojennego porządku 

europejskiego, nie stwierdził jednak, iż z punktu widzenia prawa 
międzynarodowego mamy do czynienia z niewypowiedzianą przez FR agresją 
wobec Ukrainy, a także jednostronnym zerwaniem warunków tzw. memorandum 
budapesztańskiego. Na mocy ówczesnego porozumienia zawartego 5 grudnia 
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1994 r., USA, W. Brytania i Rosja zobowiązywały się do gwarancji w sprawie 
suwerenności Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu w zamian za przekazanie 
znajdujących się na ich terenie arsenałów broni atomowej Rosji. Umowę tę później 
wsparły Chiny i Francja, a więc pozostali stali członkowie Rady bezpieczeństwa 
ONZ. Została ona też potwierdzona 4 grudnia 2009 roku. Co prawda, zawarte 
porozumienie międzynarodowe nie miało statutu traktatu, ale było 
bezprecedensowe w wymiarze geopolitycznym i bezpieczeństwa europejskiego. 
Ukraina i Kazachstan zrzekły się bowiem dysponowania ogromnym arsenałem 

atomowym.
4
 Gdyby tego nie uczyniły, nie doszłoby do obecnych wydarzeń.  

Po rozpadzie Związku Sowieckiego w dyspozycji Kijowa pozostało 1272 głowic  

i rakiet balistycznych.
5
 Tu też, w Dniepropietrowsku, była zlokalizowana największa 

na świecie fabryka broni strategicznej produkująca między innymi rakiety 
balistyczne, Południowe Zakłady Budowy Maszyn im. A. M. Makarowa. Kierował 
nią Łeonid Kuczma, przyszły prezydent suwerennej Ukrainy. Z „odziedziczonym” 
arsenałem atomowym państwo to było trzecim, za Rosją i USA, imperium 

atomowym (Kazachstan, z 400 głowicami był na 4 miejscu).
6
 FR, dokonując 

aneksji Krymu, przewróciła całą geopolityczną mapę Europy powstałą po upadku 
bolszewickiego państwa. Uruchomiła tym samym procesy, które zagrażają 
radykalnemu zderzeniu się globalnych interesów na obszarze bezpośrednio 
graniczącym z Unią Europejską. 

 
III.  
Prezydent Władimir Putin, po zajęciu Krymu i włączeniu go 18 marca 2014 

roku do Rosji, doprowadził następnie do eskalacji konfliktu na wschodnie obszary 
Ukrainy graniczące z FR wysyłając do suwerennego państwa grupy specnazu 
nastawione na działania dywersyjne i dostarczając, tworzonym przez rosyjską 
agenturę oddziałom na wschodzie Ukrainy, wysokiej klasy uzbrojenie. Jak 
informował na początku czerwca 2014 r. Arsen Awakow, minister spraw 
wewnętrznych republiki, „Na terytorium Ukrainy od strony Rosji przedostają się 
grupy milicji i kolumny pojazdów, również czołgi i wozy pancerne, nie tylko straży 

granicznej, ale też wojska”.
7
 Rosja też zgrupowała na granicy z Ukrainą siły 

szacowane przez NATO na 40 tys. Wojska.
8
 W odpowiedzi na działania Putina 

USA i UE wprowadziły symboliczne sankcje wobec Rosji i zapowiedziały 
zaostrzenie swych działań, jeśli FR nie przestanie destabilizować sytuacji u swego 
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zachodniego sąsiada. W tle tego konfliktu, który prowadzi do zasadniczych 
przewartościowań geopolitycznych w tej części kontynentu euroazjatyckiego,  
21 maja 2014 r. rosyjski Gazprom i China National Petroleum Corporation (CNPC) 
podpisały w Szanghaju wielki kontrakt, wart 400 mld USD na dostawy przez 30 lat 
gazu do ChRL. Jak zauważa jeden z analityków „w całej rozgrywce nie chodzi 
oczywiście o sam gaz, a o możliwość zawiązania rosyjsko-chińskiego sojuszu, 

który byłby bardzo poważną przeciwwagą dla USA i NATO”.
9
 O podpisanie tej 

umowy Putin zabiegał od początku objęcia przez niego władzy na Kremlu. Niemal 
do końca część obserwatorów zachodnich była zdania, iż także tym razem ChRL 
nie zdecyduje się na finalizację kontraktu, ale znów przeciągnie rokowania  
o następne lata. Rosja znalazła się jednak w ogromnie trudnej sytuacji. Cały jej 
fundament gospodarczy opiera się na eksporcie surowców, które dostarczają 
ponad 62 proc. PKB. Rosja, wchodząc w ostry spór z Unią Europejską, która jest 
największym odbiorcą surowców rosyjskich, nie ma żadnego realnego pola 
manewru. Skala zaciągniętych długów na budowę infrastruktury przesyłowej 
pogłębia trudną sytuację gospodarczą FR. Polityczne elity ChRL wykorzystały ten 
moment. Dostępne informacje wskazują, iż zawarty kontrakt jest wysoce korzystny 
dla Chin i na granicy opłacalności dla Rosji. Jednak Putin uzyskał dzięki umowie 
pole manewru w relacjach z UE i USA. Główną tezą naszego wywodu jest 
założenie, iż – poza oczywistym celem ekonomicznym – decyzja Chin miała 
przede wszystkim charakter geopolityczny i była wpisana w kontekst postępującej 
stopniowo rywalizacji tego państwa z USA. Pekin, wzmacniając Rosję, chciał 
zwiększyć jej determinację w walce o wschodnie obszary Ukrainy. Krok taki musi 
pociągnąć za sobą niebezpieczny wzrost niestabilności na północno-wschodniej 
flance NATO i na obszarach Unii Europejskiej. Wzmocni też rywalizację UE i USA 
o przyciągnięcie Ukrainy do zachodniej strefy bezpieczeństwa, a także wymusi na 
Niemcach większe włączenie się w grę o utrzymanie dobrych relacji z Rosją, 
kosztem osłabienia związków z USA. To z kolei spowoduje, iż Stany Zjednoczone 
będą zmuszone zmniejszyć swoją militarną obecność na Oceanie Indyjskim, by 
ograniczyć ekspansywność FR wobec wschodniej Europy. Postawa Rosji i jej 
przejęcie części terytorium Ukrainy jest efektem wcześniej realizowanej polityki 
Chin wobec FR, której zasadniczym celem było wykorzystanie jej do ponownego 
zaangażowania USA w Europie i osłabienia jej pozycji poprzez wplątanie Stanów 
Zjednoczonych w długotrwały konflikt o nowy geopolityczny kształt Europy 
Wschodniej. Spróbujmy bliżej przyjrzeć się, na ile realne są takie rachuby Chin, na 
ile mogą one wpłynąć na toczącą się globalną rywalizację chińsko-amerykańską  
i pozycję Rosji w Europie. 
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Mapa nr 1: Terytorium Ukrainy poddane agresji rosyjskiej.
10

 
 

 
 

IV.  
Wschodząca potęga Chin, a także systematyczny wzrost znaczenia 

azjatyckiego rynku spowodowały, iż na naszych oczach dokonuje się stopniowa 
zmiana geopolitycznej mapy świata. „Stany Zjednoczone – jak zauważa George 
Friedman – nie mają ani zasobów, ani możliwości politycznych, by działać 

równocześnie we wszystkich regionach świata”.
11

 Dlatego tak ważna jest właściwa 

ocena przez Waszyngton tych zagrożeń, które mogą spowodować poważne 
osłabienie ich globalnej pozycji. Dla USA ogromne znaczenie mają ich siły 
morskie, które zapewniają w miarę swobodny dostęp do wszystkich 
najważniejszych rynków, ale też mogą je skutecznie blokować dla innych państw. 
Dlatego Stany Zjednoczone starają się nie dopuścić do sytuacji pojawienia się 
alternatywnej morskiej potęgi. W długiej historii Chin, poza drobnym epizodem 
związanym z wyprawami admirała Zheng He na początku XV w., były one 
mocarstwem lądowym zawsze odwróconym od Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. 
Główne zagrożenie dla swego bezpieczeństwa widziały w naruszeniu swych granic 
lądowych. Jednak rosnące uzależnienie gospodarki ChRL od surowców 
dostarczanych drogą morską wymusza na elitach tego państwa, rozbudowę swej 
marynarki wojennej. Tylko tą drogą ChRL może zmniejszyć swoją wrażliwość  
na aktywność amerykańskiej floty i zabezpieczyć najważniejsze dla swojej 
gospodarki szlaki transportowe. Zasadniczą rolę w tej geopolitycznej grze zaczyna 
odgrywać Ocean Indyjski. Jak podkreśla Robert D. Kaplan, „To tędy biegną główne 
szlaki transportu ropy naftowej i tutaj znajdują się „wąskie gardła” światowego 
handlu: cieśniny Bab al-Mandab, Ormuz i Malakka. Każdego roku czterdzieści 
procent transportu morskiego ropy odbywa się przez cieśninę Ormuz na jednym 
krańcu Oceanu Indyjskiego, a pięćdziesiąt procent światowej floty handlowej 
przepływa przez cieśnię Malakka na jego drugim krańcu, co czyni z tego akwenu 
najbardziej ruchliwy i zarazem najważniejszy międzynarodowy szlak 
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komunikacyjny”.
12

 Kto kontroluje te trasy, ten decyduje o przyszłości azjatyckich 
państw, w tym głownie Chin, Japonii, Indii i demokratycznej Korei. To dlatego 
Amerykanie są w trakcie zasadniczej przebudowy swoich geostrategicznych 
priorytetów i rozbudowy swojego potencjału w tej części globu kosztem 

stopniowego wycofywania się z Europy.
13

 

 
V.  
Ten proces następował stopniowo już po rozpadzie Związku Sowieckiego  

i postępującej marginalizacji Rosji. Unia Europejska, która powstała, by na trwałe 
zintegrować Niemcy z Europą, a także jej wschodnie obszary, wydawała się 
skazana na potęgę gospodarczą i geopolityczną słabość. USA zawsze angażowały 
się na Starym Kontynencie, aby nie dopuścić do zasadniczego dla nich 
zagrożenia. Jak to ujął G. Friedman, „Cele Ameryki w Eurazji – rozumianej jako 
Rosja i Półwysep Europejski – są takie same jak w innych regionach: chodzi  
o to, by nie dopuścić do dominacji jednej siły (lub koalicji sił) na danym obszarze. 
Rosja zintegrowana z Europą mogłaby stworzyć taką potęgę: jej ludność, potencjał 
przemysłowy i bogactwa naturalne co najmniej dorównywałyby amerykańskim,  
a najprawdopodobniej nawet je przewyższały. W XX wieku Stany Zjednoczone 
trzykrotnie interweniowały zapobiegając rosyjsko-niemieckiemu przymierzu  

i w konsekwencji połączeniu”.
14

 Ten kierunek geopolitycznego myślenia wśród 
niemieckich elit w sposób najpełniejszy wyrażają poglądy K. Haushofera, który „… 
dostrzegał w szeroko pojętym obszarze ‘środkowoeuropejskim’ spełnienie 
niemieckiej misji opanowania Hewrzlandu jako punktu wyjścia ku słabo zaludnionej 
i otwartej przestrzeni azjatyckiej. Rozwój Mitteleuropy w kierunku wschodnim 
wiązał się z problemem utworzenia tzw. bloku euroazjatyckiego, co oznaczało 
podporządkowanie strefie wpływów niemieckich europejskiej części Związku 
Radzieckiego, określonej mianem kraju niczyjego (Niemandsland), której przyszłe 
wchłonięcie uzasadniano m.in. ‘niezdolnością Związku Radzieckiego  

do wytworzenia własnej kultury’.
15

 Wydawało się, iż głębokie zbliżenie Niemiec  
i Francji i uczynienie z nich jądra nowego, zachodniego porządku europejskiego, 
stanie się dla USA gwarantem, przezwyciężenia tego niemieckiego parcia  
na wschód, aby osiągnąć, dzięki rosyjskiemu potencjałowi, panowanie nad 
światem. Warto przypomnieć, iż Haushofer był przeciwny wojnie Niemiec z Rosją, 
gdyż niweczyła ona – jego zdaniem – szansę osiągnięcia głębokiej integracji  
ze wschodem. 
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VI.  
Unia Europejska, w geopolitycznej wizji USA, miała się stać obszarem 

głębokiej gospodarczej integracji z USA, a równocześnie miała wchłonąć 
wschodnią Europę przesądzając o stałej marginalizacji Rosji. Amerykańscy 
analitycy postrzegali jej przyszłość tak jak George Friedman, który stwierdzał,  
iż „Rosja nie jest w stanie długo odgrywać znaczącej roli na arenie 
międzynarodowej. Eksport surowców napełnia kufry, lecz nie rozwija 

gospodarki”.
16

 Ale to właśnie świadomość tego faktu u przywódców nowej Rosji, 
wśród których dominującą rolę odgrywają ludzie z byłych sowieckich służb, 
spowodowało,  
iż Moskwa podjęła ryzykowną grę. Wykorzystując istniejące zasoby ze  
sprzedaży surowców energetycznych, FR podjęła próbę osłabienia UE  
i wykorzystania jej potencjału, aby uchronić się przed geopolityczną katastrofą. Tę 
grę rozpoczęła ekipa Putina i jego otoczenie. Dążyli oni do zbudowania osi Paryż-
Berlin-Moskwa i przeciwstawienia jej relacjom z USA. Kryzys finansowy w 2008 
roku i naruszenie dotychczasowej spójności UE wzmocnił te tendencje i otworzył 
przed Rosją realizację strategii ekspansji terytorialnej. Rosja poszerzyła swój stan 
posiadania na Kaukazie, a następnie rozpoczęła proces destabilizacji sytuacji na 
Ukrainie i w krajach nadbałtyckich. W chwili obecnej Rosja, poprzez zajecie Krymu, 
dokonała daleko idących zmian sytuacji geopolitycznej w regionie i dalej dąży  
do zdobyczy terytorialnych. 

 
VII.  
Amerykanie z początku bagatelizowali skalę zagrożenia potencjalnym 

sojuszem rosyjsko-niemieckim. Oceniali, iż mechanizmy unijne spowodują 
wyhamowanie niemieckich ambicji. Dlatego, poza symbolicznymi gestami, nie 
dokonali zasadniczych działań dyscyplinujących poczynania Putina. Najsilniejszym 
argumentem Rosji w grze są jej zasoby surowcowe, w tym gaz i ropa, które dają 
bezpieczeństwo energetyczne Europie i stanowią równocześnie podstawę budżetu 
Rosji (ponad 62 proc. PKB FR pochodzi ze sprzedaży ropy i gazu). Elity rosyjskie 
odrobiły lekcję dotyczącą upadku ZSRR. Jedną z głównych przyczyn było zawarcie 
dealu USA z państwami OPEC na zwiększenie wydobycia ropy, by doprowadzić 
do drastycznej obniżki cen tego surowca. Gospodarka ZSRR, tak jak obecna 
rosyjska, opierała się w głównej mierze na eksporcie tego surowca. Gwałtowne 
zmniejszenie dochodów w wyniku spadku rynkowych cen ropy, doprowadziło 
sowieckie imperium do gospodarczej katastrofy. Wejście na rynek amerykańskiego 
gazu łupkowego i zapowiedź o wdrożeniu technologii wydobycia w ten sposób 
także ropy już wpływa na ceny tego surowca. Jeśli Rosja nie wykorzysta 
najbliższych lat do wchłonięcia Ukrainy, Białorusi i przesunięcia się ku granicom 
UE, czeka ją kolejna katastrofa. Nie jest to w interesie zarówno Niemiec,  
jak i Francji, którzy w zasobach surowcowych Rosji widzą szansę na skuteczne 
rywalizowanie z gospodarką amerykańską. 

 
VIII.  
Jednak USA były słusznie przekonane, iż inne państwa unijne, obawiające się 

prymatu Niemiec w Europie, skutecznie zablokują taki scenariusz. Dlatego nie 
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dokonywały korekty swej polityki skupionej głównie na rozbudowie arsenału  
na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. Rosja, zaniepokojona odpływem kapitału  
z własnego rynku w wyniku jej roli w destabilizacji sytuacji na Ukrainie, 
potrzebowała spektakularnego sukcesu, który mógłby zwiększyć jej wiarygodność  
i wzmocnić jej pozycję w stosunku do UE. Mógł być nim pokaz strategicznego 
partnerstwa rosyjsko-chińskiego, wsparty na silnej podstawie wzajemnych 
interesów gospodarczych. Dlatego Putinowi zależało, aby nadać swojej 
dwudniowej wizycie w ChRL (20-21 maja 2014 r.) wyjątkowego charakteru. Jak 
podkreślał jeden z polskich analityków rządowych, „szczyt rosyjsko-chiński 
odbywał się w szczególnej sytuacji najgłębszego od czasów zakończenia zimnej 
wojny kryzysu w relacjach Rosji z Zachodem na tle konfliktu na Ukrainie, sankcji 

nałożonych przez Zachód na Rosję i dyskusji o ich możliwym rozszerzeniu”.
17

 Miał 
być on sygnałem świadczącym „o jakościowym przełomie w stosunkach rosyjsko-

chińskich po to, by wzmocnić polityczną pozycję Rosji wobec Zachodu”.
18

 Putin 

potrzebował tego sygnału, który zmieniłby dynamikę wydarzeń. Widział ją nie tylko 
w kontrakcie na dostawy gazu do Chin, ale w całym kompleksie umów 
gospodarczych, które miały być zawarte przy okazji szczytu. Przede wszystkim 
jednak elity rosyjskie liczyły, iż z Szanghaju, gdzie doszło do spotkania obu stron, 
pójdzie jasny przekaz o chińskim wsparciu dla rosyjskich działań na Ukrainie. 
Pekin, w sposób wysoce powściągliwy we wspólnej deklaracji kończącej szczyt, 
dał wyraz dla swego zaniepokojenia z jednostronnych sankcji oraz „organizacji, 
pomocy, finansowania albo wspierania działalności mającej na celu zmianę ustroju 
konstytucyjnego innego państwa albo jego wciągniecie w jakikolwiek wielostronny 

związek czy sojusz”.
19

 Mimo, iż we fragmencie tym nie mówi się wprost o Ukrainie, 
to jest to wyraźne poparcie chińskie udzielone Rosji w sprawie narzuconego na nią 
embarga i prób wciągania Ukrainy w struktury UE i NATO. To ustawienie się Chin 
w roli potencjalnego mediatora w sporze wyraźnie widoczne jest w tym fragmencie 
deklaracji, który już bez niedopowiedzeń dotyczy sytuacji na Ukrainie. Apeluje się 
w nim do deeskalizacji konfliktu, ukazania powściągliwości i sięgnięcia  
do politycznych i pokojowych rozwiązań, którego podstawą winien być narodowy 
dialog wszystkich regionów i grup społecznych Ukrainy w celu wypracowania 

nowego, konstytucyjnego porządku.
20

 Putin liczył na znacznie więcej – w tym  

na wsparcie dla rosyjskiej wizji sfederowania Ukrainy i wymuszenia jej 
neutralności. Pekin pozostawił sobie szerokie pole manewru, ale równocześnie 
mocniej wciągnął Rosję w toczącą się grę z USA, w której coraz bardziej słabnie 
pozycja przetargowa FR. 

 
IX.  
Intencje Pekinu zdają się oczywiste – uzyskać równocześnie maksymalne 

korzyści polityczne i gospodarcze z trudnej sytuacji Rosji, a równocześnie 
wzmocnić jej determinację w większym zaangażowaniu się w destabilizację 
sytuacji na Ukrainie i w UE. Chiny zdają sobie bowiem sprawę, iż Rosja rozpoczęła 
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rywalizację, która przyspieszy jej osłabienie i jeszcze większe uzależnienie  
od ChRL. Za cenę podjętej strategii, której elementem jest stopniowe wchłonięcie 
wschodniej Ukrainy, Rosja zapłaciła zwiększonym uzależnieniem gospodarczym 
od Chin podpisując 30-letni kontrakt między Gazpromem a CNCP na dostawy 
gazu. Jak podkreślał Witold Rodkiewicz, „Ekonomiczne rezultaty szczytu dobrze 
odzwierciedlają strukturalne problemy stosunków gospodarczych między Chinami  
i Rosją. Przy rosnącej wymianie handlowej, która w zeszłym roku [2013 – przyp.  
P.G.] osiągnęła prawie 90 mld USD, poziom chińskich inwestycji w Rosji  
na początku roku 2013 wynosił zaledwie 3,5 mld USD. Współpraca gospodarcza 
opiera się na ‘półkolonialnym’ modelu prostej wymiany handlowej, w ramach której 
Rosja sprzedaje do Chin głównie surowce (ropę naftową, węgiel, metale i drewno – 
84% eksportu w 2013 roku), a importuje z Chin przede wszystkim produkty 

przemysłowe (zwłaszcza maszyny i urządzenia – około 38% w 2013 roku)”.
21

 
 
X.  
W kategoriach politycznych kontrakt ten zwiększa rosyjską determinację  

w rywalizacji z UE na Ukrainie. Chińczycy, podpisując to porozumienie, dają  
FR zielone światło do jeszcze bardziej agresywnej polityki wobec Brukseli. W ten 
sposób osiągają dwa cele strategiczne – gospodarczy i polityczny. Podpisana 
umowa jest na korzystnych dla Chin warunkach. Uzależnia ona jeszcze bardziej 
Rosję od Chin, ale też daje iluzję moskiewskim elitom, iż udało im się uzyskać 
dywersyfikację eksportowanych przez FR surowców. W rzeczywistości Chiny, 
niczego nie ryzykując, starają się wykorzystać FR do własnej gry. Każda próba 
dokonania zasadniczych przewartościowań geopolitycznych w Europie Wschodniej 
przez Rosję musi zwiększyć skalę amerykańskiego zaangażowania na Starym 
Kontynencie. Z uwagi na ograniczone strategiczne możliwości USA  
w dysponowaniu swoim potencjałem militarnym, musi się to odbić na realizowanym 
przez Stany Zjednoczone programie przebudowy swoich sił, które operują  
na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. Każde opóźnienie tego procesu i jego osłabienie 
jest cennym bonusem dla Chin. Szybki gospodarczy rozwój Azji, wsparty w coraz 
większym stopniu na afrykańskich surowcach, spowodował przesunięcie globalnej 
osi z Oceanu Atlantyckiego na wody Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. USA szybko 

zareagowały na te zmiany przyjmując w 2007 r. nową strategię USNavy.
22

 Także  
w dokumencie ogłoszonym przez Korpus Piechoty Morskiej „Wizja i strategia”, 
który zakreśla perspektywę do roku 2025, kładzie się nacisk na przesuwanie się 
strategicznego ciężaru wydarzeń w kierunku Oceanu Indyjskiego. Podkreśla się,  
iż do 2025 roku liczba ludności na świecie zwiększy się o 30 proc., a w terenie 
zurbanizowanym mieszkać będzie już 60 proc. globalnej populacji. Ten wzrost  

w sposób dramatyczny nastąpi głównie w Azji i Afryce.
23

 Jak zauważa Robert  

D. Kaplan „To oznacza doniosły, historyczny odwrót z północnego Atlantyku  

i Europy”.
24
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XI.  
Chiny, które coraz bardziej otwarcie wyrażają swoje wielkie ambicje 

polityczne, także próbują włączyć UE w swój własny projekt euroazjatycki, jednak 
Pekin realnie ocenia swój potencjał i unika obszarów, w których istnieje 
potencjalne zagrożenie konfliktem z Waszyngtonem. Trafna nadal wydaje się 
uwaga Roberta Kagana, wypowiedziana ponad dekadę temu, iż „Stany 
Zjednoczone nadal pozostają i najwyraźniej zamierzają pozostać dominującą 

strategiczną siłą zarówno w Azji Wschodniej, jak i w Europie”.
25

 Oznacza to,  

iż muszą utrzymać swój wpływ na tempo rozwoju chińskiej gospodarki między 
innymi poprzez realną kontrolę głównych dróg transportu surowców 
energetycznych dla tego państwa. Kagan zwraca uwagę, iż analitycy amerykańscy 
już pod koniec XX wieku zaczęli bacznie obserwować działania Pekinu. Jak 
zauważa „… niewielu sądziło, że wojna z Chinami może nastąpić w bliskiej 
przyszłości – chyba że na skutek jakiegoś kryzysu w sprawie Tajwanu – ale wielu 
było zdania, że konfrontacja z Chinami będzie coraz bardziej prawdopodobna  
w nadchodzących dwóch dekadach, ponieważ zdolność militarna i geopolityczne 
ambicje Chin rosną. Ten niepokój związany z Chinami był jedną z sił napędowych 
technicznej modernizacji amerykańskiej armii (…), a w szerokim sensie stał się też 
zasadą organizującą amerykańskie planowanie strategiczne. Pogląd, że Chiny  
są następnym wielkim strategicznym wyzwaniem, rozpowszechnił się  
w Pentagonie za czasów Clintona, a uzyskał urzędową sankcję od prezydenta 
Busha, gdy ten znacząco oznajmił zarówno przed, jak i po swoim wyborze,  
że Chiny nie są strategicznym partnerem, lecz strategicznym konkurentem Stanów 

Zjednoczonych”.
26

 Była to trafna diagnoza. Co prawda w 1995 r. – według danych 

SIPRI – Chiny, z wydatkami na zbrojenia w wysokości 12,5 mld. USD, były  

na 8 miejscu w świecie i taką pozycję zajmowały w 1999 r. (18,4 mld USD),
27

 ale 

już w 2003 r. były na 5 miejscu (32,8 mld. USD). Natomiast według obliczeń 
uwzględniających realną siłę nabywczą chińskiej waluty, wydatki te już w 2003 

roku wynosiły 151 mld USD,
28

 co powodowało, iż Chiny były na drugim miejscu  
na naszym globie ze względu na skalę wydatków na zbrojenia. W rzeczywistości – 
według analityków SIRPI – sumy te są jeszcze większe, bowiem znaczna część 
środków przeznaczanych na zbrojenia ma charakter ukryty. Ostatecznie w 2008 
roku Chiny podkreśliły swoje aspiracje do rywalizacji z USA i – z budżetem 

liczącym 84,9 mld USD, a więc ponad 7-krotnie mniejszym od amerykańskiego
29

 – 

najprawdopodobniej na najbliższe dekady – osiągnęło pozycję wicelidera  
w nakładach na obronność. W wymiarze geopolitycznym Chiny zdecydowały się  
w pierwszej kolejności na uzyskanie dominującej pozycji wobec Indii. Służyć temu 
ma tworzona sieć chińskich baz. Strategia owego „sznura pereł” rozciągającego 
się od Morza Południowochińskiego, poprzez Ocean Indyjski, Zatokę Perską,  
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aż do Afryki, ma w konsekwencji doprowadzić do otoczenia zwartą linią Półwyspu 
Indyjskiego, co pozwoliłoby – w dłuższej perspektywie, uzyskać przewagę floty 
ChRL nad morskimi siłami Indii i odciąć je od oceanu. Jest to fragment szerszej 
koncepcji geopolitycznej. 

 
XII.  
Rosja znalazła się w potrzasku. Co prawda częściowo uzyskała wsparcie 

polityczne i gospodarcze od Chin, ale w rachunku finalnym wzmocniło ono ChRL 
kosztem FR. Co prawda widać wyraźnie, iż Moskwa – w dziedzinie wojskowo-
technicznej, jedynym obszarze, w którym posiada jeszcze w wielu sektorach 
strategiczną przewagę nad Pekinem – unika zawierania kontraktów, które 
służyłyby zwiększeniu potencjału militarnego Chin, ale ta sytuacja szybko ulega 
zmianie na niekorzyść FR. Od wielu lat systematycznie rośnie też dysproporcja 
między obu państwami w ponoszonych nakładach na zbrojenia. O ile jeszcze  
w 2004 r. Chiny wydawały na ten cel 35,4 mld USD, o tyle Rosja jedynie 19,4 mld 

USD.
30

 Ale już w 2013 r. chiński budżet obronny wyniósł 188,460 mld USD,  

a rosyjski 87,837 mld USD. Wydatki Chin stanowiły już 11 proc. światowych 

nakładów na zbrojenia, a Rosji 5 proc.
31

 Ta ogromna dysproporcja w nakładach 

musi się bezpośrednio przenosić na jakość uzbrojenia i możliwości rozwoju 
nowoczesnych technologii. Z drugiej strony dynamika wzrostu rosyjskich nakładów 
na siły zbrojne sytuujących pod tym względem Rosję na trzecim miejscu w świecie 
pokazuje wyraźnie, iż dąży ona do stałego odwrócenia tendencji i poważnie 
zamierza wykorzystać swój rosnący potencjał militarny w relacjach z Unią 
Europejską. Jedynie bowiem na tym kierunku swojej potencjalnej ekspansji może 
liczyć na sukces, gdyby udało się jej osłabić obecność USA na Starym 
Kontynencie i zmniejszyć determinację NATO do obrony jej sojuszników  
na wschodzie Europy. 

 
XIII.  
Rozbudowa armii i rosnące dochody ze sprzedaży surowców zwiększyły  

w Rosji poczucie siły i gotowość do jej wykorzystania. Jak zauważał trafnie Robert 
Kagan, jeśli Rosja zaostrzy rywalizację z UE, „Europa może się okazać 
nieodpowiednio przygotowana, by odpowiedzieć na wyzwanie, którego nie brała 

pod uwagę”.
32

 W publikacji, która ukazała się w przeddzień wojny Rosji z Gruzją 

stawiał pytanie, które szybko zostało zweryfikowane w praktyce: „Nietrudno 
wyobrazić sobie, jak wstrząsy wzdłuż euro rosyjskiej ‘linii uskoku’ zamieniają się  
w otwartą konfrontację. (…) Co zrobiłaby Europa i Stany Zjednoczone, gdyby 
Rosja zdecydowała się na rozwiązania siłowe w stosunku do Ukrainy lub  

Gruzji? Może się okazać, że nic”.
33

 Komentując wojnę Ronald D. Asmus,  
w wyczerpującym studium analitycznym tego konfliktu stwierdził: „Moskwa nie tylko 
napadła na swojego sąsiada po raz pierwszy od sowieckiej inwazji w Afganistanie  
w 1979 roku, lecz także złamała żelazną zasadę pozimnowojennego 
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bezpieczeństwa w Europie, zgodnie z którą już nigdy żadna granica nie miała być 
zmieniana przy użyciu siły. W sierpniu 2008 roku Rosja pokazała światu  
tę brzydką, neoimperialną stronę swojej polityki. Okazało się, że Rosja ponownie 
jest gotowa używać siły zbrojnej w stosunkach ze swymi sąsiadami dla realizacji 

swoich interesów”.
34

 To rozpoznanie bojem ośmieliło Putina. Pozwoliło mu ocenić 

słabość UE i Zachodu wobec brutalnej siły. Sytuacja radykalnie odmiennie wygląda 
dla Rosji na Dalekim Wschodzie. Tutaj ambicje mocarstwowe FR zderzają się  
ze świadomymi swej siły i dynamicznymi Chinami. Ostateczny wynik tej politycznej 
i gospodarczej konfrontacji jest łatwy do przewidzenia Już dziś ChRL w coraz 
większym stopniu przekształcają Rosję w swoje zaplecze surowcowe. Taki 
charakter ma – zdaniem wielu obserwatorów – 20-letni kontrakt dotyczący 
transportu 300 mln ton ropy za 100 mld USD wybudowanym ropociągiem Syberia 

Wschodnia-Ocean Spokojny.
35

 UE pozbawiona armii i spójnej polityki 

zagranicznej, przeżywająca wewnętrzne problemy, zadąsana wobec USA, wydaje 
się swoją słabością militarną wręcz prowokować Rosję. Ma ona natomiast ogromny 
respekt wobec ChRL. 

 
XIV.  
Eskalacja konfliktu na Ukrainie musi doprowadzić do przetasowań  

w globalnych działaniach USA. Stany Zjednoczone, ze względów geopolitycznych, 
nie mogą biernie reagować na osłabianie ich pozycji kosztem budowy osi Paryż-
Berlin-Moskwa i prób ich wypychania z Europy. Rosja próbowała związać ze sobą 
Niemcy i wykorzystać w swej grze sprzeczność interesów między RFN a USA. Dla 
analityków niemieckim kuszącym scenariuszem, gwarantującym Berlinowi dalszy 
szybki rozwój ich potęgi gospodarczej, jest praktycznie nieograniczony dostęp  
do rosyjskich zasobów surowcowych i tamtejszego rynku. W przypadku państw 
byłego tzw. obozu socjalistycznego, ich ogromne uzależnienie od surowców 
rosyjskich było jednym z elementów realizowanej przez Moskwę wobec nich 
strategii kolonizacyjnej. Inaczej było w przypadku zachodnich Niemiec, które przez 
cały okres zimnej wojny zbudowały własne, stabilne dostawy surowców.  
Po upadku sowieckiej Rosji i rozpadzie Układu Warszawskiego, elity 
zintegrowanych Niemiec świadomie postawiły, w strategii długookresowej,  
na wykorzystywanie zasobów surowcowych Rosji. Trafnie bowiem przyjmowały 
one, iż FR stanie się komplementarną gospodarką dla niemieckiej – Moskwa 
będzie potrzebowała technologii i wysoko przetworzonych towarów, a Berlin tanich 
surowców. Jeśli RFN zapewni sobie dostęp do rosyjskiego rynku energetycznego 
na szczególnych zasadach (wynikających z wielkości niemieckiej gospodarki),  
to zagwarantuje sobie nie tylko utrzymanie swojej pozycji w Europie, ale 
doprowadzi do finansowej i gospodarczej dominacji. Dlatego Niemcy są pełni 
zrozumienia dla działań Putina i z wyraźną niechęcią reagują na wszelkie próby 
karania Rosji sankcjami gospodarczymi za jej agresywną politykę wobec Ukrainy. 
Co więcej, sytuacja taka jest dla nich, w dłuższej perspektywie, korzystna, bowiem 
osłabia Rosję i w jeszcze większym stopniu ukazuje Putinowi konstruktywną  
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rolę Niemiec w budowaniu strategicznego sojuszu z Rosją. W tej złożonej, 
geopolitycznej grze oczywiście nawet niektórzy analitycy amerykańscy, zupełnie 
fałszywie, odczytują rzeczywistą grę interesów. Przykładem takiego 
nieporozumienia jest choćby wypowiedź Simony Kordosovej z Atlantic Council’s 
Brent Scowcroft Center on International Security. Twierdzi ona, iż „w europejskiej 
polityce Baracka Obamy od początku niezmiernie istotne było odbudowanie 
dobrych relacji z Moskwą i wiara, że Rosja zintegruje się z Zachodem, stając się  

w końcu jego częścią”.
36

 Oczywistym jest, iż dla USA nie do przyjęcia jest 
powstanie swoistej Zachodniej Eurazji, rozumianej jako połączenie rynków  
i gospodarek Rosji i UE. Byłoby to ogromne zagrożenie dla światowej pozycji USA. 
Pewien błąd, który popełniła ekipa Busha, który powielili ludzie Barracka Obamy, 
wynikał z głęboko utrwalonego wśród analityków amerykańskich przekonania,  
iż Rosja jest skazana na szukanie integracji z Zachodem. Ale ten proces ma się 
odbywać na warunkach amerykańskich, a więc dopuszczających do surowcowego 
rynku rosyjskiego w pierwszej mierze korporacje ze Stanów Zjednoczonych. 
Waszyngton trafnie oceniał, iż wejście w strategiczne interesy Rosji z Chinami 
musi się zakończyć katastrofą dla Rosji z uwagi na charakter geopolitycznych 
interesów ChRL. Rosja będzie potrzebna Chinom tak długo, jak długo posiadać 
będzie interesujące Pekin technologie wojskowe. Po ich uzyskaniu Chiny będą 
stanowić śmiertelne zagrożenie dla Rosji, a szczególnie dla jej obszarów 
dalekowschodnich. Błędne kalkulacje ekipy putinowskiej doskonale rozegrał Pekin. 
Utwierdzał ambicje rosyjskie do odbudowy swojej strefy wpływów na Zachodzie,  
co wiązało się z programem restytucji imperium słusznie uznając, iż w dłuższej 
perspektywie pogłębi to niestabilność europejską i osłabi Stany Zjednoczone. 
Miraż rosnącej potęgi i wpływów FR był budowany poprzez stworzoną, głównie  
z inicjatywy ChRL, Szanghajską Organizację Współpracy. Pekin doskonale wyczuł 
główną słabość Moskwy – jej poczucie upokorzenia i chęć odzyskania znaczącej 
roli w świecie. Putin podjął ogromne ryzyko. Jak zauważa Witold Rodkiewicz, 
„Celem, jaki mu przyświeca, jest stworzenie takiej sieci wzajemnych powiązań 
politycznych i ekonomicznych, które zminimalizowałyby ryzyko konfliktu między 
obu państwami, a jednocześnie wzmacniałyby pozycję Moskwy wobec Stanów 
Zjednoczonych. Deklarowanym wspólnym strategicznym celem obu państw  
na arenie międzynarodowej, stanowiącym punkt odniesienia dla ich współpracy, 
było i jest stworzenie policentrycznego ładu międzynarodowego, który miałby 

zastąpić ład oparty na hegemonii USA”.
37

 Determinacja rosyjska jest widoczna 

choćby w ilości rozmów Putina z Xi Jinpingiem. Od momentu, gdy objął  
on w marcu 2013 r. urząd przewodniczącego ChRL, doszło do 7 wzajemnych 
spotkań obu przywódców. Obecny gospodarz Kremla z nikim (poza Wiktorem 
Janukowyczem i Nursułtanem Nazarbajewem) nie spotykał się w tym okresie 
równie często. 

 
XV.  
Bez wybadania stanowiska Chin nieomal pewnym wydaje się, iż Putin nie 

zdecydowałby się na wojnę o Krym. W ten sposób jednak jeszcze bardziej wpisał 
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się w chiński scenariusz, którego zasadniczym celem jest wplątanie USA  
w żmudny proces stabilizowania sytuacji w Europie i równoczesne osłabienie 
polityczne i gospodarcze UE, USA oraz samej Rosji. Putin zdaje się nie rozumieć, 
iż celem Chin nie jest stworzenie policentrycznego ładu międzynarodowego, ale 
tworzenie warunków do przyszłej dominacji Pekinu. W każdym realnym wariancie 
gry, w którym Rosja będzie próbować coś ugrać z Chinami kosztem USA, 
najbardziej prawdopodobnym przegranym będzie Rosja. Gra na rozerwanie 
Ukrainy i przejęcie części jej terytoriów wplątuje UE, USA i Rosję w długotrwały 
konflikt, na którym stracą wszystkie strony w nim uczestniczące, a zyskają jedynie 
Chiny. Xi Jinping coraz bardziej instrumentalnie wykorzystuje Putina. Tak należy 
odbierać inicjatywę Jewgienija Łukianowa, zastępcy Rady Bezpieczeństwa 
Federacji Rosyjskiej, który na początku lipca 2014 r. zaproponował zwołanie 
międzynarodowego kongresu, którego celem byłoby określenie „nowego porządku 
świata”. Według strony rosyjskiej, w wyniku zasadniczego osłabienia pozycji USA  
i wzrostu znaczenia takich krajów jak ChRL, potrzebne jest wykreślenie nowych 
stref wpływów na globie odpowiadających jakoby aktualnemu rozkładowi sił. 

 
XVI.  
Rosja tym samym coraz bardziej wchodzi w rolę napisaną dla niej przez 

Chiny. Dla Pekinu istniało realne zagrożenie, iż Moskwa wybierze scenariusz 
najmniej korzystny dla Państwa Środka – szerokiego związania swej gospodarki  
z potencjałem Zachodu. Spowodowałoby to realną szansę na powstanie,  
w odległej perspektywie ogromnego rynku amerykoeuroazjatyckiego, którego 
istotnymi elementami byłyby USA, Unia Europejska i Rosja, a którego zwornikiem 
byłby system bezpieczeństwa oparty na globalizującym się NATO. Wizję taką 
zakreślił Mahdi Darius Nazemroaya w swej głośnej pracy „The globalization  

of NATO”.
38

 Jej realizacja przywróciłaby dynamizm Zachodowi poprzez 

komplementarne połączenie technologii Zachodu z zasobami surowcowymi 
azjatyckiej części Rosji. Zdaniem tak wytrawnych analityków jak Zbigniew 
Brzeziński, tylko taki wariant jest, z punktu widzenia logiki geopolitycznej, jedynym 
właściwym dla Federacji Rosyjskiej. Jednak otoczenie Putina odebrało 
przesunięcie się na wschód NATO i UE jako zagrożenie dla państwa rosyjskiego  
i naruszenie jego kilkusetletniej strefy wpływów. Moskwa nadal bowiem liczyła  
na odbudowę swego imperialnego potencjału, a byłoby to bardziej realne, gdyby 
udało się jej dokonać wyłomu w relacjach UE z USA, a równocześnie wyhamować 
tempo integracji europejskiej poprzez bilateralne relacje z najważniejszymi 
państwami UE. Na tej drodze Moskwa starała się strukturalnie uzależnić Europę  
od dostaw swoich surowców energetycznych. Jak zauważają Igro Chalupiec  
i Cezary Filipowicz „W 2003 roku została opublikowana strategia energetyczna 
Rosji do 2020 roku. Znalazła się ona na oficjalnych stronach internetowych 
Ministerstwa Energetyki Federacji Rosyjskiej. W dokumencie stwierdzono bez 
ogródek, że surowce energetyczne są instrumentem polityki zagranicznej Rosji,  

a jedne z narzędzi jej uprawiania to ropociągi i gazociągi”.
39

 George Friedman 
podkreśla, iż „Strategia Putina, polegająca na produkcji i eksporcie energii jest 
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świetnym narzędziem w doraźnej polityce, ale przyniesie pozytywne skutki jedynie 
wtedy, jeśli da podstawy do szerszej ekspansji gospodarczej. By osiągnąć ten cel, 
Rosja musi się zająć swą strukturalną słabością, jednak owa słabość zakorzeniona 

jest w problemach wynikających z geografii, a te niełatwo rozwiązać”.
40

 Friedman 

zauważa, iż Rosji nie stać na stworzenie rozległego systemu transportowego,  
który połączyłby niewielkie enklawy rozrzucone na ogromnej przestrzeni tego 
największego pod względem powierzchni państwa świata. Podkreśla, iż Rosja 
„Powinna stworzyć trwałe struktury – wewnętrzne i zagraniczne – które utrzymają 

jej jedność nawet mimo trudności gospodarczych”.
41

 Z uwagi na zależność 
niemieckiej gospodarki, a więc jądra ekonomicznego UE, od rosyjskiej energii,  
a także uwikłania się USA na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie, interesem Rosji 
byłoby większe zbliżenie z Niemcami i wciągnięcie UE w finansowanie 
infrastruktury komunikacyjnej Rosji – nawet za cenę rosnących wpływów UE  
na Ukrainie. Nie ma bowiem innej alternatywy. Nie jest nią sojusz z Azją, w tym 
głównie z ChRL. Marcin Kaczmarki, polski analityk rządowy, jeszcze w 2008 roku 
celnie zauważał, iż „W przypadku surowców energetycznych opłacalność 
[rosyjskiego – przyp. P. G.] eksportu ropy czy gazu do krajów azjatyckich jest dużo 
mniejsza niż do krajów europejskich. (…) Ograniczone możliwości uczynienia  
z Azji alternatywy dla zachodu stanowią poważne ograniczenie dla rosyjskiej 
polityki zagranicznej. Powodują one, że Rosja w perfektywnie średnioterminowej 
pozostanie związana pod względem ekonomicznym z Zachodem oraz nie zdoła 
zrównoważyć jego przewagi politycznej. Moskwa jest skazana na znalezienie 

modus vivendi zarówno z USA, jak i z Unią Europejską”.
42

 W praktyce rzeczą 
niewykonalną jest bowiem przekierowanie na Daleki Wschód ropy z zachodnio-
północnej Syberii. Poza ogromnymi kosztami budowy nowych magistrali pojawiają 
się problemy techniczne związane z pokonaniem przeszkód naturalnych, a także 
koniecznością dodawania do transportowanej ropy środków powstrzymujących 
zamarzanie substancji. Skala wyzwań i ponoszonych strat jest ogromna. 
Oczywistość tego faktu skłaniała państwa europejskie, w tym Niemcy,  
do przekonania o racjonalności działań Rosji wobec Ukrainy, jednak Putin, wbrew 
żelaznej logice geopolitycznej, dał się ograć Chinom i wciągnąć w grę, w której 
stanowić będzie jedynie drugoplanowy element toczącej się rywalizacji. 

 
XVII.  
Popełniony błąd przez Putina wynikał z jego spektakularnego sukcesu wobec 

Gruzji w 2008 r. Jak zauważa George Friedman, „Głównym celem ataku była 
demonstracja siły. Rosyjska armia podupadła w latach dziewięćdziesiątych, więc 
Putin chciał rozwiać opinię o jej słabości. Przy okazji udowodnił byłym republikom 
Związku Sowieckiego, że przyjaźń i gwarancje Ameryki niewiele znaczą. Był  
to atak na mały kraj, tyle że powiązany z Ameryką. Operacja, podobnie jak brak 
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amerykańskiej reakcji oraz obojętność Europy, zaskoczyły wszystkich”.
43

  
 
Ten bezsprzeczny sukces, który ukazał słabość Zachodu niezdolnego do 
zdecydowanych działań, a następnie katastrofa smoleńska i następująca po niej 
nieporadność Polski oraz brak wyraźnego wsparcia dla niej ze strony USA i NATO, 
spowodowały rozsypanie się, skupionej wokół Warszawy, grupy państw 
wschodnioeuropejskich. Zaktywizowało to działania prorosyjskiej diaspory  
na Ukrainie mocno wspieranej agenturalnie i finansowo przez Rosję. Doprowadziło 
to do odwrócenia skutków Pomarańczowej Rewolucji i dojścia do władzy polityków 
prorosyjskich. Wydawało się, iż w grze o przejęcie pełnej kontroli nad Ukrainą i jej 
systemem energetycznym Putin ma w ręku wszelkie atuty. Chiny starały się 
wzmocnić przekonanie elit rosyjskich, iż powinny wypchnąć UE i USA z przestrzeni 
ukraińskiej. Pekin trafnie oceniał brak strukturalnych możliwości FR na wchłonięcie 
Ukrainy, ale potrafił rozbudzać rosyjskie ambicje i nadzieje na restytucję imperialną 
i wykorzystać je dla własnych celów. 

 
XVIII.  
Rosja popełniła strategiczny błąd, który jest jedynie w stanie częściowo 

skorygować. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo utraty swoich obszarów 
dalekowschodnich musiała doprowadzić do ożywienia gospodarczego na tych 
ziemiach. Mogła to osiągnąć poprzez uruchomienie wydobycia znajdujących się  
tu ogromnych pokładów surowców, w tym głównie ropy i gazu. Na budowę 
infrastruktury wydobywczo-transportowej dla eksploatacji i sprzedaży swoich 
zasobów dalekowschodnich potrzebowała jednak wielomiliardowych kredytów. Tak 
powstał w 2007 r. Wschodni Program Gazowy, który miał otworzyć dla Rosji 

azjatyckie rynki, w tym głównie chiński, koreański i japoński,
44

 jednak Chińczycy 
konsekwentnie i cierpliwie od lat starają się zdywersyfikować kierunki dostaw 
strategicznych surowców. Dlatego sfinansowali budowę, otwartego w 2009 roku 
gazociągu prowadzącego z Turkmenistanu, poprzez Uzbekistan i Kazachstan 
(Azja Środkowa) do Chin (Szanghaj). Strategiczne znaczenie tej rury nie tylko dla 
ChRL, ale całego regionu, jest oczywiste. Wzmacnia pozycję Pekinu w Azji 
Środkowej, a równocześnie zapewnia dostawy gazu do tych obszarów Chin, które 
odczuwały chroniczny brak tego surowca. Ta licząca niemal 7 tys. magistrala 
gazowa, najdłuższa na świecie, w sposób oczywisty uderza też w interesy 
rosyjskie w Azji Środkowej i czyni z Turkmenistanu jednego z kluczowych 

dostawców gazu do ChRL.
45

 Potwierdzeniem zacieśnienia współpracy między 
Aszchabadem a Pekinem było podpisanie przez obie strony dwa lata później,  
w 2011 r., obok wcześniej uzgodnionych 40 mld m

3
 gazu rocznie, dodatkowego 

kontraktu na dostawy przez Turkmenistan do Chin 25 mld m
3
 gazu.

46
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Mapa nr 2: Gazociąg turkmeńsko-chiński, najdłuższy na świecie.

47
 

 

 
 

Gazociąg ten miał też istotny wpływ na toczące się od lat chińsko-rosyjskie 
negocjacje dotyczące dostaw syberyjskiego gazu do ChRL. Pogorszyła się bowiem 
pozycja negocjacyjna FR. Jak zauważa Łukasz Gacek, „Rosja była 
zainteresowana początkowo dostawami [gazu – przyp. P. G.] z Zachodniej Syberii, 
gdzie rurociągiem przez Ałtaj surowiec trafiłby do zachodniej części Chin. 
Niezgodność stanowisk co do wysokości cen odsunęła w czasie realizację tego 

planu”.
48

 Ostatecznie, w wyniku zaniechania tego rozwiązania, pod koniec 2012 
roku Gazprom zdecydował się na inwestycje w eksploatację pól Chayanda we 
wschodniej Syberii, a także na budowę do 2017 r. liczącego 3,2 tys. km gazociągu 
Jakucja – Chabarowsk – Władywostok, którego przepustowość ma wynieść  
61 mld m

3
 gazu rocznie. Według założeń Putina, zasoby tego surowca w Jakucji  

i w obwodzie irkuckim mają wystarczyć do stworzenia bazy eksportowej na cały 

region Azji i Pacyfiku.
49

 Wydarzenia na Ukrainie i rosnąca presja ze strony UE  
i USA na Rosję wzmocniły jej determinację do przyspieszonego zawarcia kontraktu 
z Chinami. 
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Mapa nr 3: „Wschodnia”, ałtajska koncepcja i „zachodnia, hrabrinowska wersja 

połączenia gazowego Chin z rosyjskimi zasobami gazu. 
 

 
 

XIX.  
Chińczycy po mistrzowsku rozegrali ostatnią fazę negocjacji. Wybrali moment, 

który stawiał Putina od samego początku na straconej pozycji. Jak trafnie 
podkreśla Witold Rodkiewicz, „Szczyt rosyjsko-chiński odbywał się w szczególnej 
sytuacji, najgłębszego od czasów zakończenia zimnej wojny kryzysu w relacjach 
Rosji z Zachodem na tle konfliktu na Ukrainie, sankcji nałożonych przez Zachód  
na Rosję i dyskusji o ich możliwym rozszerzeniu. W tym kontekście szczyt  
w Szanghaju stanowił doskonałą okazję dla Kremla, aby zademonstrować 
Zachodowi i własnemu społeczeństwu, że Rosja nie jest izolowana na arenie 
międzynarodowej i że w istotnych dla niej kwestiach może liczyć na poparcie 
potężnego sojusznika, oraz że ma alternatywnego wobec Zachodu partnera 

gospodarczego”.
50

 Miał to być też sygnał, iż Rosja nadal walczy o pozycję 
„energetycznego supermocarstwa” i pojecie to – jak twierdzi wielu analityków – nie 
jest jedynie „produktem myślenia życzeniowego; konstrukcją ideologiczną, 
atrakcyjną dla społeczeństwa [rosyjskiego – przyp. P. G.] chcącego wierzyć w siłę 

swojego państwa”.
51

 Te czynniki powodowały, iż Putin nie mógł sobie pozwolić  

na spektakularną porażkę i wyjechać z Szanghaju bez podpisanego kontraktu.  
Z drugiej strony w trakcie ciągnących się od lat rozmów systematycznie rosła 
pozycja negocjacyjna Chin, a malała Rosji. Już bowiem w 1994 r. obie strony 
podpisały memorandum w sprawie dostaw rosyjskiego gazu z Dalekiego Wschodu 
magistralą, która miała prowadzić od złoża kowyktyńskiego, zawierającego  
1,5 bln m

3
 gazu. Trzy lata później, w Pekinie, Wiktor Czernomyrdin, ówczesny 
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premier FR, rzeczywisty twórca Gazpromu
52

 zawarł porozumienie, które 
konkretyzowało całe przedsięwzięcie. Obejmowało ono dostawy 25 mld

3
 gazu  

w ciągu 30 lat. Z uwagi jednak na to, iż pole kowykteńskie było wówczas 
własnością koncernu TNK-BP, planowano dostawy z Syberii Zachodniej 

gazociągiem ałtajskim.
53

 Wzajemne rozmowy pospieszyły po tym, jak Putin zaczął 
wdrażać swoją wizję polityki zagranicznej realizowanej za pomocą ekspansji 
surowcowej. W 2004 r. doprowadził do zawarcia między Gazpromem a CNPC 
porozumienia, które miało zapowiadać energetyczną współpracę strategiczną obu 
stron. Dwa lata później, podczas swej wizyty w Pekinie, patronował podpisaniu 
wstępnego protokołu umowy, która zakładała eksport 68 mld m

3
 gazu rocznie  

(ze złóż zachodnich miało pochodzić 30 mld m
3
). Dostawy miały się rozpocząć  

od 2011 r., jednak Chińczycy grali na czas i umiejętnie wykorzystywali zmiany cen 
gazu na światowych rynkach spowodowane głównie rewolucją łupkową. 
Poprawiała się też ich sytuacja w Azji Środkowej jako konsekwencja podjętych 
działań o charakterze strategicznym. Pekin pragnął doprowadzić do dywersyfikacji 
dostaw jako stałego elementu podpisywanych umów i podejmowanych inwestycji. 
Taka strategia wynikała też z wielkości państwa, wysoce nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności na jego terytorium, usytuowania najważniejszych centrów 
przemysłowych, a także ogólnej strategii bezpieczeństwa energetycznego ChRL. 
W trakcie długoletnich rokowań coraz bardziej uwidaczniał się też wzrost 
świadomości siły ze strony Pekinu i słabości ze strony Moskwy. Przejawiało się  
to też w coraz większej determinacji Putina do zawarcia takiej umowy, która byłaby 
częścią jego projektu strategii energetycznej w sektorze gazowym. W marcu 2013 
roku Moskwa sądziła, iż udało się zamknąć kluczowe elementy kontraktu. Umowa 
miała obowiązywać od 2019 r. Według niepotwierdzonych informacji ustalono, iż 
przez pierwsze 5 lat, Rosja przekaże łącznie 82 mld m

3
 gazu, a więc poziom 

rocznych dostaw będzie na poziomie ok. 16,4 mld m
3
 paliwa. Docelowo, od  

2024 r., dostawy mają wynosić 38 mld m
3
 rocznie. Musiał minąć kolejny rok, zanim  

w maju 2014 r. w Singapurze, pod naciskiem Putina, który nie mógł sobie  
pozwolić na tak spektakularną porażkę, (nazwie potem kontrakt „ekopowym 

wydarzeniem”
54

) podpisano kontrakt za cenę najprawdopodobniej istotnych 
ustępstw ze strony Gazpromu, dotyczączch cen za dostarczany gaz do ChRL. 
Według informacji przekazanych przez obie strony, zawarta umowa dotyczy 
zakupu 1,032 bln m

3
 gazu. Początek dostaw ma nastąpić w 2018 r., ale z uwagi, iż 

termin ten wydaje się już dziś mało realny ze względu na stan zaawansowania 

prac ze strony Rosji, zastrzeżono możliwość przesunięcia tej daty na 2020 r.
55
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Także dotrzymanie tego terminu nie będzie łatwe dla Rosji. Głównie gaz  
ma być dostarczany ze złoża kowyktyńskiego, gdzie przewiduje się docelowo 
roczne wydobycie na poziomie 35 mld m

3
 gazu, jednak, według rosyjskich 

doniesień, będzie ono gotowe do eksploatacji nie wcześniej jak w 2024 r.
56

 Gaz  

ma także pochodzić z mniejszego złoża – czajandińskiego, które ma zawierać  

1,2 bln m
3
 gazu. W tym przypadku możliwe jest jego wydobycie po 2019 roku

57
 

Zdaniem analityka OSW, Szymona Kardasia, wydobycie na poziomie 25 mld m
3
  

ze złoża czajdańskiego będzie możliwe dopiero po 2024 r. Kowykty na początku,  
w 2024 r. mogą dostarczać ledwie 3,5 mld m

3
, a do uzyskania poziomu 30 mld m

3
 

potrzebne będzie nie mniej niż 15 lat dalszej eksploatacji.
58

 Całość nakładów 

niezbędnych na zagospodarowanie tych zasobów obliczana jest – w przypadku 

obu pól liczonych łącznie – na ok. 28,5 mld USD.
59

 Sumy te mogą być znacznie 
większe, jeśli nie uda się osiągnąć na czas założonych parametrów wydobycia  
i niezbędne będzie sięgnięcie po zasoby innych złóż – np. sachalińskich.  
Będzie to oznaczało konieczność wyłożenia dodatkowych sum na budową 
uzupełniających magistrali przesyłowych. Najważniejsza rola, w transporcie gazu 
do Chin, przypadnie rurociągowi „Siła Syberii”, który ma liczyć 4000 kilometrów  
i połączyć obwód irkucki z Błagowieszczeńskiem, gdzie nastąpi rozgałęzienie 
jednej magistrali do Chin, a druga pobiegnie dalej, poprzez Birobidżan (stolicę 
Żydowskiego Okręgu Autonomicznego), Chabarowsk aż do Władywostoku  
(patrz: mapka nr 4). Gazprom ocenia koszt całego gazociągu na 25 mld USD.  
Jak zauważa Szymon Kardaś, „Co prawda program inwestycyjny Gazpromu  
na 2014 rok nie uwzględnia „Siły Syberii”, a zaangażowanie w inne kosztowne 
projekty infrastrukturalne (South Stream, budowa terminalu LNG we 
Władywostoku, inwestycje w aktywa gazowe w Europie Zachodniej) może 
dodatkowo utrudniać generowanie środków na realizację Wschodniego Programu 
Gazowego, to jednak determinacja koncernu i poparcie polityczne samego 
Władimira Putina będą decydujące dla realizacji nowej, sztandarowej rosyjskiej 
inwestycji. Część tej kwoty (20-25 mld USD) ma zostać pokryta przez stronę 

chińską w ramach przedpłaty za dostawy gazu”.
60

 Kluczowa jednak dla całego 

przedsięwzięcia jest wynegocjowana cena za 1000 m
3
 gazu. Według rosyjskich 

mediów ma się ona mieścić w przedziale od 350 do 390 USD. Szef Gazpromu, 
Aleksandr Miedwiediew twierdzi, iż ma ona znacznie przekraczać 350 dolarów  
za tysiąc metrów sześciennych, ale z kolei minister energetyki, Alexander Novak 

poinformował, iż jest bliska tej sumy.
61

 Jak zauważa Szymon Kardaś, „Dla 
Gazpromu taka cena dostarczanego gazu oznaczałaby konieczność realizacji 
dostaw do Chin poniżej granicy opłacalności. Przedstawiciele koncernu wskazywali 
bowiem, że opłacalność realizacji dostaw ze złoża czajandińskiego jest możliwa 
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przy utrzymaniu ceny gazu na poziomie 400 USD za 1000 m
3
 na granicy rosyjsko-

chińskiej”,
62

 jednak, dla celów propagandowych Putin nie mógł pozwolić sobie  
na powrót z Szanghaju bez tego kontraktu – nawet za cenę daleko idących 
ustępstw wobec Chińczyków. Dlatego większość ekspertów ocenia,  
że wynegocjowana cena wynosi od 200 do 350 USD za 1000 metrów 
sześciennych gazu. Janusz Kowalski, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego 
sądzi, iż jest ona bliska najniższej stawki w tym przedziale. Nie może bowiem 
odbiegać znacząco od wynegocjowanych, bardzo korzystnych dla ChRL warunków 
kontraktu zawartych z Turkmenistanem (190 USD za 1000 metrów sześciennych 
błękitnego paliwa). „Dlatego jestem przekonany – podkreśla Kowalski – że więcej 
niż 200 dolarów nie będą płacili. Bloomberg sugeruje, że mogło to być nawet  
150 dolarów, inni eksperci podają 180, natomiast między bajki należy włożyć  

to, że cena dostaw do Chin będzie na poziomie cen europejskich”.
63

 Piotr 

Maciążek zwraca z kolei uwagę na zapowiedzi Igora Sieczina, szefa Rosnieftu  
i zaufanego człowieka Putina, mówiące o zdjęciu podatków z tych przedsięwzięć 
wydobywczych, z których surowce mają być przeznaczone do Chin. Będzie się  
to wiązało z dotkliwą stratą dla rosyjskiego budżetu, ale to pociągnięcie pozwoli 
Gazpromowi na eksport gazu powyżej granicy opłacalności. W ten sposób, choćby 
częściowy, uda się zmniejszyć Rosji skalę porażki w wymiarze ekonomicznym  
z podpisanego kontraktu. Maciążek analizuje też całe przedsięwzięcie w szerszym 
kontekście. „Analizując umowę Gazpromu i CNPC, która jak widać jest raczej 
niekorzystna dla Rosjan – stwierdza analityk Defence24 – nie sposób uciec od jej 
aspektu politycznego. 

 

Mapa nr 4: Wschodniosyberyjskie i dalekowschodnie złoża i infrastruktura 
gazowa.

64
 

 

 
 

Chodzi oczywiście o argument odcięcia Europie dostaw rosyjskiego 
błękitnego paliwa i ich przekierowania do Azji. Już wolumen umowy tj. 38 mld 
m

3
, czy też przyszła przepustowość Siły Syberii (61 mld m

3
) pokazują, że UE 

nie powinna się czuć zagrożona (importuje ona bowiem 130 mld m
3
 

rosyjskiego surowca). Mało tego, to na starym kontynencie rosyjski potentat 
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gazowy będzie mógł prawdopodobnie w najbliższych latach czerpać wyższe 
dochody od tych uzyskiwanych w Państwie Środka (celowo nie wymieniam Korei 
Południowej,  
czy Japonii). Nie bez kozery w trakcie wizyty Putina w Pekinie informowano  
o sukcesach chińskiej rewolucji łupkowej, czy zacieśnieniu relacji gazowych  
z Turkmenistanem. Należy zwrócić uwagę także na fakt, że CNPC będzie 
zaopatrywane w surowiec pochodzący ze Wschodniej Syberii, tymczasem 
Europa jest zaopatrywana z Zachodniej Syberii. Na dzień dzisiejszy oba 
obszary  

i związane z nimi systemu przesyłowe nie są połączone”.
65

 Już pobieżna 
analiza kontraktu wskazuje, iż za kilka lat, gdy światowy rynek zaleje tani gaz 
z USA, Afryki i Australii, Gazprom nie będzie do tej rywalizacji przygotowany, 
a realizowanym inwestycjom grozić będzie finansowa katastrofa. Wielu 
analityków popełnia przy tym zasadniczy błąd uważając, iż Chiny w tej grze z 
Rosją skupione były wyłącznie na wymiarze finansowym umowy. Typowym 
przykładem takiego stanowiska jest opinia Macieja Pawlaka, który stwierdza, 
iż „Musimy wziąć pod uwagę,  
że w przypadku tego kontraktu Chińczycy patrzą tylko na jego biznesowe 
aspekty. Natomiast Rosjanie przede wszystkim rozpatrują umowę w 

kontekście policznych parametrów”.
66

 Po pierwsze oczywistym jest, iż obie 
strony muszą widzieć geopolityczny wymiar powstającej nowej infrastruktury 
gazowej. Oczywiście – inaczej ją postrzegają Rosjanie a inaczej Chińczycy – 
dla Pekinu tworząca się sieć powiązań energetycznych „przybliża” terytoria 
Wschodniej Syberii do Chin  
i zwiększa ich naturalną przewagę gospodarczą na tych ziemiach w stosunku  
do Rosji. Coraz bardziej przyszłość polityczna i ekonomiczna obszarów, 
które  
w większości należały kiedyś do Chin, zależeć będzie od Pekinu. Po drugie, 
ChRL w pełni narzuciła własną logikę biznesową całemu przedsięwzięciu i 
wykorzystała je do swoich celów politycznych, narzucając Rosji realizację 
korzystnego dla siebie scenariusza. 

 
XX.  
Przyjęta bowiem strategia długoterminowego partnerstwa energetycznego  

z Chinami coraz bardziej pogłębia półkolonialny charakter relacji Rosji ze swoim 
partnerem. Jak zauważał już w 2006 r. Marcin Kaczmarski, „Podstawowy problem 
Kremla polega dzisiaj na tym, że wkrótce Rosja zostanie otoczona przez silniejsze 

od siebie jednostki”.
67

 Unia Europejska na zachodzie i Japonia oraz Korea  
na wschodzie postrzegają Rosję jedynie jako źródło surowców. W stosunku  
do tych gospodarek z ich wysoką wydajnością i współczynnikiem innowacyjności, 
Rosja jawi się jako wymarzony partner gospodarczy, komplementarny i 
niezagrażający ich pozycji. W tym kontekście jedynie ekonomika Chin i Indii dawały 
nadzieję na w miarę zrównoważony rozwój oparty na wzajemnym rozwoju 
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technologii. Tak się jednak nie stało. W krótkim czasie ChRL zbudowała 
niesymetryczne relacje gospodarcze z Rosją i proces ten się pogłębia,  
co ma swoje polityczne reperkusje. Tym bardziej, iż Pekin ogłosił ambitny program 
odchodzenia od dotychczasowej strategii rozwoju opartej na ogromnej 
energochłonności i taniej sile roboczej w kierunku wysokich technologii. Tym 
samym systematycznie będzie narastał dystans Rosji do gospodarek, które 
wykorzystują surowce energetyczne Rosji, które stanowiły w 2010 r. 64,9 proc. 

eksportu FR.
68

 Co gorsza, proces ten spowoduje pogłębienie pęknięcia 
geopolitycznego ogromnych przestrzeni rosyjskich na część wschodnioeuropejską 
mocno energetycznie powiązaną z UE i na dalekowschodnią coraz bardziej 
wkomponowywaną w struktury energetyczne azjatyckich gospodarek. Pęknięcie  
to, gdy światowe rynki zaleją tanie surowce energetyczne, doprowadzi  
do geopolitycznej katastrofy Rosji. Jej wschodnie obszary będą wówczas  
w sposób naturalny przyciągane do Chin. Ten scenariusz jest bardziej 
prawdopodobny wówczas, gdy na tę sytuację nałoży się osłabienie pozycji USA  
we wschodniej części Eurazji. Zbigniew Brzeziński sygnalizuje ten problem, gdy 
pisze, iż „W Chinach zwiększają się naciski na odsunięcie amerykańskiej potęgi  

od Azji”.
69

 Pekin trafnie diagnozował, iż dla Zachodu śmiertelne niebezpieczeństwo 

stanowiłoby rozdzielenie Europy Zachodniej od USA. Każde osłabienie tych 
wzajemnych relacji przekłada się na wzmocnienie pozycji ChRL w Eurazji 
Wschodniej. Po zakończeniu zimnej wojny pierwszy wielki wyłom nastąpił wobec 
amerykańskiego zaangażowania się w Iraku w 2003 r., gdy – obok Rosji także 
Francja i Niemcy, filary unijnego projektu europejskiego – opowiedziały się przeciw 
wojnie. Nowo przyjęte do NATO państwa Europy Wschodniej wsparły Stany 
Zjednoczone. Doszło do pęknięcia, którego skutki są odczuwalne do dzisiaj. Iracka 
i afgańska wojna nie tylko osłabiły amerykański potencjał, ale też spowodowały 
zmniejszone zainteresowanie USA do europejskiej sceny politycznej. Jeszcze 
bardziej osłabiło to wzajemne relacje i pobudziło ambicje rosyjskie. Prawdziwym 
jednak punktem przełomowym była gruzińska wojna. Dla analityków moskiewskich 
i pekińskich była ona oczywistą zachętą do bardziej zdecydowanego wypychania 
USA z Eurazji. Ta ocena wpisuje się wyraźnie w porażająco jasną konkluzję 
Brzezińskiego, który podsumowując pierwszą dekadę XXI wieku stwierdził,  
iż „istniejący obecnie system międzynarodowy będzie prawdopodobnie stawał się 
coraz mniej zdolny do zapobiegania konfliktom, w sytuacji gdy zacznie być 
oczywiste, że Stany Zjednoczone są niechętne lub niezdolne do ochrony państw, 
które niegdyś uważały za warte zaangażowania z przyczyn doktrynalnych i/lub 
dyktowanych narodowym interesem. Ponadto, gdy świadomość tej nowej sytuacji 
stanie się powszechna w skali międzynarodowej, może towarzyszyć jej coraz 
szersza tendencja do regionalnego stosowania siły i bardziej niż dotąd 
jednostronnego postępowania państw silniejszych wobec słabszych. Poważne 
zagrożenia pokoju pojawią się prawdopodobnie ze strony głównych potęg 
regionalnych, skłonnych wyrównać geopolityczne czy etniczne porachunki  
z najbliższymi, znacznie słabszymi sąsiadami. Osłabienie potęgi USA otworzyłoby 
przestrzeń dla tego rodzaju stosunkowo mało kosztownej dla ich sprawcy 
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demonstracji siły”.
70

 Pekin trafnie docenił znaczący potencjał geopolityczny wojny 
rosyjsko-ukraińskiej dla jednoczesnej realizacji kilku istotnych celów strategicznych 
– równoczesnego osłabienia Zachodu jako jednego obszaru cywilizacyjno-
gospodarczego, co wpływa także na zmniejszenie potencjału USA i UE, a także 
Rosji z jej ambicjami euroazjatyckimi. Podpisany kontrakt Gazpromu z CNPC 
wpisuje się w tę strategię wciągnięcia w konflikt w Zachodniej Eurazji wszystkich, 
poza Chinami, stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kontrakt daje bowiem 
iluzję Rosji, iż jest w stanie z większą determinacją użyć wobec UE argumentu siły. 
Moskwa chce bowiem wymusić na Europie Zachodniej i USA zasadniczą 
przebudowę przestrzeni geopolitycznej i stworzyć nowy projekt wielkiej przestrzeni, 
który Putin w 2011 r. określił mianem Unii Eurazjatyckiej. Dlatego Rosja nie cofnęła 
się przed otwartą agresją wobec Ukrainy, a brak reakcji UE na aneksję Krymu,  
a nawet otwarte wsparcie dla Rosji ze strony wielu członków niemieckich elit,  
w tym dwóch byłych kanclerzy RFN, otwiera Rosji drogę do otwartej zbrojnej 
agresji wobec Ukrainy. Jak zauważa Maria Szonert-Binienda „aneksja Krymu 
spotkała się z poparciem ekstermistycznych organizacji niemieckich neonazistów, 
które pofatygowały się na Krym, aby zaaprobować rezultaty referendum. 
Niemiecka delegacja na Krymie składała się z kilku członków partii Die Linke oraz 

członka ugrupowania Neue Rechte”.
71

 Chiny, w tych kluczowych momentach, gdy 

decydował się dalszy kierunek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, dały Rosji zielone 
światło do zbrojnej interwencji. Tym w istocie jest zawarty kontrakt z CNCP  
z Gazpromem. Nie można nie dostrzegać takiego jego kontekstu. Chińskie ciche 
przyzwolenie na agresywną politykę Rosji w Europie otwiera też samej ChRL 
większy obszar stosowania presji wobec Tajwanu. 

 
XXI.  
Rosja jednak, pod każdym względem, jest przede wszystkim europejskim 

państwem – świadczy o tym nie tylko rozmieszczenie ludności, ośrodków 
przemysłowych, infrastruktury, ale także uczestniczenie w szeregu lokalnych  
i regionalnych organizacji europejskich. Cała historia tego państwa wskazuje 
jednoznacznie na jego europejskość. Wschód był traktowany przez Ruś jakio 
kierunek ekspansji i kolonialnego podboju, a nie jako cywilizacyjne jądro państwa. 
Już raz wielkie azjatyckie ambicje Rosji zakończyły się dla niej japońską katastrofą. 
Tym razem jednak, wbrew swoim interesom, Rosja weszła w globalna grę, która 
zmniejsza jej europejskie szanse i narusza jej azjatyckie interesy. Choćby 
pobieżna analiza rozkładu populacji rosyjskiej w FR wskazuje, iż jest ona 
geopolitycznie i gospodarczo „skazana” na europejskość i szukanie relacji  
z Zachodem. Nie ma innej racjonalnej drogi dla budowy sprawnie funkcjonującego 
i opartego na stabilnym wzroście gospodarczym, państwa. 

 

Mapa nr 5: Rozmieszczenie ludności Rosji na tle sąsiadujących państw.
72
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Poza surowcami nie ma bowiem nic istotnego do zaoferowania na wschodzie 

Eurazji. Miliard trzysta pięćdziesiąt milionów Chińczyków w zderzeniu  
z 6,5 milionami obywateli Dalekowschodniego Okręgu Federalnego pokazuje skalę 
obecności Rosji na zachodnich krańcach Eurazji. Sytuację doskonale ilustruje 
mapa nr 5. Dla wschodnioazjatyckich państw, FR jest swoistym intruzem, 
maniakalnie uczepionym Sachalina i skalistych wysp kurylskich. Pod koniec  
XX wieku Zbigniew Brzeziński stwierdzał, iż „Rozwiązaniem nowych 
geopolitycznych dylematów Rosji nie jest ani kontrsojusz z Chinami i Iranem, ani 
złudzenie strategicznego partnerstwa z Ameryką, ani też próba zastąpienia 
dawnego Związaku Sowieckiego przez nową strukturę ‘zintegrowaną’ pod 
względem politycznym i gospodarczym. Wszystkie te warianty pomijają jedyną 
możliwość, jaka w gruncie rzeczy pozostała Rosji. (…) Jedyną rzeczywistą opcją 
geostrategiczną Rosji (…) pozostaje Europa. I nie po prostu jakakolwiek Europa, 

lecz Europa atlantycka, oparta na rozszerzającej się Unii Europejskiej i NATO”.
73

 

Gdy analizuje się zachodzące zmiany potencjału ludnościowego w pasie państw 
otaczających Rosję na wschodzie i północy, widać wyraźnie jej tymczasowy, 
geopolitycznych charakter. Wyraziście ilustruje to mapa nr 6. FR nie jest w stanie, 
w dłuższej perspektywie, wygenerować rozwoju gospodarczego, który zapewni jej 
środki do zagospodarowania i wchłonięcia Dalekiego Wschodu. Nie uda się tego 
uczynić ze sprzedaży surowców. Tym bardziej, gdy równocześnie utrzymuje się 
potężną armię i jest się na trzecim miejscu na świecie w wydatkach budżetowych  
na zbrojenia. 

 

Mapa nr 6: Rozmieszczenie ludności w Rosji wskazuje, iż w sposób radykalny 

dominuje w niej ludność zamieszkująca Europę. Chiny, Korea i Japonia są w naturalny 
sposób zainteresowane wschodnimi przestrzeniami Rosji.
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Samą siłą, która nie ma wsparcia w potencjale gospodarczym, Rosja nie 

odwróci trendów geopolitycznych. Tylko spektakularny rozpad Chin, połączony  
z głębokim, długotrwałym kryzysem Japonii i Korei Płdn. może uchronić Rosję  
w dalszej perspektywie przed utratą jej wschodnich latyfundiów. Moskwa mogła  
też podjąć próbę „obciążenia” swoim dalekowschodnim ciężarem UE rozciągając 
przed nią gorbaczowowską wizję wielkiej geopolitycznej przestrzeni 
euroazjatyckiej. Jednak cały potencjał unijny jest zbyt mały na to, by realnie 
sprostać temu wyzwaniu. W zamian za potencjalne korzyści surowcowe, Unia 
wplątywałaby się w scenariusz, który groziłby jej poważnym regresem. 

 

Mapa nr 7: Rozkład miast na terytorium Rosji. Widać wyraźnie absolutną dominację 

pod tym względem europejskiej części FR.
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Unia jest w stanie skutecznie – i to w długookresowej strategii rozwojowej – 
zbudować realną drogę do integracji gospodarczej z „Małą Rosją”, państwem 
ograniczonym do jej europejskiej części ewentualnie powiększonej przez część 
Syberyjskiego Okręgu Federalnego. Ten jednak scenariusz, w obliczu toczącej się 
wojny rosyjsko-ukraińskiej, wydaje się coraz mniej realny. 

 
Podsumowanie 
W sytuacji, w której zdecydowana większość obywateli FR zamieszkuje 

europejską część tego państwa, jedyną szansą na utrzymanie integralności 
terytorialnej Rosji było mocniejsze związanie jej z Europą. Wyraźnie bowiem mapa 
nr 5 ilustruje, iż także azjatycka część ludności Rosji głównie rozsiana jest w części 
północno-zachodniej FR i ciągnie się pasem z zachodu na wschód. Naturalne 
 
bariery rzek dzielą i separują wschodnią część FR od jej zachodnich terytoriów.  
Po tak długim okresie kolonizowania wschodnich terytoriów Rosji nie udało się 
zintegrować tych ziem i silną tendencją, wynikającą z geopolitycznej analizy, 
będzie skłanianie się wschodu państwa do bliższych rynków Korei, Japonii i Chin. 
Gdy osłabnie potencjał militarny Rosji, w sposób naturalny nastąpi jej pęknięcie. 
Wbrew pozorom tworzenie struktury gazociągów i ropociągów, które mają zasilać 
w rosyjskie surowce obszary azjatyckie, zwiększa, a nie zmniejsza tendencję  
do ich oderwania od Rosji. Zawarty z Chinami kontrakt, w dłuższym czasie, 
przyniesie przede wszystkim korzyści Chinom, nie poprawi natomiast 
geopolitycznej i gospodarczej pozycji Rosji. Prezydent Putin rozpoczął 
niebezpieczną, przede wszystkim dla samej FR, grę o odzyskanie mocarstwowej 
pozycji przez to upadłe imperium. Oparł swoją strategię na eksporcie surowców.  
W krótkim czasie osiągnął sukces, jednak w dłuższej perspektywie FR wystawiona 
zostanie na ogromne ryzyko dezintegracji. Pozycja Rosji zależy w głównej mierze 
od cen ropy i gazu na światowych rynkach. Dochody osiągane tą drogą  
są wyjątkowo niestabilne, nie są też w stanie zapewnić bilionów dolarów  
na stworzenie nowoczesnej struktury administracyjno-logistycznej państwa 



rosyjskiego. Rosja nie będzie w stanie przełamać istniejącego, „wyspowego” 
charakteru zasiedlenia Syberii i Dalekiego Wschodu. Mapa nr 7 ukazuje,  
iż w perspektywie średniookresowej Rosja nie jest w stanie dokonać istotnej 
zmiany obszarów swego zasiedlenia. Budowa infrastruktury przesyłowej  
na wschodzie zwiększy zainteresowanie wchłonięcia tych ziem przez silne 
gospodarki wschodnie. 

Wydaje się, iż Rosja już wybrała. Agresja wobec Ukrainy, geopolitycznie 
niebezpieczna dla Rosji próba zbliżenia z Chinami, nie mniej rozpaczliwe próby 
mobilizacji państw wschodzących i objazd stolic tychże państw w celu ich 
mobilizacji do walki z Zachodem i USA, oznaczają odroczoną klęskę Rosji Putina. 
W tym kontekście niebezpiecznie aktualnie brzmią słowa Jurija Afanasjewa, 
wypowiedziane pod koniec pierwszej kadencji Putina: „Jednakże obecna sytuacja 
jest rozstrzygająca, decydująca nie tylko o losie Rosji. Od tego, dokąd i z kim 
będzie kroczyć dalej, w znacznym stopniu zależy los Europy i całego świata. (…) 
Utrwalanie się opinii kraju niebezpiecznego w sposób nieunikniony doprowadzi  
do odrzucenia rosyjskiej polityki, a w konsekwencji – do równie nieuniknionego 
ogólnorosyjskiego krachu gospodarczego. Bez rozwijania wszechstronnej, opartej 
na zaufaniu współpracy z demokratycznym i wyróżniającym się wysokim 
poziomem technologicznym Zachodem, w obecnych warunkach – czy się  
to podoba apostołom rosyjskiej wielkości, wyjątkowości oraz samowystarczalności, 

czy też nie – skazujemy się na samobójstwo polityczne i ekonomiczne”.
76

 Putin,  

a wraz z nim współczesne elity tego państwa, które dziś „przypominają planetę 
zagubioną w kosmosie”, znalazł się w pułapce, z której nie ma prostego wyjścia. 
Sądzi, iż musi walczyć do końca. Wybrał irracjonalny we współczesnej grze wariant 
gry zerojedynkowej. Iluzja mocarstwowości i rywalizacja z Zachodem doprowadziła 
już raz Rosję na skraj przepaści. Jej próba realizacji zakończyła się 
spektakularnym rozpadem Związku Sowieckiego. Dziś Putin, za cenę kolejnej 
 
potencjalnej katastrofy, postawił wszystko na jedną kartę – na zasoby surowcowe 
Rosji – aby podważyć światowy porządek i dominującą pozycję USA. Z dużym 
prawdopodobieństwem można przewidywać, iż poniesie spektakularną klęskę, 
której skutki będą porównywalne do upadku sowieckiego imperium, ale tym razem 
implozja Rosji może pociągnąć za sobą znacznie większe tsunami, bowiem istnieje 
realne niebezpieczeństwo, iż obejmie sobą obszar, którego jądro stanowi 
Afroeurazja Centralna, terytorium chronicznej niestabilności, sięgające północno-

wschodniego krańca Afryki.
77

 Powstała w wyniku rozpadu FR czarna dziura 

geopolityczna na długie lata zdestabilizuje nie tylko cały kontynent euroazjatycki,  
w tym Unię Europejską, ale także Bliski Wschód i część terytorium Afryki. 

 
Streszczenie 
W maju 2014 r. w Szanghaju, China National Petroleum Corporation  

i Gazprom podpisały kontrakt wart 400 mld USD na dostawy 1 bln m
3
 gazu do 

Chin, przez 30 lat. Większość analityków traktuje go jedynie w kategoriach 
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ekonomicznych. Umowa ma jednak swój ważny wymiar geopolityczny. Chiny dają 
przyzwolenie Rosji do użycia siły wobec Ukrainy. W ten sposób Chiny wciągają 
USA w długotrwały konflikt europejski i osłabiają pozycję USA na Dalekim 
Wschodzie.  

Słowa klucze: chińsko-rosyjski kontrakt gazowy, geopolityka, bezpieczeństwo 
energetyczne świata, wojna rosyjsko-ukraińska 

 
Summary 
In May 2014, in Shanghai, China National Petroleum Corporation  

and Gazprom signed a 30 year contract worth 400 billion USD for delivering  
1 trillion cubic meters of gas to China. Most analysts discuss about it only  
in economic terms. The agreement is, however, its important geopolitical 
dimension. China gives a silent permission to Russia for invading the territory  
of Ukraine. In this way, China draw the U.S. into a long-term European conflict  
and undermine the U.S. position in the Far East. 

Key words: china-russia gas contract, geopolitics, word’s energy security, 
Russia-ukrainian war 
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RUROCIĄGI I GAZOCIĄGI JAKO WSPÓŁCZESNE  
NARZĘDZIE REALIZOWANIA POLITYKI PAŃSTWA.  

PERSPEKTYWA EUROPEJSKO-AZJATYCKA 
 
 

Wprowadzenie 
Ropa naftowa i gaz ziemny stanowią od kilku dziesięcioleci pierwszoplanową 

rolę w zaspokajaniu światowych potrzeb energetycznych,
1
 przez co 

wykorzystywane są przez państwa posiadające na swoim terytorium złoża tych 
surowców jako narzędzie realizacji polityki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 
Jednym z najlepszych przykładów tego typu działań jest kryzys naftowy z pierwszej 
połowy lat 70. XX w., którego powodem było wstrzymanie handlu ropą, a następnie 
czterokrotne podniesienie ceny tego surowca przez Organizację Krajów 
Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), co nastąpiło 17 października 1973 roku. 
Działania te spowodowane były trwającą wojną Jom Kippur pomiędzy Egiptem, 
Syrią i koalicją arabskich państw, a Izraelem. Arabscy członkowie OPEC 
postanowili w ten sposób uderzyć w państwa popierające Izrael, czyli głównych 
ówczesnych odbiorców ropy, na czele ze Stanami Zjednoczonymi (USA)  

i państwami Europy Zachodniej.
2
 

Historia prowadzenia wewnętrznej i zewnętrznej polityki przez państwa 
produkujące oraz eksportujące ropę i gaz poprzez użycie ich jako argumentu jest 
tematem niezwykle ciekawym, ale nie o nim traktować będzie artykuł (byłoby i tak 
niemożliwe z powodu ram objętościowym tekstu). Głównym celem autora jest 
przybliżenie rosnącej roli infrastruktury przeznaczonej do przesyłu ropy i gazu, jaką 

są rurociągi,
3
 w polityce państw produkujących i eksportujących te surowce, 

importujących je oraz państw tranzytowych, przez terytorium których owe sieci 
przebiegają. 

Aby to uczynić, autor przybliży statystyki światowej gospodarki dotyczące 
produkcji, eksportu oraz importu ropy i gazu. Następnie przedstawi główne sieci 
rurociągów przeznaczonych do przesyłu obu surowców, łączące najważniejszych 
producentów i eksporterów oraz importerów z Azji i Europy. Tematyczne clou 
artykułu dotyczyć będzie realizowania przy użyciu tego typu infrastruktury 
wewnętrznej i zewnętrznej polityki, co czynią przedstawiciele obu wymienionych 
grup. 
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 E. Cziomer, M. Lasoń, Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa 
energetycznego, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, 
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1. Istota ropy naftowej i gazu ziemnego dla Europy, Azji oraz świata 
Aby uzmysłowić sobie, jak wielką rolę dla światowej gospodarki odgrywa ropa 

i gaz należy sięgnąć do danych statystycznych. Ropa w 2011 r. pokrywała  
31,5% światowego zapotrzebowania na energię, natomiast gas 21,3%, czyli 

łącznie ponad połowę całego zapotrzebowania (52,8%).
4
 Dane te są jeszcze 

bardziej wyraziste w przypadku zapotrzebowania na energię państw  
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do której należą 34 
wysokorozwinięte i demokratyczne państwa, z czego aż 24 leżą w Europie,  

a kolejne 4 w Azji.
5
 W 2012 r. ropa pokrywała 36,1% zapotrzebowania na energię 

państw OECD, z kolei gaz 25,7%, co daje ponad 
3
/5 całego zapotrzebowania 

państw wysokorozwiniętych (61,8%).
6
 

Największym problemem światowego rynku obu surowców oraz państw 
wykazujących się dużym zapotrzebowaniem na energię – do których zaliczają  
się także Chińska Republika Ludowa (ChRL), Indie i inne kraje rozwijające się – 
jest geograficzne rozlokowanie zasobów ropy i gazu, ponieważ cechuje się ono 
znaczną koncentracją w kilku regionach świata. Największe pola naftowe znajdują 
się na Bliskim Wschodzie (głównie w rejonie Zatoki Perskiej), Azji Środkowej  
oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej (FR), stanowiąc łącznie ok. 70% znanych 
światowych zasobów. Jeszcze bardziej skupione są zasoby gazu, ponieważ złoża 
leżące w FR, Iranie, Katarze oraz w państwach Azji Środkowej stanowią ponad 

80% udokumentowanych zasobów tego surowca.
7
 

Dokładnie widać to na przykładzie statystyk wydobycia (produkcji), eksportu 
oraz importu ropy i gazu, co obrazują poniższe tabele. 

 

Tabela nr 1: Światowe wydobycie ropy w 2012 r. 
 

Producent Milionów ton % światowego wydobycia 

Arabia Saudyjska 544 13,1 

FR 520 12,6 

USA 387 9,3 

ChRL 206 5,0 

Iran 186 4,5 

Kanada 182 4,4 

ZEA
8
 163 3,9 

Wenezuela 162 3,9 

Kuwejt 152 3,7 

Irak 148 3,6 

inni 1 482 36,0 

światowa produkcja 4 142 100,0 

Źródło: Key World…, op. cit., s. 11. 
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Tabela nr 2: Światowy eksport ropy w 2011 r. 
 

Eksporter Mln t 

Arabia Saudyjska 353 

FR 247 

Iran 122 

Nigeria 121 

ZEA 114 

Irak 108 

Wenezuela 93 

Kuwejt 89 

Kanada 82 

Angola 79 

inni 573 

światowy eksport 1 982 

Źródło: Key World…, op. cit., s. 11. 
 

Tabela nr 3: Światowy import ropy w 2011 r. 
 

Importer Mln t 

USA 500 

ChRL 251 

Japonia 177 

Indie 172 

Korea Południowa 125 

Niemcy 90 

Włochy 77 

Francja 64 

Singapur 58 

Holandia 57 

Inni 508 

światowy import 2 079 

Źródło: Key World…, op. cit., s. 11. 
 

Tabela nr 4: Światowe wydobycie gazu w 2012 r. 
 

Producent Miliardów cm
3
 % światowego wydobycia 

USA 681 19,8 

FR 656 19,1 

Katar 160 4,7 

Iran 158 4,6 

Kanada 157 4,6 

Norwegia 115 3,3 

ChRL 107 3,1 

Arabia Saudyjska 95 2,8 

Holandia 80 2,3 

Indonezja 77 2,2 

inni 1 149 33,5 

światowa produkcja 3 435 100,0 

Źródło: Key World…, op. cit., s. 13. 
 



 
Tabela nr 5: Światowy eksport gazu w 2012 r. 
 

Eksporter Mld cm
3
 

FR 185 

Katar 120 

Norwegia 109 

Kanada 57 

Algiera 48 

Turkmenistan 37 

Indonezja 37 

Holandia 34 

Nigeria 27 

Malezja 21 

inni 154 

światowy eksport 829 

Źródło: Key World…, op. cit., s. 13. 
  

Tabela nr 6: Światowy import gazu w 2012 r. 
 

Importer Mld cm
3
 

Japonia 122 

Niemcy 70 

Włochy 68 

Korea Południowa 48 

Turcja 45 

USA 43 

Francja 43 

Wielka Brytania (WB) 37 

ChRL 36 

Ukraina 32 

inni 283 

światowy import 827 

Źródło: Key World…, op. cit., s. 13. 
 

Analiza przytoczonych danych pozwala wyciągnąć wiele interesujących 
wniosków. Z perspektywy niniejszego artykułu najważniejsza jest zauważalna 
prawidłowość: większość państw będących wiodącymi światowymi producentami 

oraz eksporterami ropy i gazu leży w Azji,
9
 natomiast najwięksi importerzy tych 

surowców – za wyjątkiem USA i ChRL, Korei Płd. i Japonii – pochodzą z Europy. 
Jedynie Norwegia i Holandia zaliczają się do państw o znaczącej produkcji gazu. 
Holandia jest również większym jego eksporterem. Dlatego też ropo- i gazociągi, 
stanowiące podstawową infrastrukturę przeznaczoną do transportu ropy i gazu na 
duże odległości, odgrywają tak istotną rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej 
obu grup państw oraz wpływają na ich relacje na arenie międzynarodowej. 

 
 
 

                                                           
9
 FR została zaliczona do państw azjatyckich, ponieważ główne jej zasoby usytuowane są na obszarze 
tego kontynentu. 



 
2. Sieć ropociągów i gazociągów pokrywających Europę i Azję 
Analizując literaturę przedmiotu oraz mapy przedstawiające sieć rurociągów 

transportujących ropę naftową i gaz ziemny, przebiegających przez terytorium 
Europy i Azji, można zauważyć, że oba kontynenty pokrywa gęsta sieć tego typu 
infrastruktury, która przeznaczona jest do przesyłu wspomnianych surowców 
energetycznych na duże odległości. Co więcej, omawiana sieć istniejących  
ropo- i gazociągów jest stale wzbogacana przez realizację nowych inwestycji,  
a znacząca ilość rurociągów znajduje się w sferze planów. Status zarówno 
realizowanych, jak i planowanych tras przesyłu ropy i gazu można określić jako 
dynamiczny, co spowodowane jest kondycją finansową uczestników projektów, 
którzy pozostają zależni od stanu światowej gospodarki, a także zmianami  
w sytuacji geopolitycznej poszczególnych regionów na obu kontynentach. 
Najistotniejsze z perspektywy tematu pracy są rurociągi łączące azjatyckich 
producentów ropy i gazu z europejskimi rynkami zbytu, na których mogą swoje 

surowce sprzedawać.
10

 

Największą sieć infrastruktury na obszarze obu kontynentów posiada FR, 
dlatego też autor skupi się jedynie na tych, które je łączą. Spośród ropociągów 
wyróżnić należy poradziecki system Przyjaźń, określany także mianem Drużba,  
co wynika z fonetycznego zapisu tłumaczenia rosyjskiej nazwy. Ropociąg ten swój 
bieg rozpoczyna w Tatarstanie, ale transportuje ropę wydobywaną nad Morzem 
Kaspijskim, na Uralu i na Zachodniej Syberii. Do Europy Środkowej dociera przez 
Białoruś, na terytorium której rozwidla się. Pierwsza część skierowana jest  
do Niemiec poprzez Polskę, natomiast na Ukrainę, gdzie ponownie dochodzi do 
rozwidlenia, a przesyłany ropociągiem surowiec trafia do Czech i Słowacji oraz na 
Węgry. Obecnie Ropociąg Przyjaźń jest marginalizowany na rzecz innego 
naftowego projektu, Bałtyckiego Systemu Rurociągowego (Baltic Pipeline System, 
BPS), którym do Zatoki Fińskiej transportowana jest ropa ze złóż Timan-Peczora, 
Zachodniej Syberii oraz Uralo-Powołża. Głównym celem BPS jest wyeliminowanie 

pośredników z Europy Środkowo-Wschodniej.
11

 

Jeśli chodzi o gaz, dostarczany jest on do Europy z FR trzema szlakami. 
Pierwszy z nich przebiega przez Ukrainę, na terytorium której łączą się Gazociąg 
Braterstwo (Gazociąg Urengoj-Pomary-Użhorod) rozpoczynający się na Nizinie 
Zachodniosyberyjskiej oraz Sojuz, który prowadzi z Obwodu Oreburskiego, 
leżącego przy granicy z Kazachstanem. Połączone gazociągi przesyłają gaz do 
Europy Zachodniej poprzez Słowację, na terenie której łączą się z gazociągami 
europejskimi. Drugi szlak to Gazociąg Jamalski, który również rozpoczyna  
swój bieg na Nizinie Zachodniosyberyjskiej, jednak przebiega przez terytorium 
Białorusi i Polski, aby dotrzeć do Niemiec. Ostatni z nich wiedzie przez Turcję  

i Półwysep Bałkański, gdzie docierają odnogi rosyjskich gazociągów z Ukrainy.
12

 

Nie tak dawno ukończony został czwarty szlak, wysunięty najbardziej na północ, 
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czyli Gazociąg Północny (Nord Stream), którego celem jest połączeniem FR  
z Niemcami, a następnie państwami Europy Zachodniej, bez pośrednictwa ich 

środkowo-wschodnioeuropejskich sąsiadów.
13

 Podobny cel ma proponowana 

przez FR budowa Gazociągu Południowego (South Stream), który miałby połączyć 
rosyjską sieć gazociągów z Europą Południową. Rozpoczynałby się nad rosyjskim 
wybrzeżem Morza Czarnego, aby stamtąd po jego dnie dotrzeć do Bułgarii,  
a następnie rozgałęziać się do południowej części Włoch, przebiegając przez 
Grecję oraz do Austrii, poprzez terytorium Serbii, Węgier, a także do północnych 

Włoch, przez Słowenię.
14

 
Duża liczba rurociągów rozpoczyna swój bieg nad Morzem Kaspijskim,  

w jednym z najbardziej zasobnych w surowce energetyczne regionów świata, 

których eksplorację utrudnia jednak nieuregulowany status tego jeziora.
15

 Cztery  
z rurociągów mają swój początek w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Ropociąg  
Baku-Supsa, znany także jako Wczesny Południowy, łączy Morze Kaspijskie  
z gruzińskim brzegiem Morza Czarnego. Ropociąg Baku-Noworosyjsk biegnie  
do Kraju Krasnodarskiego, jednostki administracyjnej FR, która także leży nad 
Morzem Czarnym. Trasa tego ropociągu została wytyczona w taki sposób, aby 

ominąć inny tego typu podmiot FR, niestabilną Czeczenię.
16

 Poprzez Gruzję  
do Turcji przebiegają ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), który kończy swój bieg 
w prowincji Adana nad Morzem Śródziemnym, oraz towarzyszący mu Gazociąg 
Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE), nazywany także Południowokaukaskim, kończącym 
się na Wyżynie Armeńskiej. Celem BTC i BTE jest połączenie kaspijskich złóż  
z rynkami państw Unii Europejskiej (UE). Zasilać BTE miał dodatkowo planowany 
Gazociąg Transkaspijski (Trans-Caspian Pipe, TCP), który połączyłby Azerbejdżan 

i Turkmenistan.
17

 Natomiast kazachska ropa z kaspijskich złóż transportowana jest 
do FR za pośrednictwem Ropociągu Tengiz-Noworosyjsk, kontrolowanego przez 

Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe (Caspian Pipeline Consortium, CPC).
18

 

W zależnej od dostaw surowców Europie trwają natomiast zabiegi, aby 
zbudować energetyczny Korytarz Południowy Gazowy, czyli sieć gazociągów 
dostarczających ten surowiec z Zakaukazia i Azji Środkowej. Podstawowym 
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projektem był Gazociąg Nabucco, którym do Europy Środkowo-Wschodniej płynąć 
miał gaz z Bliskiego Wschodu i regionu Morza Kaspijskiego, rozpoczynając się  
w Turcji, jako przedłużenie BTE oraz przebiegając przez terytorium Bułgarii, 
Rumunii, Węgier do Austrii. Został on zarzucony w 2013 r. z powodu braku 
dostawców chętnych transportować nim gaz. Inną opcją był Gazociąg ITGI 
(Interconnector Turcja-Grecja-Włochy), który wymagałby przedłużenia do Włoch 
istniejącego gazociągu, łączącego po dnie Morza Marmara Turcję i Grecję.  
Od ok. 10 lat, w sferze planów pozostaje Gazociąg White Stream (Biały Potok), 
określany także mianem Gazociągu Gruzja-Ukraina-Unia Europejska (GUEU). 
Zakładana trasa jest obecnie nierealna, ponieważ pierwotnie miała przebiegać 
przez Krym. Początek GUEU mieściłby się w Gruzji i był połączony z Gazociągiem 
Południowokauskamim. Po dnie Morza Czarnego docierałby do Ukrainy, na  
de facto nienależący do niej obecnie Półwysep Krymski, z terytorium którego jeden 
jego odcinek zostałby skierowany do Rumunii, a drugi w kierunku Europy 
Środkowo-Wschodniej. W 2010 r. pojawiła się także propozycja alternatywnego 
Gazociągu White Stream II, który omijałby terytorium Ukrainy, łącząc Gruzję 

bezpośrednio z Rumunią.
19

 Obecnie Korytarz Południowy Gazowy utworzy 
najprawdopodobniej Gazociąg Transadriatycki, który połączy południowe Włochy  
z azerbejdżańskim gazem poprzez BTE, Gazociąg Turcja-Grecja oraz terytorium 

Albanii.
20

 

Jak można zauważyć, w tej części tekstu nie przedstawiono żadnego 
rurociągu, za pomocą którego do Europy przesyłane byłyby omawiane surowce  
z państw Bliskiego Wschodu, który jak wiadomo leży w Azji. Stało się tak, 
ponieważ ich transport, a właściwie transport ropy, która stanowi dominujący 
surowiec importowany z tego regionu na rynki europejskie, odbywa się głównie 

drogą morską.
21

 
 
3. Polityka poszczególnych państw i podmiotów realizowana przy użyciu 

ropociągów i gazociągów 
Jak słusznie zauważył R. Ulatowski, gospodarczym zadaniem państw 

produkujących i eksportujących ropę oraz gaz jest takie kreowanie 
geoekonomicznej przestrzeni, które pozwoli na sprzedaż tych surowców 
energetycznych potencjalnym importerom. Natomiast polityka prowadzona przez  
te państwa ma na celu kontrolę owej przestrzeni w stopniu pozwalającym  
na budowę pozycji monopolisty na rynkach zbytu ropy i gazu. Producenci  
i eksporterzy obu surowców tworzą w tym celu kartele oraz zawierają z innymi 
dostawcami zmowy cenowe. Do utrwalenia pozycji monopolisty niezbędna  
jest również odpowiednia infrastruktura do ich przesyłu, którą przeważnie  
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stanowią rurociągi, pozwalające jednocześnie budować ścisłe powiązania  

między sprzedającymi i kupujący ropę i gaz.
22

 
Państwem, które w największy sposób wykorzystuje tego typu surowce oraz 

infrastrukturę jako narzędzie realizacji politycznych celów jest niewątpliwie FR. 
Ropa i gaz zastąpiły Moskwie w tej kwestii armię, która była kartą przetargową  
w okresie zimnej wojny. Obecność w naturalnych strefach wpływów tego państwa 
(Europa Środkowo-Wschodnia, Zakaukazie, Azja Środkowa) zapewniają dziś ropo- 
i gazociągi, które kontroluje w zmonopolizowany sposób, a także inne inwestycje 
energetyczne finansowane przez państwowe koncerny energetyczne, takie jak 
Rosnieft i Gazprom. Naciski militarne, choć nie zostały zaprzestane, ustępują 
miejsca presji ekonomicznej. W południowej części Kaukazu i środkowej części 
Azji FR chodzi przede wszystkim o zdobycie jak największej części rynków 
omawianych surowców, natomiast w europejskich państwach byłego bloku 
wschodniego i obszaru poradzieckiego kontroli nad infrastrukturą przesyłową. Jak 
uważa S. Müller-Kraenner, celem Moskwy jest zapewnie FR pozycji głównego  
i niezastąpionego dostawcy ropy i gazu do Europy Zachodniej, co w zamierzeniu 

ma przywrócić jej status światowej potęgi.
23

 
Koronnym przykładem wykorzystania infrastruktury przeznaczonej do przesyłu 

surowców energetycznych w realizacji polityki państwa jest uzależnienie krajów  
z Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw gazu z FR, co przekłada się na 

ewentualne zagrożenie politycznego wykorzystywania tego faktu przez Kreml.
24

 
Praktycznie niezagrożona pozycja FR na środkowo-wschodnioeuropejskim rynku 
gazu wynika z uwarunkowań transportu tego surowca, który wymaga użycia 
gazociągów, gdyż te stanowią najbardziej opłacalną metodę jego przesyłu.  
Nie oznacza to jednak, że są one tanie: m.in. wysoki koszt budowy gazociągów 
spowodował, że importerzy rosyjskiego gazu nie zainwestowali w alternatywne 
źródła dostaw, skupiając się jedynie na najefektywniejszym wykorzystaniu 
istniejącej, poradzieckiej infrastruktury. Przyczyniło się to do powstania silnego 
powiązania między producentem i konsumentami, a także praktycznie 
uniemożliwiło dywersyfikację dostaw w przypadku jakichkolwiek komplikacji  

w realizacji obecnych kontraktów.
25

 

Moskwa nie zadowala się jedynie dominacją na rynku gazu w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ponieważ dąży do dalszej rozbudowy europejskiej sieci 
gazociągów, aby dostarczać rosyjski gaz do Europy Zachodniej i Południowej, 
które charakteryzują się sporym potencjałem w kwestii wzrostu zapotrzebowania 
na gaz. Projektami, które odzwierciadlają rosyjskie plany ekspansji na zachodnio-  
i południowoeuropejskie rynki jest ukończony Gazociąg Północny oraz planowany 
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Gazociąg Południowy.
26

 Dzięki realizacji drugiego z projektów, FR zdominuje  
cały europejski rynek gazu, ponieważ przyniesie on także szereg wieloletnich 
kontraktów na dostawy tego surowca. Co więcej, przeważnie w tych kontraktach 
zapisuje się klauzulę take-or-pay, zgodnie z którą odbiorca zobowiązuje się do 
zapłaty za zamówiony gaz, nawet jeśli go nie odbierze, co dodatkowo związuje 

importera z dostawcą.
27

 
Rynek gazu w Europie i Azji ogólnie można uznać za niezwykle specyficzny, 

co widać m.in. po przytoczonym przykładzie zawierania kontraktów na dostawy 
tego surowca, ponieważ jego cena nie jest urynkowiona: ustala się ją w ramach 
tegoż właśnie kontraktu. Gazowe kontrakty są również kolejnym transparentnym 
przykładem wykorzystywania przez FR rurociągowego transportu surowców  
w ramach realizacji rosyjskiej polityki. Państwa utrzymujące bliskie relacje z FR 
otrzymują dużo niższą stawkę za gaz. Co więcej, kraje, których polityka nie 
odpowiada Moskwie, muszą płacić więcej, niż państwa uznawane przez Kreml za 

neutralne.
28

 
Pomimo znaczącego potencjału naftowego i gazowego FR oraz rosnącej 

liczby chętnych na rosyjskie surowce, użycie ich jako narzędzia prowadzenia 
polityki zagranicznej przez to państwo jest ograniczone. Oprócz wyczerpania się 
owych surowców, co w dalszej perspektywie jest nieuniknione, a także braku 
odpowiedniej infrastruktury w niektórych regionach Europy i Azji do ich przesyłu, 
problemem staje się również rosnące zapotrzebowanie wewnętrzne, które zgłasza 

rozwijająca się rosyjska gospodarka.
29

 
Celem FR w dalszej perspektywie jest natomiast utworzenie organizacji 

zrzeszającej państwa eksportujące gaz, na wzór organizacji zrzeszającej 
eksporterów ropy, czyli wspomnianej już OPEC. Projekt ten wydaje się dogodny  
w realizacji, ponieważ państwa produkujące gaz leżą w stosunkowo bliskim 
sąsiedztwie. Co więcej, z perspektywy obu omawianych kontynentów, sąsiadują 
także z najważniejszymi rynkami zbytu gazu. FR nadal posiada dominującą rolę  
w systemie rurociągów przeznaczonych do transportu tego surowca w obu 
zakładanych kierunkach, zatem w takiej organizacji pełniłaby wiodącą rolę. 
Potencjalni jej członkowie, tacy jak Iran, Kazachstan czy Turkmenistan odnieśliby 
korzyści w postaci monopolizacji rynku gazu, gdyż pozwoliłoby to na zblokowanie  
i podniesienie cen. Jednak ewentualne przystąpienie do takiej organizacji niosłoby 
za sobą również ryzyko dla tych państw, związane ze wspomnianą dominującą 
rolą FR, ponieważ wiązałoby się z uzależnieniem od ekonomicznych oraz 
politycznych wpływów Kremla. Z tego powodu w ich interesie pozostaje wspieranie 
projektów rurociągowych, łączących ich złoża z europejskimi i azjatyckimi rynkami 

zbytu, które omijałyby terytorium FR, np. poprzez Zakaukazie i Turcję.
30

 
Niezwykle istotną rolę w handlu ropą i gazem za pomocą rurociągów stanowią 

kraje tranzytowe, ponieważ to przez ich terytorium przebiegają sieci ropo-  
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i gazociągów. Jednym z najważniejszych krajów tranzytowych w perspektywie 
Europy i Azji jest Turcja, która leży na obszarze obu tych kontynentów. 
Dodatkowym atutem tego państwa jest strategiczne położenie, gdyż sąsiaduje  
ona zarówno z producentami i dostawcami obu surowców z Zakaukazia i Azji 
Środkowej oraz Bliskiego Wschodu, jak i odbiorcami w Europie Południowej  
i Środkowej. Z tego powodu, przez tureckie terytorium przebiegają istotne dla obu 
kontynentów szlaki transportu ropy i gazu, a planowane są także kolejne. Warto 
dodać, że Ankara umiejętnie je wykorzystuje, zapewniając sobie polityczne  

i gospodarcze profity.
31

 

Rolę państw tranzytowych z regionów Europy Południowej i Wschodniej 
Europy, Zakaukazia oraz wspomnianej Turcji dla europejskiego rynku surowców 
energetycznych dostrzega UE, która zabiega o to, żeby żadne państwo nie 
zmonopolizowało infrastruktury przeznaczonej do ich przesyłu przebiegających 
przez terytorium Europy. Z tej przyczyny wspomniane regiony tranzytowe, przez 
które przebiega import ropy i gazu na europejskie rynki, nabrały w polityce tej 

organizacji szczególnego, strategicznego znaczenia.
32

 
Jak wynika z lektury niniejszego tekstu, wszystkie państwa produkujące  

i eksportujące ropę i gaz starają się zapewnić sobie monopol na konkretnych 
rynkach, co umożliwia im dyktowanie cen odbiorcom. Jednocześnie podejmują 
starania uniezależnienia się od jednego odbiorcy lub grupy odbiorców z jednego 
regionu, co pozwala im unikać niekorzystnych działań importerów, wynikających 
np. z realizowanych przez nich polityk lub dotykających ich problemów 
gospodarczych. Politykę ekspansji FR oraz państw z Azji Środkowej i regionu 
Morza Kaspijskiego widać na przykładzie planowanych i realizowanych projektów 
rozbudowy sieci rurociągów w kierunku chińskiego i indyjskiego rynku zbytu. 
Zainteresowanie ChRL i Indiami jako odbiorcami surowców wynika z ogromnego 
zapotrzebowania rozwijających się gospodarek tych państw. Połączenie 
dostawców z północnej i zachodniej części Azji z południowo- i południowo-
wschodnioazjatyckimi odbiorcami za pomocą rurociągów pozwoli również zacieśnić 
między państwami sprzedającymi i kupującymi ropę oraz gaz relacje nie tylko 

gospodarcze, ale także polityczne czy militarne.
33

 
Również w gestii państw importujących ropę i gaz leży kreacja własnej 

geoekonomicznej przestrzeni tak, aby pozyskiwać niezbędne dla ich gospodarek 
surowce energetyczne. Państwa te mają jednak odwrotny cel, niż ma to miejsce  
w przypadku producentów i eksporterów, ponieważ w interesie kupujących  
leży, by nie dopuszczać do powstania karteli i zawarcia przez sprzedawców  
zmów cenowych. Skuteczną metodą przeciwdziałania takim praktykom jest 

zdywersyfikowanie źródeł oraz metod dostaw owych surowców.
34

 Dlatego także 

importerzy angażują się w rozbudowę sieci rurociągów. 
Jakkolwiekby nie oceniać interesów importerów ropy i gazu z perspektywy 

Europy i Azji, łatwo można zauważyć, że największym zagrożeniem dla 
europejskich państw jest dalsze uzależnianie się od niestabilnych politycznie, 
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niedemokratycznych państw z Bliskiego Wschodu, ale również niezbyt spokojnych 
wewnętrznie dostawców z Azji Środkowej, a także wykorzystującej surowce  

w rozgrywkach energetycznych FR.
35

 Należy jednak mieć na uwadze, że różne 

państwa europejskie różnie pojmują kwestię owej dywersyfikacji. Widać to na 

przykładzie UE.
36

 Dla jej członków leżących w zachodniej części kontynentu, którzy 
pozostają zależni od dostaw surowców energetycznych z państw Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej, źródłem dywersyfikacji dostaw ropy i gazu są zasoby 
FR oraz w dalszej kolejności państw kaukaskich i środkowoazjatyckich. Odwrotna 
sytuacja ma miejsce w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wykazano  
w artykule, państwa z tej części kontynentu są mocno uzależnione od dostaw 
surowców z FR i właśnie zasoby surowcowe Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
postrzegane są tam jako źródło dywersyfikacji dostaw. Nie zmienia to faktu,  
że energetyczne uzależnienie UE od FR w ostatnich latach sukcesywnie rosło, na 
co wpływ mają same państwa UE, takie jak Francja, Niemcy i Włochy, ponieważ  
te – nie pozostając przesadnie zależnymi od ropy i gazu z FR – nie skupiały się na 

tym problemie.
37

 Nie oznacza to jednak, że problem uzależniania się od FR nie  

był podejmowany. Przykładem działań UE była m.in. propozycja partycypacji  
w modernizacji i rozbudowie infrastruktury rurociągowej Ukrainy, gdyż istniejąca 
została wybudowana jeszcze w okresie istnienia ZSRR lub sfinansowana głównie 
przez FR, a zatem pozostaje nierzadko pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą 

tego państwa.
38

 
Niezwykle interesująco w kontekście polityki państw i podmiotów areny 

międzynarodowej importujących surowce przedstawia się sytuacja Azji Środkowej, 
na terytorium której zbiegają się interesy wszystkich istotnych graczy na rynkach 
ropy i gazu, zarówno z Europy, jak i Azji, a nawet spoza obu kontynentów (USA). 
Sytuacja ta nosi niewątpliwie znamiona zjawiska, które określa się mianem 

rywalizacji mocarstw.
39

 Spośród państw z Europy i Azji udział biorą w niej ChRL, 
Indie, Iran i FR, a także państwa z UE i wspomniane USA. Oprócz inwestycji, 
Amerykanie i Rosjanie starają się wzmacniać swoją pozycję w regionie także 
poprzez obecność militarną. ChRL i Indie budują rurociągi oraz inwestują  
w wydobycie środkowoazjatyckich surowców energetycznych, w tym ropy i gazu. 
Leżący nad Morzem Kaspijskim Iran stara się natomiast wykorzystać rosnące 
zainteresowanie tamtejszymi zasobami w celu przełamania politycznej izolacji,  
w jakiej pozostaje. Aktywność UE jako podmiotu jest w Azji Środkowej ograniczona 
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z powodu niewypracowania wspólnej polityki wobec tego regionu, co jednak nie 
oznacza, że w eksploatacji ropy nie uczestniczą koncerny z Europy, gdyż te są  

w owym regionie aktywne.
40

 

Aktywność regionalnych i światowych mocarstw jest również zauważalna  
w regionie Morza Kaspijskiego i na Zakaukaziu, które skupiają zainteresowanie 
importerów z Europy oraz Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Dla 
przykładu, obecność FR na tym obszarze można postrzegać dwojako. Moskwa 
zabiegała o dostęp do złóż Azerbejdżanu, aby zmniejszyć opłacalność 
planowanego przez konsorcjum europejskich przedsiębiorstw Gazociągu Nabucco, 
ponieważ miał on połączyć kaspijskie złoża Azerbejdżanu z europejskimi rynkami, 
co godziło w interesy FR. Inną przyczyną byłoby ewentualne uzupełnienie 
azerbejdżańskimi surowcami niedoborów we własnej gospodarce lub w eksporcie 
do Europy, jeśli zostałby zrealizowany Gazociąg Południowy. FR nie udało się 
jednak tamtych planów zrealizować z powodu sprzeciwu Azerbejdżanu, a także 
Turcji, które miały własne interesy w kontaktach gospodarczych z UE. Zawsze 
istnieje jednak potencjalna szansa lub ryzyko (w zależności z perspektywy 
interesów której ze stron oceniać), że władze w Baku zmienią zdanie w przypadku 

niezadowalających rezultatów współpracy z UE.
41

 Rosyjska aktywność w tych 

regionach stanowi również problem dla ChRL. Chociaż współpraca między oboma 
państwa przebiega w zadowalający sposób, ChRL stara się przełamywać rosyjski 
monopol tranzytowy w Azji Środkowej, bezpośrednio łącząc środkowoazjatyckie 

kraje ze swoim terytorium, co ułatwiają wspólne granice.
42

 

 
Podsumowanie 
Choć forma artykułu naukowego pozwala w takich tematach jedynie przybliżyć 

omawiany problem, jest wystarczająca, by po przeczytaniu tekstu wyciągnąć 
pewne wnioski. Ropa i gaz są obecnie surowcami strategicznymi, niezbędnymi  
dla funkcjonowania i rozwoju światowej gospodarki. Stanowią także przyczynę 
rywalizacji o dostęp do nich, możliwość czerpania zysków z ich wydobycia oraz 
transportu. Zauważalne jest również, że z powodu kosztów tego ostatniego, jego 
istota jest równie ważna jak sam surowiec. Przez państwa posiadające 
odpowiednią infrastrukturę do przesyłu surowców jest ona wykorzystywana jako 
narzędzie budowania potęgi i pozycji na arenie międzynarodowej. Z dużą dozą 
pewności można także stwierdzić, że o ile realizacja przez państwa i podmioty 
uczestniczące w stosunkach międzynarodowych zewnętrznych i wewnętrznych 
interesów przy wykorzystaniu ropo- i gazociągów jest tendencją stosunkowo nową, 
o tyle w najbliższych kilkudziesięcioleciach będzie przybierać na znaczeniu, 
zwłaszcza w perspektywie nieuniknionego wyczerpywania się obu surowców,  
do których przesyłania są one przeznaczone. 

 
Streszczenie 
Artykuł dotyczy roli ropo- i gazociągów w dzisiejszej polityce państw z Europy  

i Azji. Artykuł rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do jego tematyki,  
w którym autor nakreśla treść tekstu, a także wskazuje niezwykle istotną rolę  
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ropy naftowej i gazu ziemnego we współczesnej gospodarce oraz w kształtowaniu 
relacji między państwami i podmiotami uczestniczącymi w stosunkach 
międzynarodowych. Zasadniczą część artykułu podzielono na trzy części. 
Pierwsza z nich, na podstawie danych statystycznych dotyczących produkcji, 
eksportu oraz importu obu surowców, przybliża ich istotę dla współczesnego 
świata. W drugiej autor opisuje sieć istotniejszych rurociągów pokrywających 
Europę i Azję. Natomiast w trzeciej części przeanalizowana zostaje polityka 
poszczególnych państw i podmiotów realizowana przy użyciu ropo- i gazociągów. 
Artykuł kończy się podsumowaniem zawartych w nim informacji. 

Słowa klucze: ropociąg, gazociąg, surowce energetyczne, polityka 
zewnętrzna, polityka wewnętrzna, gospodarka 

 
Summary 
The article concerns the role as oil and gas pipelines in today's politics  

of Europe and Asia. Article begins with a brief introduction to the subject, in which 
the author outlines the content of the text, and also indicates the crucial role of oil 
and gas in the contemporary economy and the shaping of relations between states 
and actors involved in international relations. The main part of the article is divided 
into three parts. The first part, on the basis of statistics on production, exports and 
imports of both raw materials, brings the essence of the contemporary world. In the 
second, the author describes most significant pipeline network covering Europe 
and Asia. In the third analyzed the policies of individual countries and entities 
developed using as oil and gas pipelines. The article ends with a summary of the 
information contained therein. 

Key words: oil pipeline, gas pipeline, energy resources, external policy, 
domestic policy, global economy 
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Paweł BOREK 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

 
ANGOLA (1960-2002) – OD DEKOLONIZACJI DO KRWAWEJ  

WOJNY O SUROWCE 
 

 
W teorii stosunków międzynarodowych wypracowano dwie koncepcje wojen  

o surowce naturalne. Pierwszą z nich są tzw. stare wojny o podłożu 
geopolitycznym, które najczęściej toczyły się między światowymi potęgami, lub 
organizmami państwowymi, aspirującymi do miana suwerennych aktorów 

międzynarodowych.
1
 Drugą koncepcją są tzw. nowe wojny, toczone przez 

organizmy niepaństwowe, głównie bojówki zbrojne lub grupy rebelianckie.  
Z powodu rozpadu centralnej władzy państwowej, organizacje zbrojne stanowią  
w rzeczywistości jedyną siłę na obszarze przez siebie kontrolowanym. 
Współczesne wojny surowcowe najczęściej mają charakter transgraniczny, 
zwłaszcza ze względu na nieszczelność granic państwowych i wielowymiarowość 
konfliktów. Częste są więc interwencje państw trzecich w antagonizmy wewnętrzne 
innego państwa, czy to za pomocą profesjonalnej armii, czy też z użyciem 
wspieranych finansowo i politycznie bojówek zbrojnych. Najbardziej dobitnym 
przykładem wojen surowcowych są te toczone w Afryce, w tym w Republice Angoli. 
To bogate w złoża diamentów i ropy naftowej państwo stało się synonimem „klątwy 
surowcowej”, jednej z największych plag Afryki w XX i XXI w. Trzeba jednak 
pamiętać, że na konflikt angolski (poza aspektami surowcowymi) składał się 
również złożony splot wydarzeń i problemów, począwszy od położenia 

geostrategicznego państwa, a kończąc na kwestiach rasowych.
2
 

Jak słusznie zauważa K. Pronińska: „można wyodrębnić trzy podstawowe 
płaszczyzny powiązań surowców i konfliktów: po pierwsze, surowce mogą być 
bezpośrednią przyczyną konfliktu; po drugie, rozwój myśli strategicznej uczynił  
z surowców narzędzie i instrument wojen, kolejne zaś rewolucje naukowo-
technologiczne sprawiły, że stały się one elementem niezbędnym do ich 
prowadzenia; po trzecie, dochody ze sprzedaży surowców naturalnych mogły być 

przeznaczane na finansowanie konfliktów zbrojnych”.
3
 

Głównym czynnikiem, który ma wpływ na powstawanie i wzrost liczby 
konfliktów surowcowych jest stałe zwiększanie się popytu na surowce naturalne  
w skali światowej. Dużą rolę w powstawaniu sytuacji konfliktowych odgrywa też 
fakt, że większość surowców, od których dostaw uzależnionych jest wiele państw, 
położona jest w krajach niestabilnych zarówno politycznie, jak i gospodarczo. 

Bywa też, że motorem konfliktów jest bogactwo surowcowe samo w sobie, 
chociaż w rzeczywistości o tym, czy dane państwo staje się potencjalnym 
miejscem konfliktu surowcowego, decyduje wiele czynników o charakterze 
ekonomicznym, politycznym, społecznym i militarnym. Przyczyną tych konfliktów 
często jest rywalizacja państw w dostępie do złóż, która ma miejsce zwłaszcza  
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w sytuacji niejasnego stanu prawnego w zakresie własności obszarów, na których 

owe złoża występują.
4
 

Wielką rolę w powstawaniu potencjalnych regionów konfliktów odgrywa 
rozmieszczenie geograficzne surowców mineralnych. Niektóre z nich, zwłaszcza te 
uznawane powszechnie za drogie (diamenty, złoto, kobalt, miedź), często 
położone są daleko od głównych miejsc konsumpcji (Europy i Stanów 
Zjednoczonych) – w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Na tych kontynentach 
znajduje się duża część ziemskich zasobów mineralnych, których szerokie 
wykorzystanie przypada w udziale państwom tzw. bogatej Północy. W tej sytuacji 
bogactwo surowców, w połączeniu z niestabilnymi systemami politycznymi  
i gospodarczymi państw surowcowych, często przeradza się w „klątwę 
surowcową”, której rezultatem są wojny i konflikty zbrojne. 

Angola jest krajem o powierzchni 1 246 700 km², jej ludność to ok. 15 mln 
mieszkańców. Bogactwa naturalne, takie jak diamenty i ropa naftowa, ale też rudy 
żelaza, miedzi, uranu, manganu, fosforyty, mogą być podstawą inwestycji 
przemysłowych, co warunkuje rozwój oświaty, nauki i cywilizacyjnej infrastruktury. 
Od końca XV w. aż do 1975 r. Angola była kolonią Portugalii. Pozostałością po tym 
okresie jest utrzymanie jako urzędowego jęz. portugalskiego, co sprzyja integracji 
etnicznej angolskiej grupy plemion Bantu. Do głównych plemion należą 
Owimbundu zamieszkali na południu, ok. 37% populacji kraju, Mbundu (Kimbundu) 
z rejonów Luandy i wybrzeża – ok. 24%, Kongo (Bakongo) zajmujący tereny 
północno-zachodnie – 13% oraz Lunda na północno-wschodnich obszarach –  

ok. 8%.
5
 

Gdy w 1428 r. żeglarze portugalscy dotarli jako pierwsi do dzisiejszej Angoli 
(Diego Cao), napotkali na dość dobrze rozwinięte struktury gospodarczo-
społeczne. W 1573 r. Paulos Dias de Novais założył Luandę. Z czasem 
skolonizowany obszar stał się Portugalii źródłem siły roboczej i niewolników, 
wysyłanych głównie do Ameryki Południowej. Przez długi czas Portugalczycy 
kontrolowali jedynie wybrzeże Angoli, i dopiero w II poł. XIX w. udało im się 
opanować resztę kraju. Z Portugalii przybywali do Afryki głównie przestępcy  
i ludzie marginesu społecznego. Inwestycje ograniczano do wydobycia diamentów, 
zaniedbywano natomiast rozwój infrastruktury Angoli. Ta sytuacja uległa pewnej 

poprawie po zakończeniu II wojny św.
6
 Wyznacznikiem nowego etapu w historii 

kontynentu stała się dekolonizacja. Wielu Afrykańczyków wierzyło, że wraz  
z niepodległością nastąpi jednocześnie wzrost gospodarczy i rozwój. Wierzono,  
że zostaną odrzucone kolonialne wzorce rabunkowej gospodarki surowcami 
naturalnymi. Głównymi celami ekonomicznego odrodzenia miał być sprawiedliwy 
podział surowców i ciągłość ich wydobywania, aby przyczynić się do trwałego 
rozwoju. Niestety nie było to dane Angolczykom. Kiedy na początku lat 60. XX 
wieku większość państw Afryki ogłaszała niepodległość, Angola nadal nie mogła 
się wyzwolić spod władzy Portugalii. Rozpoczął się wówczas pierwszy okres walki 

zbrojnej, trwający do 1975 r., którego celem miała być pełna niezależność.
7
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Przebieg wojny nie byłby tak dramatyczny i krwawy, gdyby nie fakt, że 
ugrupowania angolskie były wspierane przez państwa trzecie oraz korporacje 
międzynarodowe. W konflikcie angolskim najważniejszą rolę odgrywały jednak 
ugrupowania, które początkowo rozpoczęły walkę o niepodległość, a później 
pomiędzy sobą, tym razem o bogactwa naturalne i władzę. 

Liczne ruchy narodowo-wyzwoleńcze, głównie o lewicowej orientacji powstały 
w Angoli już na początku lat 50. XX wieku. MPLA (Movimento Popular de 
Libertacao de Angola) powstał 10 grudnia 1956 r. z połączenia dwóch ruchów 
lewicowych: PLUA (Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola –  
Partia Zjednoczonej Walki Afrykańczyków Angoli) i MIA (Movimento para  
a Independência de Angola – Ruch na Rzecz Niepodległości Angoli). MPLA był 
ugrupowaniem socjalistycznym, dążącym do realizacji ideałów marksizmu-
leninizmu w Angoli, czego wyrazem stało się utworzenie Ludowej Republiki Angoli. 
Pierwszymi przywódcami MPLA byli: Mario de Andrade, Viriato da Cruz i Agostinho 
Neto, którego po śmierci w 1979 r. zastąpił na stanowisku prezydenta Eduardo dos 
Santos. W swoim programie ruch nie odwoływał się do popularnego w Afryce 
trybalizmu, co powodowało, że członkami MPLA zostawali zarówno biali, Mulaci, 
jak i Murzyni. Największym poparciem MPLA cieszył się jednak wśród grupy 
etnicznej Mbundu. Zmiany w MPLA zaczęły się w latach 80. XX w. W 1985 roku 
MPLA rozpoczął stopniowe odchodzenie od ideałów socjalistycznych. Ostatecznie 

marksizm-leninizm przestał być oficjalną ideologią ruchu w 1990 roku.
8
 

Drugim aktorem wewnętrznym angolskiego konfliktu był ruch UNITA (União 
Nacional para a Independência Total de Angola – Narodowy Związek na Rzecz 
Całkowitej Niepodległości Angoli), powstały w 1966 r. Od początku jego liderem  
był charyzmatyczny Jonas Savimbi, którego osoba przyczyniła się do silnej 
centralizacji organizacji. Wprowadzono żelazną dyscyplinę, silną ideologizację oraz 

kult jednostki, co spowodowało, że UNITA stał się ruchem o znamionach sekty.
9
 

Mimo faktu, że ruch nie sprawował oficjalnej władzy, to należy postrzegać go 
raczej jako organizm quasi-państwowy, niż organizację rebeliancką. W dużej 
mierze UNITA popierany był przez najliczniejszą w Angoli grupę etniczną, 
Ovimbundu. Ponadto, Savimbi starał się zawsze przedstawiać UNITA jako 
murzyński ruch „prawdziwych Afrykanów”, walczących o władzę ze zdominowanym 

przez białych i Mulatów MPLA
10

. 

Podczas walk o niepodległość Angoli powstał również Narodowy Front 
Wyzwolenia Angoli (FNLA – Frente Nacional de Libertação de Angola), który 
bardzo silną pozycję na arenie wewnętrznej utrzymywał do 1975 roku. Z czasem 
znaczenie FNLA zaczęło maleć, choć ruch ten nadal utrzymywał żywe kontakty  
z zagranicznymi sojusznikami. Na czele ruchu popieranego przez ok. 15% 
społeczeństwa, głównie z grupy etnicznej Bakongo, stał Roberto Holden. Po 
rozpoczęciu drugiej fazy konfliktu FNLA wystąpił przeciwko MPLA, jednak szybko 
utracił wpływy na rzecz silniejszego UNITA. Jednym z najgłośniejszych incydentów 
z okresu walki pomiędzy MPLA i FNLA był tzw. proces z Luandy (1976 r.),  
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w którym na karę śmierci lub długoletniego więzienia zostało skazanych kilkunastu 
 
zagranicznych najemników, którzy walczyli po stronie Narodowego Frontu 

Wyzwolenia Angoli.
11

 

Istniał jeszcze czwarty, mniejszy ruch, którego celem była niepodległość 
Kabindy – enklawy bogatej w ropę naftową, oddzielonej od Angoli wąskim pasem 
ziemi, który daje Republice Demokratycznej Konga dostęp do morza. Ruchem  
tym był separatystyczny Front Wyzwolenia Enklawy Kabindy (FLEC) utworzony  
w 1963 r., mający na celu powołanie samodzielnego państwa. Później podzielił  
się na kilka rywalizujących ze sobą grup. Ambicje działaczy Kabindy wynikały  
z przekonania, że bogate źródła ropy naftowej odkryte na ich terenie są 
dostatecznym powodem, by domagać się przynajmniej autonomii w stosunku do 

Angoli.
12

 

Kiedy w 1960 r. siły narodowe w Angoli zwróciły się do władz portugalskich  
z prośbą o pokojowe odejście od istniejącego systemu, napotkały opór ze strony 
Lizbony. Rozmowy MPLA z Portugalczykami zakończyły się całkowitym 
niepowodzeniem. Miało to związek m.in. z odkryciem w 1955 r. bogatych złóż  

ropy naftowej, które Portugalia pragnęła zachować pod kontrolą.
13

 Głównymi 
postulatami MPLA były: uznanie przez Portugalię prawa Angolczyków do 
samostanowienia oraz pozwolenie na tworzenie partii politycznych. Kiedy  
siły narodowo-wyzwoleńcze Angoli przekonały się o nieustępliwości władz 
portugalskich w kwestii niepodległości kolonii, wybuchły brutalne walki między 

stronami konfliktu.
14

 
MPLA szukał poparcia wśród światowej opinii publicznej, co jednak nie 

przyniosło żadnych konkretnych decyzji politycznych. Wsparcia Angoli w walce  
o niepodległość udzieliła jednak Organizacja Jedności Afrykańskiej. Rozpoczęta  
w 1961 r. wojna z czasem przybierała na sile. Dodatkowym faktem komplikującym 
sytuację wewnętrzną kraju było pojawienie się nowego podmiotu w walce  

o niepodległość – UNITA.
15

 Tym samym walka o dekolonizację Angoli zaczęła 

znacząco się różnić od innych tego typu ruchów narodowo-wyzwoleńczych  
w pozostałych portugalskich koloniach, m.in. Gwinei Bissau i Mozambiku. 

Oficjalnym i głównym motywem walki obu angolskich grup rebelianckich było 
dążenie do odzyskania niepodległości, jednakże w tle tego konfliktu pojawiły się 
też zasoby naturalne, zwłaszcza przemysł wydobywczy diamentów, który 
znajdował się w dużo bardziej zaawansowanej fazie rozwoju, niż eksploatacja ropy 
naftowej. Kontrolowanie rejonów, gdzie znajdowały się surowce zapewniało stały 
dopływ pieniędzy, z których finansowano zarówno działalność polityczną, jak  
i militarną. Wiedząc, jak dużo korzyści materialnych niosą ze sobą bogactwa 
naturalne, Portugalczycy bardzo niechętnie myśleli o opuszczeniu swojej kolonii.  
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W 1962 r. premier Portugalii António Salazar zagroził nawet wystąpieniem z ONZ, 
jeśli nadal utrzymywałoby się jej poparcie dla MPLA i UNITA. Działania Portugalii 
 
na arenie międzynarodowej potwierdzały więc tylko tezę o imperialistycznych 

skłonnościach reżimu Salazara.
16

 

Do przełomu w konflikcie angolskim doszło w 1974 r., kiedy w wyniku 
zamachu stanu i „rewolucji goździków”, władzę w Portugalii przejął Ruch Sił 
Zbrojnych (MFA – Movimento das Forças Armadas). Jego program obejmował 
zakończenie wojen w dawnych koloniach i przyznanie narodom afrykańskim  
prawa do samostanowienia. Ostatecznie Republika Angoli ogłosiła niepodległość 
11 listopada 1975 roku, kiedy definitywnie odrzuciła propozycję Portugalii  

o zawiązaniu federacji.
17

 

Wojna o niepodległość państwa miała być punktem zwrotnym między epoką 
ucisku kolonialnego, a nowym demokratycznym ustrojem. Niestety, Portugalczycy 
pozostawili po sobie państwo w stanie rozkładu gospodarczego i na krawędzi 
anarchii. Brak było też wykształconych elit politycznych. Ogłoszenie niepodległości 
początkowo dawało Angolczykom nadzieję na sukces. Nasilające się jednak 
antagonizmy ideologiczne pomiędzy MPLA i UNITA oraz chęć przejęcia kontroli 
nad surowcami przyczyniły się do rozpoczęcia drugiej fazy konfliktu, która trwała 

do 1992 roku.
18

 
Walka o władzę między w/w ugrupowaniami nabrała na znaczeniu, gdy stało 

się jasne, że Portugalczycy postanowili opuścić Angolę, co spowodowało,  
że niezbędny był sukcesor, który przejąłby po nich rządy. MPLA wspierany przez 
państwa komunistyczne, jako pierwszy zajął Luandę, co w/g przywódców ruchu 
stanowiło wystarczający argument, by ogłosić siebie prawowitą władzą w Angoli 
(zdecydowanie odrzucał to jednak UNITA). Od tej pory Angola stała się miejscem 
zimnowojennych zmagań imperiów. Jednak tylko część wydatków na zbrojenia 
było finansowanych przez sojuszników obu ugrupowań. Większość pokrywano  

z handlu „krwawymi diamentami” oraz ropą naftową.
19

 
Gros złóż ropy naftowej kontrolował jednak MPLA, najkrwawsze walki toczyły 

się więc o kontrolę nad diamentami. To dochody z ich sprzedaży pokrywały koszty 

wojenne i zakup broni, ale zasilały też prywatne fundusze liderów MPLA i UNITA.
20

 
Rząd MPLA próbował zagwarantować sobie stały dostęp do krajowych zasobów 
surowcowych poprzez nacjonalizację przemysłu wydobywczego. W 1976 r. powstał 
państwowy koncern naftowy Sonangol (Sociedade Nacional de Combustíveis).  
W 1978 r. MPLA ogłosił ustawę paliwową, która stwierdzała m.in., że „wszystkie 

zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego należą do ludności Angoli”.
21

 Był to jednak 

tylko propagandowy slogan i fikcja polityczna. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń w postkolonialnej historii Angoli była 

próba wewnętrznego przewrotu w rządzącym MPLA z 27 maja 1977 roku.  
Od początku swojego istnienia MPLA nacechowany był głębokimi podziałami, 
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także na tle rasowym. Na czele buntu stanął komisarz spraw wewnętrznych,  
Nito Alvés, znany ze swego krytycznego stanowiska wobec polityki „ewolucyjnego 
socjalizmu” uprawianej przez prezydenta Agostinho Neto. Przywódca przewrotu 
był zwolennikiem ideologii trockistowsko-marksistowskiej, i opowiadał się za 
redefinicją polityki rasowej panującej w MPLA. Bunt szybko został jednak stłumiony 
przez prezydenta Neto przy użyciu lojalnego mu wojska i wsparciu oddziałów 
kubańskich. Wskutek nieudanego przewrotu nastąpiła zdecydowana konsolidacja 
władzy wokół dotychczasowej nomenklatury, zaś terytorium Angoli ogarnął 
trwający do 1979 r. wszechobecny terror. Do dziś nie udało się ustalić dokładnej 
liczby ofiar czystek, która według różnych źródeł waha się pomiędzy 40 000  

a 82 000 zabitych.
22

 
Trzeba jednak podkreślić, że wewnętrzne niepokoje w MPLA dość szybko 

wykorzystał UNITA, który pod koniec lat 70. i na początku 80. XX w. przejął 
kontrolę nad częścią obszarów znajdujących się dotąd we władaniu MPLA. 
Jeszcze w 1976 roku UNITA zajął kopalnie w prowincji Bije, w 1984 r. rebelianci 

podbili region Cuango, a 2 lata później opanowali Andradę.
23

 
Wraz z upadkiem ZSRR i końcem „zimnej wojny”, wojna w Angoli przestała 

być priorytetem dla dawnych zagranicznych sojuszników obu walczących 
ugrupowań. Zmiany w porządku międzynarodowym spowodowały, że Angola 
przestała być terenem walki o strefy wpływów i supremację ideologiczną,  
a pozostała już tylko obszarem walki o bogactwa naturalne. Brak wsparcia ze 
strony państw trzecich spowodował czasowe wygaśnięcie konfliktu. Wycofanie 
obcych wojsk z Ludowej Republiki Angoli nie spowodowało jednak rozbrojenia 
bojówek paramilitarnych MPLA i UNITA, co miało swe konsekwencje w dalszym 
rozwoju wydarzeń. Pod bronią ciągle pozostawały setki tysięcy rebeliantów oraz 
żołnierzy MPLA, co znacznie utrudniało proces pokojowy rozpoczęty w 1990 roku. 
31 maja 1991 r. w portugalskim Bicesse podpisano porozumienie pokojowe między 
rządem Angoli a UNITA. Podpisy pod dokumentem złożyli: prezydent Ludowej 
Republiki Angoli Jose Eduardo Dos Santos oraz przewodniczący UNITA Jonas 
Savimbi. Obecni byli szefowie dyplomacji USA i ZSRR oraz sekretarz generalny 
ONZ i przewodniczący OJA. Moskwa i Waszyngton zobowiązały się wstrzymać 
dostawy broni dla obu ugrupowań. UNITA uznała władzę rządu w Luandzie. 
Wspólna komisja polityczno-wojskowa miała nadzorować także działalność policji. 
Ugoda z Bicesse zakończyła trwającą od 1975 r. wojnę i przyczyniła się do 
krótkotrwałej stabilizacji państwa. MPLA zgodził się na dopuszczenie do władzy 
innych ugrupowań politycznych. Zmieniono także nazwę państwa: z Ludowej 

Republiki Angoli na Republikę Angoli.
24

 
Ważnym dla dalszych losów państwa stał się rok 1992, w którym odbyły się 

wybory prezydenckie i parlamentarne. 29 września, w wyborach prezydenckich 
wygrał przywódca MPLA, José Eduardo dos Santos, który otrzymał 49,57% 
głosów. Poparcie dla Jonasa Savimbiego wyniosło 40,07%. Porażka UNITA  
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była tym bardziej dotkliwa, iż w wyborach parlamentarnych MPLA zdobył aż o 20 

punktów procentowych więcej.
25

 
 
W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla UNITA było zanegowanie wyniku 

wyborów i oskarżenie MPLA o ich sfałszowanie.
26

 Było to główną przyczyną 
załamania się procesu pokojowego oraz wznowienia walk. Trzecia faza wojny 

trwała w latach 1992-2002, i była najkrwawsza w całej historii konfliktu.
27

 
31 października 1992 r. rozpoczęły się zaciekłe walki o Luandę, w których 

wojska UNITA ostatecznie poniosły klęskę. Rebelianci przejęli jednak kontrolę nad 
prawie połową terytorium państwa, w tym nad terenami bogatymi w złoża 
diamentów. Po 2 latach brutalnych walk, w których dziennie ginęło około 1000 
ludzi, wskutek nacisków ze strony ONZ, podpisano zawieszenie broni, tzw. 
Protokół z Lusaki (20 listopada 1994 r.). Przewidywał on wysłanie do Angoli sił 

pokojowych ONZ,
28

 wcielenie części rebeliantów z UNITA do Sił Zbrojnych Angoli 
(FAA – Forças Armadas Angolanas) i demobilizację pozostałych. Miał także 
powstać rząd jedności narodowej, w którego skład mieli wejść przedstawiciele obu 

walczących stron.
29

 

Adaptacja porozumienia pokojowego przebiegała jednak powoli, głównie ze 
względu na liczne przypadki pogwałcenia zawieszenia broni. Ponadto, UNITA nie 
zdemobilizował swoich wojsk i utrzymywał ponad 30-tysięczną armię. W tym 
czasie sprzedawał też na światowych rynkach „krwawe diamenty”, co sprzyjało 
podtrzymywaniu konfliktu. Głównym odbiorcom angolskich kamieni był wówczas 

światowy potentat branży diamentowej – koncern „De Beers”.
30

 
W 1998 r. wojna wybuchła z nową siłą. UNITA rozpoczął ataki na miasta, 

które wróciły pod kontrolę wojsk rządowych w wyniku porozumienia z Lusaki.  
W odwecie prezydent dos Santos zbombardował kwaterę główną UNITA. Na 
zmianę ostatniej fazy wojny angolskiej duży wpływ miały dwa wydarzenia, które 
doprowadziły ostatecznie do zawarcia pokoju w 2002 roku. W 1998 r. Rada 
Bezpieczeństwa ONZ wprowadziła embargo na dostawy diamentów pozbawionych 
oficjalnych certyfikatów rządowych. Doprowadziło to do podjęcia kolejnych działań, 
tym razem zainicjowanych przez światowe organizacje pozarządowe, przy 
wsparciu ze strony przemysłu diamentowego. W 2000 r. rozpoczął się tzw. Proces 
z Kimberley, który miał stworzyć światowy system certyfikatów na potrzeby handlu 
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diamentami, co w konsekwencji miało poprawić monitoring przepływu tego 

surowca.
31

 
Wojna w Angoli zakończyła się jednak dopiero w lutym 2002 r., kiedy zginął 

Jonas Savimbi. Wkrótce po tym wydarzeniu rebelianci, pozbawieni swojego lidera, 
zawarli porozumienie z rządem. 4 kwietnia 2002 r. podpisano Memorandum  
z Lueny, kończąc tym samym trwający od 41 lat konflikt. Położyło one kres 
bratobójczej wojnie, która niszczyła Angolę od momentu uzyskania 

niepodległości.
32

 

Koniec działań wojennych UNITA na całym terytorium Angoli formalnie 
ogłosiła 2 sierpnia 2002 r. Czynności związane z resocjalizacją byłych wojskowych 
przejęła krajowa komisja działająca pod przewodnictwem ministra spraw 

wewnętrznych, Fernando da Piedade Dias dos Santosa „Nando”.
33

 
Angolę z lat 1975-1992 można określić mianem „laboratorium zimnej wojny”, 

gdyż na jej terytorium walczyły ze sobą ruchy wspierane przez antagonistyczne 
bloki geopolityczne. MPLA, ze względu na swój socjalistyczny program, otrzymał 
poparcie obozu komunistycznego. Do największych sojuszników Ludowego Ruchu 
Wyzwolenia Angoli należał ZSRR i Republika Kuby, która w ramach eksportu 
rewolucji komunistycznej wysłała do Angoli pięćdziesięciotysięczny oddział 
wojskowy. Z kolei UNITA, w wyniku światowej walki o zachowanie stref wpływów, 

otrzymywał wsparcie od USA i Republiki Południowej Afryki.
34

 O ile jednak RPA 

dążyła głównie do umocnienia swojej pozycji, jako regionalnego mocarstwa, o tyle 
Stanom Zjednoczonym zależało przede wszystkim na zatrzymaniu dalszej 

ekspansji sił komunistycznych na kontynencie afrykańskim.
35

 

Po zakończeniu „zimnej wojny” konflikt ideologiczny został zastąpiony wojną  
o surowce. W zaistniałej sytuacji w Angoli nasiliła się działalność korporacji 
międzynarodowych, które za wsparcie jednej ze stron konfliktu dostawały 
pozwolenie na wydobywanie cennych bogactw naturalnych. Przykładem 
zaczerpniętym z przemysłu diamentowego może być, utworzony przez Cecila 
Rhodesa, południowoafrykański koncern „De Beers”. Natomiast w przypadku 
wydobycia ropy naftowej, do najważniejszych graczy na rynku należą przede 
wszystkim przedsiębiorstwa amerykańskie „Chevron” i „Texaco” (od 2001 r. jeden 
koncern funkcjonujący obecnie pod nazwą „Chevron”) czy francuski „Elf Aquitaine” 

(od 2000 r. część międzynarodowej korporacji „Total”).
36

 

Geopolityczne położenie Angoli, graniczącej m.in. z Demokratyczną 
Republiką Konga (dawnym Zairem) i Namibią, przyczyniło się do przeniesienia się 
konfliktu także poza Angolę. Już w 1976 r. MPLA podjął współpracę z namibijską 
Organizacją Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO – South West Africa 
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People’s Organization), walczącą o niepodległość z rasistowskim reżimem  
w Pretorii. Dzięki pozwoleniu MPLA, SWAPO utworzyła swoje bazy na terytorium 
Angoli, gdzie przygotowywała się do ataków na wojska RPA. Celem rządu  
w Luandzie było osłabienie nie tylko pozycji RPA, ale zwłaszcza UNITA, który 
otrzymywał wsparcie Pretorii. W tym samym celu MPLA zgodziła się na założenie 
w Angoli bazy przez południowoafrykańską organizację komunistyczną – 
Afrykański Kongres Narodowy (ANC – The African National Congress), którego 

celem było obalenie apartheidu.
37

 
Wraz z nową sytuacją geopolityczną w stosunkach międzynarodowych, 

wzrosło znaczenie Angoli w regionie, co chciał wykorzystać prezydent dos Santos. 
Po ponownym wybuchu wojny w 1992 roku MPLA rozpoczął zacieśnianie 
kontaktów z państwami ościennymi, które miały wspierać rząd w Luandzie przeciw 
UNITA. W 1997 r. Denis Sassou-Nguesso postanowił, z pomocą angolskiej armii, 
powrócić na utracone w 1992 r. stanowisko prezydenta Republiki Konga. MPLA 
wysłał więc swoje oddziały do Brazzaville, gdzie starły się z wojskami prezydenta 
Pascala Lissouby, który ostatecznie zrezygnował z władzy w październiku 1997 

r.
38

 
W tym samym roku w Demokratycznej Republice Kongo także doszło do 

przewrotu, w wyniku którego obalono dotychczasowego prezydenta Mobutu Sese 
Seko – długoletniego sojusznika UNITA i FNLA. Nowy prezydent Laurent-Désiré 
Kabila opowiedział się po stronie rządu w Luandzie. W 1998 r. dotychczasowi 
sojusznicy Kabili na arenie międzynarodowej – Uganda i Rwanda – postanowili 
obalić kongijskiego prezydenta, który nie mając innego wyboru zwrócił się o pomoc 
do armii angolskiej. MPLA, razem z wojskami Zimbabwe i Namibii, wsparł reżim  

w Kinszasie, skutkiem czego Kabili udało się pozostać na stanowisku.
39

 
Także UNITA szukał sojuszników w walce z MPLA. W całej Afryce stały się 

słynne tak zwane diamentowe koperty Savimbiego, dzięki którym kupował on 
przychylność przywódców innych państw. Największymi beneficjentami UNITA byli 
Mobutu Sese Seko (prezydent Zairu w latach 1965-1997), Étienne Eyadema 
(prezydent Togo w latach 1967-2005) oraz Blaise Compaoré (prezydent Burkina 
Faso od 1987 r.). Ponadto UNITA miał silne poparcie w USA, Portugalii i Wielkiej 

Brytanii.
40

 

Kiedy w 1975 roku Portugalczycy opuszczali Angolę, elity afrykańskie nie  
były przygotowane do przejęcia władzy. Brak doświadczenia politycznego, ale 
zwłaszcza rządza władzy i zdobycia kontroli nad surowcami spowodowały,  
że Angola pogrążyła się w politycznym chaosie. Gdy w latach 90. XX w. nastąpiło 
odejście od socjalizmu, opozycyjny UNITA liczył na częściową utratę wpływów 
przez MPLA. Wybory z 1992 r. umocniły jednak władzę w rękach dos Santosa  
i politycznego establishmentu. Z polecenia prezydenta przeprowadzono również 
rabunkową prywatyzację większości angolskich przedsiębiorstw państwowych,  
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co pozwoliło po raz kolejny wzbogacić się klasie rządzącej.
41

 Skutki tej polityki  
i szerzącej się korupcji widać do dziś. W rankingu Transparency International 
oceniającym poziom korupcji na świecie, w 2013 roku Angola znalazła się na 153 

miejscu (na 175 państw biorących udział w badaniu).
42

 
Gdy w 2002 r. zakończyła się wojna, rząd w Luandzie rozpoczął starania  

o przywrócenie Angoli na arenę międzynarodową. Pierwszym z posunięć było 
członkostwo Republiki Angoli w Unii Afrykańskiej (powstałej w 2002 r.). Ponadto,  
w latach 2003-2004 zaistniała w społeczności międzynarodowej jako tymczasowy 
członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie przewodniczyła obradom grupy mającej 
na celu łagodzenie konfliktów wybuchających w Afryce. Dzięki staraniom 
prezydenta dos Santosa Angola stała się też ważnym sojusznikiem USA w walce  

z międzynarodowym terroryzmem w Afryce.
43

 
Największym przegranym 41 lat wojny są sami Angolczycy. W społeczeństwie 

zdominowanym przez starania o władzę i bogactwo wartości te mają największe 
znaczenie. Od 2002 r. dokonuje się jednak powolna odbudowa struktur 
społecznych. Budowa nowej, demokratycznej Angoli jest dużym wyzwaniem  
w zantagonizowanym społeczeństwie. Szacuje się, że w czasie wojny zginęło 
ponad pół mln Angolczyków, a 1,7 mln zostało wypędzonych ze swych miejsc 
zamieszkania. Ponad 100 tys. mieszkańców Angoli, w tym dzieci, zmuszano do 
pracy w niebezpiecznych warunkach w kopalniach diamentów. Wielu z nich do 
dzisiaj traci życie lub zdrowie wskutek wybuchu min, które wciąż licznie znajdują 
się w Angoli. Ponadto, aktualny jest problem traumy powojennej, która dotyka 
obecnie miliony Angolczyków. Gwałty, rytualne zabójstwa czy przypadki 
ludożerstwa to tylko niektóre ze zbrodni, jakich obie strony konfliktu dopuszczały 

się na swych przeciwnikach.
44

 

Nadzieją na poprawę losu Angoli stały się ponownie zasoby naturalne, które 
do niedawna były uznawane za jej przekleństwo. Dzięki surowcom rząd  
w Luandzie ma nadzieję na odbudowę zniszczonej infrastruktury transportowej  
i telekomunikacyjnej oraz przywrócenie dawnego znaczenia angolskiemu 
rolnictwu. Jeszcze w 1975 r. Angola była czwartym na świecie eksporterem kawy. 
Natomiast w 2002 r., gdy próbowano ocenić skalę strat w tym sektorze gospodarki, 
doliczono się zaledwie kilku farm zajmujących się uprawą krzewów kawowca. Brak 
działań na rzecz dywersyfikacji gospodarki może spowodować, że Angola stanie 
się tzw. państwem surowcowym („petro state”), które funkcjonuje jedynie w oparciu 

o wydobycie i eksport jednego lub kilku surowców naturalnych.
45

 

Jedną z większych nadziei na odbudowę gospodarki i państwa Angolczycy 
wiążą z pomocą Chińskiej Republiki Ludowej. „Chińska ofensywa” w Afryce 
rozpoczęła się w 2004 r., kiedy władze w Pekinie zainicjowały masową współpracę 
z państwami afrykańskimi, opierającą się głównie na zasadzie: w zamian za 
kredyty na odbudowę gospodarki, poszczególne rządy afrykańskie miały traktować 
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Chińczyków priorytetowo w dostępie do swych surowców naturalnych. Co ważne, 
Chiny nie uzależniały otrzymania pomocy finansowej od spełnienia licznych 
warunków wstępnych, co było bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wielu 
niedemokratycznych afrykańskich reżimów. Od 2004 r. Chińczycy przeznaczyli od 
6 do 11 mld dolarów na kredyty dla rządu i angolskich przedsiębiorstw. Poza tym, 
już w 2006 r. najważniejszym zagranicznym dostawcą ropy naftowej do Chin 
została właśnie Republika Angoli, dostarczając 19,59 mln ton tego surowca. Ropa 
o wartości 6,6 mld USD stanowiła 99% całkowitego eksportu Angoli do ChRL  

w 2005 r.
46

 

12 lat od zakończenia wojny, Angola nadal pozostaje na początku drogi 
prowadzącej ku odbudowie gospodarki, struktur politycznych i społecznych. 
Czynnikami decydującymi o zmianach i dynamice rozwoju są surowce naturalne – 
niegdysiejsi sprawcy całego zła. Dopiero w 2002 r. przeciętny Angolczyk zrozumiał, 
jak bogate jest jego państwo. Dotąd bowiem zarówno diamenty, jak i ropa naftowa 
służyły tylko elitom politycznym, zapewniając dostatnie życie oraz środki finansowe 

niezbędne do kontynuowania walki o władzę i surowce.
47

 W 2013 r., w porównaniu 
z rokiem poprzednim, wzrost PKB wyniósł 5,6% (przy 3,9% w 2010 r.), zaś inflacja 

spadła do 8,9% (przy 10,3% w 2012 r.).
48

 
Obecnie główną rolę w gospodarce angolskiej odgrywa wydobycie ropy 

naftowej. W 2007 r. Angola stała się członkiem elitarnej Organizacji Państw 
Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC – Organization of the Petroleum Exporting 
Countries). Również perspektywa całkowitego uzależnienia się od ChRL zdaje się 
coraz bardziej oddalać. Rząd w Luandzie ma świadomość, że zbyt bliska 
współpraca z jednym tylko partnerem, który w dodatku jest światową potęgą, może 
doprowadzić do kolejnej formy uzależnienia gospodarczego, często określanego 
mianem neokolonializmu. Dlatego też Angola stara się zdywersyfikować swoich 
gospodarczych partnerów. Widać tu zwłaszcza rosnące wpływy Brazylii, która 

coraz śmielej lokuje swoje środki finansowe w Afryce.
49

 
Stabilizacja polityczna i rozwój gospodarczy Angoli przyczyniają się także do 

trwałej stabilizacji sytuacji w regionie. Wybory z 2008 roku nie były do końca 
demokratyczne, ponieważ eliminowały udział opozycji. Prezydent dos Santos uznał 
jednak, że współpraca rządzącej partii MPLA z opozycyjnym ruchem UNITA musi 
obejmować działalność na kluczowych stanowiskach w państwie. Zdecydował więc 
o przyznaniu członkom UNITA nominacji na ministrów różnych resortów, w tym 
ministra spraw zagranicznych, szeregu ambasadorów, głównodowodzącego armią, 
generałów, etc. Zakończeniem procesu pokojowego wewnętrznych stosunków 
politycznych i społecznych zachodzącego po zakończeniu wojny było uchwalenie 
przez parlament 5 lutego 2010 r. pierwszej demokratycznej konstytucji Angoli.  
W oparciu o nią, 31 sierpnia 2012 r. przeprowadzono trzecie w historii Angoli 
wybory parlamentarne i prezydenckie. Legalnie działająca opozycja coraz częściej 
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zgłasza uwagi krytyczne odnośnie postępowania władz, domagając się zwłaszcza 
likwidacji panoszącej się korupcji. Jawne i niecenzurowane głosy mediów oraz 
organizacji pozarządowych pełnią coraz ważniejszą rolę w demokratyzacji państwa 
i kształtowaniu postaw obywatelskich. W ostatnich latach wiele krajów afrykańskich 
zwraca się do Angoli z prośbą o doradztwo w rozwiązywaniu wewnętrznych 
konfliktów. Samodzielne pokojowe wyjście Angolczyków z ostatniego etapu 
krwawego konfliktu stało się ewenementem będącym wzorcem dla Czarnej Afryki. 
26 marca 2013 r. Angola była gospodarzem organizowanej przez UNESCO  
i Unię Afrykańską konferencji na temat kultury i pokoju w Afryce, a w dniach  
10-15 stycznia 2014 r. zorganizowała V Szczyt Przywódców Państw Regionu 
Wielkich Jezior pod hasłem: „Promujemy pokój, bezpieczeństwo, stabilizację 
Regionu Wielkich Jezior”. Angoli, leżącej właściwie poza Regionem, państwa 
członkowskie powierzyły na dwa lata rotacyjną prezydencję tej Międzynarodowej 

Konferencji (CIRGL – Conferencia Internacional da Regiao dos Grandes Lagos).
50

 
Doświadczenia Angoli z wyjścia z wojny oraz utrzymywanie dobrosąsiedzkich 
stosunków z wszystkimi krajami CIRGL uznano za wystarczającą predyspozycję 
do pełnienia wiodącej funkcji w działaniach na rzecz pokonania kryzysu trwającego 

obecnie w Regionie Wielkich Jezior.
51

 

Bardzo trafnie temat „konfliktów surowcowych” w Afryce ujęli Autorzy 
cytowanej publikacji, pisząc m.in.: „występowanie bogactw naturalnych na 
obszarach objętych walkami lub kontrolowanych przez ugrupowania rebelianckie 
umożliwiło eksploatację surowców i zdobycie funduszy na finansowanie sił 
zbrojnych i zakupy broni. Przy okazji tworzył się nieformalny mechanizm bogacenia 
się nie tylko liderów politycznych, dowódców wojskowych, czy nawet szeregowych 
żołnierzy sił rebelianckich, ale również państw trzecich, podsycających konflikt  
i wspierających jego strony. Wszystko to sprawiło, że wojna stawała się 
„przedsięwzięciem gospodarczym”, przynoszącym profity zbyt wielu osobom,  
by były one zainteresowane wygaszaniem danego konfliktu. To przedłużało wojny, 
doprowadzając państwa do stanu upadku, a ludność cywilną skazując na biedę  
i uzależnienie od „panów wojny”. Ten mechanizm działał skutecznie przede 
wszystkim w sytuacjach, gdy uzyskane z takiej eksploatacji bogactwa można  
było sprawnie wprowadzić na międzynarodowy rynek, a więc zwłaszcza  
w krajach posiadających np. kamienie szlachetne. Państwami, w których zbrojna 
opozycja na dużą skalę eksploatowała złoża diamentów, wprowadzonych dzięki 
pośrednikom na czarny rynek, były przede wszystkim Angola, Liberia i Sierra 

Leone”.
52

 
Konflikty surowcowe o wewnętrznym charakterze zdecydowanie zdominowały 

II połowę XX wieku. Brutalność zasad rządzących tymi konfliktami widać wyraźnie 
na przykładzie trwającej przez 41 lat wojny surowcowej w Angoli. Wskutek działań 
ugrupowań rebelianckich, które poprzez walkę zbrojną za wszelką cenę dążyły  
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do przejęcia, a następnie utrzymania kontroli nad zasobami surowcowym kraju,  
na oczach całego świata rozegrał się jeden z najkrwawszych konfliktów ery 
postkolonialnej. W przypadku Angoli, UNITA walczył jednak o zdobycie władzy  
w kraju, MPLA natomiast o jej utrzymanie. Surowce naturalne w tej wojnie odegrały 
wielką rolę i były motorem napędzającym tylko działania zbrojne. 

 
 
Streszczenie 
W XX wieku, jedną z głównych przyczyn wybuchu konfliktów zbrojnych była 

chęć posiadania surowców naturalnych. Angola, bogata w złoża ropy naftowej  
i diamentów stała się synonimem „afrykańskiej klątwy surowcowej”. W wyniku walk 
grup rebelianckich, które za wszelką cenę dążyły do przejęcia i utrzymania kontroli 
nad surowcami kraju, rozegrała się jedna z najkrwawszych i najdłuższych wojen  
II połowy XX wieku. Wskutek trwającej 41 lat wojny, jedno z najbogatszych 
surowcowo państw należy jednocześnie do najbiedniejszych na świecie.  
W przypadku Angoli nie można mówić tylko o jednej wojnie, a raczej o trzech – od 
walki antykolonialnej, poprzez konflikt typowo zimnowojenny, aż po krwawą wojnę 
domową, u której źródeł leżały zarówno spory ideologiczne, jak również (a może 
przede wszystkim) dążenie do zdobycia wyłącznej kontroli nad surowcami. 

Słowa klucze: Angola, konflikty surowcowe, dekolonizacja, wojna domowa, 
surowce naturalne, rebelianci 

 
Summary 

One of the main reasons for the outbreak of strifes in the XXth century was the 
desire to have natural resources. Angola, rich in oil and diamonds has become 
synonymous with "African resource curse". As a result of the fighting rebel groups that 
have sought at all costs to acquire and maintain control over the resources of the country 

took place one of the bloodiest and longest wars the second half of the XXth century. As 
a result of the 41 years long war one of the richest resources countries at the same time 
is one of the poorest in the world. In the case of Angola we can’t talk about only single 

war but rather three – from the anti-colonial struggle, through typical coldwar strife until 
a bloody civil war in which the sources lie both ideological arguments as well (and 

perhaps primarily) aiming to gain exclusive control over resources. 
Key words: Angola, resource conflicts, decolonization, civil war, natural 

resources, rebels 
 
Bibliogrfia 
1. Alexandre F., Aspekty międzynarodowe wojny domowej w Angoli, 

rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab.  
S. Parzymiesa w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2014. 

2. Angola, The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html 
[dostęp 05.07.2014 r.]. 

3. Campos I., Vines A., Angola and China. A Pragmatic Partnership, Working 
Paper Presented at a CSIS Conference, “Prospects for Improving U.S.-

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao


China-Africa Cooperation”, December 5, 2007, London 2008. 
4. Corruption Perceptions Index 2013, http://www.transparency.org/cpi2013/ 

results [dostęp 05.07.2014 r.]. 
5. Dąbrowa M., Angola, http://stosunki.pl/?q=node/1022 [dostęp 30.06.2014 r.]. 
6. Davidson B., Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, Warszawa 

2011. 
 

7. Gutowska A., Angola (1992-2002) – Ideologia odeszła, walka toczy się  
o bogactwo i władzę, http://www.psz.pl/tekst-3756 [dostęp 15.06.2014 r.]. 

8. Hodges T., Angola: From Afro-Stalinism to Petro-diamond Capitalism 
(African issues), Bloomington: Indiana University Press 2001. 

9. Jankowski D., Konflikt w Angoli. Historia, geopolityka, wyzwania na 
przyszłość, „Biuletyn Opinie” Fundacji Amicus Europae 2009, nr 37. 

10. Kaldor M., Karl T., Said Y., Oil Wars, London 2007. 
11. Kaldor M., New and Old Wars, Cambridge 2002. 
12. Kimberley Process Certification Scheme, http://www.kimberleyprocess.com 

/en/kpcs-core-document [dostęp 30.06.2014 r.]. 
13. Konflikty współczesnego świata, A. Bartnicki (red.), Warszawa 2008. 
14. Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006. 
15. Kubiak K., Wojna graniczna w Angoli 1975-1989, Zabrze 2010. 
16. Leśniewski M., Wojna w Angoli 1961-1998, [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji, 

Historia konfliktów 1869-2000, A. Bartnicki (red.), Warszawa 2000. 
17. Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, 

Warszawa 2011. 
18. Piedade N., Angolskie dylematy, „Stosunki Międzynarodowe” 2007,  

nr 50-51. 
19. Popiuk-Rysińska I., Działalność instytucji międzynarodowych na rzecz 

pokoju, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak 
(red.), Warszawa 2002. 

20. Pronińska K., Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 3. 

21. Renner M., The Anatomy of Resource Wars, „Worldwatch Paper” 2002,  
nr 162. 

22. Solarz M.W., Afryka Południowa – szanse i zagrożenia stabilnego rozwoju, 
[w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), 
Warszawa 2002. 

23. Solarz M.W., RPA. Trwałość czy zmierzch potęgi w regionie, Warszawa 
1999. 

24. Solarz M.W., Śląski T., Menkiszak M., Afryka w polityce mocarstw  
u progu XXI wieku – Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, [w:] Stosunki 
międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Warszawa 2002. 

25. Szulecki K., Angola – ku stabilności (cz.1), http://www.e-polityka.pl [dostęp 
30.06.2014 r.]. 

26. Walczak D., Zapomniane wojny najemników, http://historia.focus.pl/wojny/ 
zapomniane-wojny-najemnikow-1493?strona=4 [dostęp 04.07.2014 r.]. 

http://www.transparency.org/cpi2013/
http://www.kimberley/


Jędrzej ŁUKASIEWICZ 
Politechnika Poznańska 
 

POTENCJALNE SKUTKI ATAKU TERRORYSTYCZNEGO  
NA ELEKTROWNIĘ JĄDROWĄ 

 
 
Wstęp 
Decyzją Rządu RP, Polska ma zostać krajem, w którym do produkcji energii 

elektrycznej wykorzystuje się materiały rozszczepialne. Energetyka jądrowa ma 
być uzupełnieniem dla już istniejących źródeł energii i zapewniać bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej dla polskiej gospodarki. Za rozwój energetyki jądrowej 
w Polsce będzie odpowiadać Grupa Kapitałowa PGE i należąca do niej spółka 
PGE EJ 1 Sp. z o.o., wraz z udziałowcami mniejszościowymi, tj. spółkami KGHM, 
Tauron oraz ENEA, które zgodnie z doniesieniami prasowymi mają nabyć po 10% 
udziałów w PGE EJ 1.

1
 

Przygotowanie tak dużej inwestycji, która według różnych źródeł może 
pochłonąć nawet 50 mld złotych,

2
 wymaga rozważenia wielu zagadnień, w tym 

tych związanych z ochroną fizyczną i antyterrorystyczną obiektów i urządzeń 
jądrowych oraz materiałów rozszczepialnych wykorzystywanych jako paliwo  
w elektrowniach jądrowych. 

Energetyka jądrowa to gałąź gospodarki zawierająca w swej strukturze 
zakłady produkcji paliwa, zakłady przechowywania lub przerobu paliwa 
wypalonego, a także elektrownie jądrowe. Listę tę należy uzupełnić chociażby  
o linie przesyłowe, za pomocą których wytworzona energia jest dystrybuowana do 
odbiorców. Atak na elektrownię jądrową lub linie przesyłowe może w sposób 
bezpośredni doprowadzić do przerwania dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 
Atak na zakłady produkcji paliwa jądrowego lub zakłady przerobu wypalonego 
paliwa może prowadzić do kradzieży materiału radioaktywnego przez grupę 
terrorystyczną, ale nie zagrozi bezpośrednio dostawom energii elektrycznej. 

Obowiązujące prawo definiuje infrastrukturę krytyczną jako systemy oraz 
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty 
budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa  
i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów 
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

3
 Do infrastruktury 

krytycznej należą zatem: 

 systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; 

 systemy łączności i sieci teleinformatycznych; 

 systemy finansowe; 

 systemy zaopatrzenia w żywność i wodę; 

 systemy transportowe; 

 systemy ratownicze; 
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i lokalizacji, nuclear.pl, http://www.nuclear.pl/wiadomosci,news,14071702.html [dostęp 29.07.2014 r.]. 
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 systemy zapewniające nieprzerwane działanie administracji publicznej; 

 systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 
chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych. 

Elektrownie jądrowe oraz energetyczne linie przesyłowe należą zatem do 
infrastruktury krytycznej i jako takie powinny być chronione w sposób adekwatny 
do istniejącego zagrożenia. 

W pracy tej opisano skutki i konsekwencje ataku mogącego prowadzić do 
przerwania dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

 
Analiza stanu bezpieczeństwa fizycznego elektrowni jądrowej 
Skuteczna ochrona elektrowni jądrowej wymaga zastosowania właściwego 

systemu ochrony fizycznej. Schemat oceny systemu ochrony fizycznej dowolnego 
obiektu infrastruktury krytycznej jest dobrze opisany w literaturze

4
 i wymaga 

zawsze przeanalizowania takich zagadnień jak: 

 charakter obiektu infrastruktury krytycznej; 

 rodzaj niepożądanych zdarzeń mogących wystąpić na terenie obiektu; 

 skutki potencjalnego ataku na obiekt; 

 potencjalne zagrożenia; 

 istniejący system ochrony fizycznej; 

 cele potencjalnego ataku na podstawie analizy ryzyka. 
Charakter obiektu infrastruktury krytycznej. Analizie podlega działalność, która 

będzie lub jest prowadzona i urządzenia, instalacje lub chemikalia, które są lub 
będą wykorzystywane w danym obiekcie. Na tym etapie należy także 
przeanalizować położenie geograficzne obiektu, jego położenie w stosunku do 
najbliższych dróg, brzegów rzek lub granic państwa. Kolejnym etapem 
charakteryzowania obiektu powinna być analiza położenia budynków tego obiektu  
i dalej, rozkładu pomieszczeń w tych budynkach. Ostatnim etapem 
charakteryzowania obiektu musi być analiza położenia bram wjazdowych i wejść 
dla personelu. 

Rodzaje niepożądanych zdarzeń mogących wystąpić na terenie obiektu. 
Znając charakter danego obiektu, można zdefiniować potencjalne, niepożądane 
zdarzenia z nim związane. Niepożądane zdarzenia to takie, które prowadzą do 
niechcianych konsekwencji. Inne zdarzenia będą związane np. z ujęciem wody,  
a inne z tak skomplikowanym obiektem jak elektrownia jądrowa. 

Skutki potencjalnego ataku na obiekt. Po zdefiniowaniu niepożądanych 
zdarzeń, należy przeanalizować konsekwencje wystąpienia niechcianych zdarzeń. 
Przez konsekwencje rozumiemy utratę życia, uraz fizyczny, uszczerbek na 
zdrowiu, utratę lub uszkodzenie mienia, degradację środowiska naturalnego, 
straty ekonomiczne, itd.

5
 W ogólnym przypadku wyróżnia się cztery kategorie 
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 A Risk Assessment Methodology (RAM) for Physical Security, Sandia Labs. 
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zdarzeń,  
a każdej kategorii przypisuje się inną wartość konsekwencji:

6
 

Kategoria 
zdarzenia 

Skutki zdarzenia 
Wartość liczbowa 

konsekwencji 

I 

Bardzo znaczący wpływ na środowisko naturalne, 
przerwanie działania przedsiębiorstwa, śmierć 
człowieka. 
 

Bardzo wysoka 
0.75 → 1 

II 

Duży wpływ na środowisko naturalne, chwilowe 
przerwy w pracy przedsiębiorstwa, powodują obrażenia 
zagrażające życiu, powodują rany lub długotrwałą 
chorobę. 
 

Wysoka 
0.50 → 0.75 

III 

Średni wpływ na środowisko naturalne, niezbyt 
poważny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, rany 
nie zagrażające życiu, chwilowe pogorszenie stanu 
zdrowia 
 

Średnia 
0.25 → 0.50 

IV 

Mały wpływ na środowisko naturalne, minimalny wpływ 
na działalność przedsiębiorstwa, pomijalny wpływ na 
zdrowie ludzkie. 
 

Niska 
0 → 0.25 

 

Korzystając z powyższego wzorca można opracować tabelę opisującą 
analizowany obiekt infrastruktury krytycznej. Liczbowe wartości przypisane 
poszczególnym kategoriom zdarzeń, są w pewnym stopniu dobierane 
subiektywnie. 

Potencjalne zagrożenia. Kolejnym zagadnieniem, które podlega analizie,  
są źródła zagrożeń danego obiektu.

7
 Źródłami zagrożeń są grupy terrorystyczne 

lub nasilająca się ostatnio tendencja atakowania celów przez pojedynczą osobę, 
tzw. „samotnego wilka”. Na podstawie informacji pochodzących od służb, należy 
przeanalizować możliwości techniczne, wyszkolenie i umiejętności planowania 
członków grup terrorystycznych, wyposażenie w broń lub możliwości nabycia broni, 
źródła finansowania, liczność grup, doświadczenie w prowadzeniu podobnych 
ataków, ale także ich motywacje, być może ideologie, którymi kierują się 
członkowie. Metody przemieszczania się, transportu wyposażenia i tym samym 
szybkość potencjalnego dostępu do atakowanego obiektu także podlegają ocenie. 
Powyższe informacje uzyskuje się dzięki współpracy z służbami państwa. Oprócz 
analizy działalności grup terrorystycznych, należy brać pod uwagę zwykłą 
działalność kryminalną. Informacje o działalności lokalnych kryminalistów uzyskuje 
się przy współpracy z lokalnymi jednostkami Policji. Analiza zagrożenia obejmuje 
także określenie prawdopodobieństwa ataku terrorystycznego na obiekt danego 
typu. Prawdopodobieństwo to określa się na podstawie statystycznych danych 
historycznych. Pomocne tu będą także informacje dotyczące rodzaju i ilości 
znajdujących się na terenie danego obiektu potencjalnych celów. 
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Kolejnym ważnym elementem kontroli stanu bezpieczeństwa obiektu jest 

analiza jego systemu ochrony fizycznej. W ogólnym przypadku można stwierdzić, 
że system ochrony fizycznej składa się z trzech elementów: personelu ochrony 
fizycznej, procedur, którymi ten personel powinien się kierować oraz urządzeń 
technicznych i konstrukcji inżynieryjnych służących ochronie obiektu. System 
ochrony fizycznej ma trzy zadania: poinformowanie personelu ochrony fizycznej  
o próbie lub wtargnięciu na teren chroniony agresora, opóźnienie ruchu agresora, 
a poprzez to umożliwienie grupie interwencyjnej personelu ochrony fizycznej 
dotarcia na miejsce, w którym znajduje się agresor w celu zneutralizowania 
zagrożenia. Budowa konstrukcji inżynieryjnych i urządzeń technicznych systemu 
ochrony fizycznej obiektu infrastruktury krytycznej zależy od jego charakteru oraz 
od konsekwencji i ryzyka związanego z tym obiektem. W przypadku elektrowni 
jądrowej do grupy przeszkód terenowych należą elementy takie jak głazy, duże 
kamienie, elementy betonowe, które zapobiegają staranowaniu ogrodzenia 
elektrowni przez pojazd, którym poruszają się terroryści. Do przeszkód terenowych 
należą też wszelkie rowy i wały oraz betonowe ściany budynku reaktora, 
budynków, w których znajdują się sterownie oraz ściany budynków, w których 
znajdują się generatory prądu elektrycznego. Do wyposażenia inżynieryjnego 
należą elementy opóźniające ruchy napastników, czyli wszelkiego rodzaju płoty, 
zasieki, stalowe kraty w oknach, odpowiednio wzmocnione drzwi, bramy, które 
uniemożliwiają wtargnięcie na teren chroniony poprzez staranowanie, systemy 
identyfikacji osoby wchodzącej do pomieszczeń itd. Do systemów informujących  
o próbie lub wtargnięciu na teren chroniony osoby niepowołanej służą wszelkiego 
rodzaju detektory, czujniki, systemy wizyjne itd. Odpowiedni czas reakcji personelu 
ochrony fizycznej na alarm zapewnia się poprzez właściwe położenie pomieszczeń 
wartowniczych na terenie chronionego obiektu, zapewnienie dostatecznej liczby 
osób personelu ochrony fizycznej, zaopatrzenie każdego członka personelu 
ochrony w odpowiednie karty identyfikacyjne lub klucze umożliwiające 
bezproblemowe poruszanie się po obiekcie tak, by każdy członek personelu 
ochrony mógł dostać się bez przeszkód w każde miejsce ochranianego obiektu 
bez straty czasu. System ochrony fizycznej obiektu infrastruktury krytycznej 
projektuje się wykorzystując pewne zasady,

8
 do których należą: 

 Obiekt musi być podzielony na strefy. Zazwyczaj struktura stref obejmuje 
obszar zewnętrzny obiektu, do którego dostęp mają wszyscy obywatele 
danego państwa. W obszarze tym mogą znajdować się np. parkingi 
samochodowe dla pracowników danego obiektu, parkingi dla gości, 
parkingi dla autobusów wycieczkowych w przypadku, gdy operator danego 
obiektu dla potrzeb public relations umożliwia zwiedzenie go, biura 
przepustek. Pierwszą strefą chronioną jest obszar z ograniczonym 
dostępem. W tym obszarze zazwyczaj znajduje się zaplecze techniczne 
pracujące na potrzeby danego obiektu, stołówki pracownicze, szatnie, 
pomieszczenia pracowników ochrony fizycznej itd. Do obszaru tego mają 
dostęp wszyscy pracownicy danego obiektu. Należy jednak pamiętać, że 
zazwyczaj w obszarze tym teren, do którego dostęp mają pracownicy, jest 
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również ograniczony, a całą resztę obszaru pierwszej strefy chronionej 
zajmują instalacje wykrywające potencjalny atak i ewentualnie opóźniające 
ruch napastników. Wewnątrz strefy z ograniczonym dostępem znajduje się 
właściwy obszar chroniony. W tym obszarze znajdują się urządzenia  
i instalacje związane z charakterem działalności danego obiektu 
infrastruktury krytycznej. Do tego obszaru ma dostęp ograniczona grupa 
pracowników, posiadających uprawnienia do przebywania i pracy w tym 
obszarze. Wewnątrz właściwego obszaru chronionego znajduje się obszar 
o szczególnym znaczeniu ze względu na ryzyko i konsekwencje związane 
z atakiem na ten obszar. Obszar ten definiowany jest w przypadku 
elektrowni jądrowej jako obszar, który podlega szczególnej ochronie w celu 
ograniczenia poważnych skutków ataku.

9
 Do obszaru tego dostęp ma 

niewielka grupa pracowników. W przypadku elektrowni jądrowej,  
w obszarze takim znajduje się reaktor, sterownia reaktora, pomieszczenia, 
w których znajdują się systemy zapewniające bezpieczną pracę reaktora 
takie jak systemy chłodzenia, pomieszczenia, w których mogą znajdować 
się chemikalia potrzebne do eksploatacji reaktora, jak np. kwas borowy 
służący do absorbowania nadmiaru neutronów w czasie procesu 
rozszczepienia jąder atomowych, itd. Obszar ten jest chroniony wieloma 
systemami identyfikacji, takimi jak systemy biometryczne. Oprócz tego na 
tym obszarze z reguły obowiązują zasady „two persons rules”, czyli 
wykonywania tej samej czynności w obecności co najmniej dwóch osób, 
przy czym czynności te nie są możliwe do wykonania tylko przez jedną 
osobę; 

 Inżynieryjne elementy systemu ochrony muszą być odpowiednie do 
potrzeb. Zasada ta mówi, że każdy element systemu ochrony fizycznej 
musi cechować się właściwymi parametrami zapewniającymi wysokie 
prawdopodobieństwo detekcji, w przypadku urządzeń detekcyjnych, lub 
skuteczne opóźnienie lub neutralizację ataku, w przypadku przeszkód 
terenowych lub urządzeń technicznych. Oznacza to, że de facto 
wymagane jest instalowanie najbardziej skutecznych urządzeń 
spełniających wymagania stawiane urządzeniom dla ochrony infrastruktury 
krytycznej. W przypadku elektrowni jądrowych, każdy operator przed 
zainstalowaniem danego urządzenia zmuszony jest prowadzić czasami 
wieloletnie testy, w czasie których urządzenie jest badane w różnych 
warunkach pogodowych. Pracownicy techniczni próbują też w tym czasie 
znaleźć wady urządzenia umożliwiające sparaliżowanie jego pracy, a tym 
samym umożliwiające dostanie się napastników na teren strzeżony; 

 Urządzenia systemu ochrony technicznej muszą być technicznie 
niezawodne. Zasada ta mówi, że urządzenia systemu ochrony muszą 
poprawnie pracować w różnych warunkach pogodowych, a ich 
skuteczność nie może zależeć od zmieniającej się aury. W krajach takich 
jak Polska, temperatura powietrza może oscylować od bardzo wysokiej  
w lecie, w słońcu, do skrajnie niskiej w zimie. Obudowy urządzeń 
elektronicznych muszą zatem zapewnić ochronę nie tylko przed skrajnymi 
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temperaturami, ale też przed wilgocią, kurzem itd.
10

 Niezawodność 
urządzeń zapewnia się przez stosowanie równoległych struktur 
niezawodnościowych. Np. serwery sterujące urządzeniami detekcyjnymi 
muszą być dublowane, a każdy z nich powinien stać w osobnym 
pomieszczeniu. Dublowanie serwerów umożliwi zachowanie sprawności 
całego systemu w przypadku uszkodzenia elektroniki lub w przypadku  
np. pożaru jednego z pomieszczeń. Jest wiadome, że żadne urządzenie 
techniczne nie pracuje z jednakową, wysoką skutecznością w każdych 
warunkach pogodowych. Np. kamera cyfrowa będzie miała inne parametry 
pracy w słoneczny dzień, a inne w nocy lub w dni, w których na 
chronionym obszarze występuje mgła. Z tego powodu zakłada się, że dany 
element struktury systemu ochrony fizycznej musi być zaopatrzony w co 
najmniej dwa równorzędne systemy ochrony. Np. detekcja pokonania 
przeszkody, jaką jest płot oddzielający strefę zewnętrzną od strefy  
z ograniczonym dostępem, może być realizowana za pomocą czujnika 
pojemnościowego jak i czujnika mikrofalowego; 

 Kolejna zasada mówi, że każdy układ detekcyjny lub kontrolny systemu 
ochrony fizycznej powinien być wymienialny bez demontażu całości 
instalacji. Zgodnie z zasadą ciągłego zwiększania skuteczności systemu 
kontroli fizycznej, w przypadku pojawienia się na rynku nowszego 
elementu o lepszych parametrach, starszy element powinien być 
wymieniony tak, by zawsze system ochrony fizycznej cechował się 
maksymalną, możliwą do osiągnięcia w danej chwili skutecznością.  
W przypadku gdyby element systemu stanowił zintegrowaną część danej 
instalacji, szybka wymiana byłaby niemożliwa lub bardzo utrudniona, a tym 
samym zwiększenie skuteczności działania systemu ochrony fizycznej 
byłoby niemożliwe lub utrudnione; 

 Następna reguła obowiązująca przy projektowaniu systemu ochrony 
fizycznej mówi, że każde urządzenie stanowiące element tego systemu 
musi być tak skonstruowane, by możliwa była ciągła kontrola jego stanu 
technicznego poprzez komunikację tego urządzenia z komputerem 
kontrolującym stan urządzania. Taka konstrukcja urządzeń systemu 
ochrony fizycznej pozwala na ciągły monitoring ich stanu, a w przypadku 
awarii na szybką naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu. Tym 
samym obiekt infrastruktury krytycznej jest chroniony w sposób ciągły  
i co ważniejsze, skuteczny. Komunikacja między urządzeniami systemu 
ochrony fizycznej a komputerami odpowiedzialnymi za kontrolę ich stanu 
technicznego, pozwala też na szybkie wykrycie ataku na chroniony obiekt 
w przypadku, gdy atakująca grupa uszkodzi dane urządzenie. Na przykład, 
w chwili uszkodzenia kamery monitoringu przemysłowego, operator 
kamery odpowiedzialny za ochronę obiektu nie może zaobserwować 
przyczyn tego uszkodzenia, ale z pewnością natychmiast będzie w stanie 
wysłać w miejsce montażu kamery ekipy techników w celu jej naprawy. 
Członkowie ekipy technicznej mogą po wykryciu przyczyn uszkodzenia 
poinformować osoby odpowiedzialne za ochronę obiektu, że urządzenie 
zostało uszkodzone celowo, a tym samym poinformować, że nastąpił atak; 
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 Ostatnia zasada mówi, że system ochrony fizycznej musi być zgodny  
z regułami opisanymi w ustawodawstwie kraju, w którym dana 
infrastruktura krytyczna została zbudowana. Kraje posiadające 
rozbudowany przemysł jądrowy, mają też rozbudowaną legislację 
określającą warunki, jakie musi spełnić operator elektrowni, aby uzyskać 
licencję na swą działalność. Ze względu na szczególny charakter 
energetyki jądrowej dla każdego państwa nie spełnienie wymagań 
stawianych przez prawo może skutkować nakazem zaprzestania 
działalności danego, źle chronionego obiektu, co pociąga za sobą 
zazwyczaj ogromne straty finansowe.

11
 

Ostatnim elementem analizy bezpieczeństwa chronionego obiektu jest analiza 
ryzyka związanego z atakiem na dany obiekt. Analiza ryzyka wymaga pewnych 
danych liczbowych charakteryzujących dany obiekt. Pierwszą informacją potrzebną 
do analizy jest wartość liczbowa konsekwencji ustalona wg wzorca opisanego 
powyżej. Drugą wartością liczbową potrzebną do analizy jest wartość 
prawdopodobieństwa ataku na dany obiekt. Prawdopodobieństwo jest liczbą 
zawartą w przedziale 0 do 1, przy czym zero oznacza całkowitą pewność, że  
atak nie nastąpi, natomiast jeden całkowitą pewność, że atak nastąpi. 
Prawdopodobieństwo ataku można określić wykorzystując statystyczne dane 
historyczne oraz informacje pochodzące z analiz zagrożeń prowadzonych przez 
służby danego państwa. Prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego na 
obiekty infrastruktury krytycznej definiujemy jako stosunek liczby ataków na 
te obiekty do całkowitej, ogólnej liczby ataków terrorystycznych. Dla 
przemysłu jądrowego dane literaturowe wskazują na trzy ataki, wobec tego 
należy ogólnie ocenić, że na tle całkowitej liczby ataków terrorystycznych 
prawdopodobieństwo ataku na obiekty jądrowe jest znikomo małe. Niemniej 
jednak nie jest ono zerowe. Ostatnią daną liczbową potrzebną do 
oszacowania ryzyka jest prawdopodobieństwo, że dany atak się powiedzie. 
Prawdopodobieństwo to oblicza się korzystając z dobrze znanych metod 
analizy.

12
 Ryzyko oblicza się korzystając z równania: 

 

RYZYKO = PA × PS × C 
 

gdzie:  
PA → jest prawdopodobieństwem ataku, PS → jest prawdopodobieństwem, że atak 
zakończy się sukcesem atakującego, C → to konsekwencje spowodowane atakiem. 

 

Kalkulacja ryzyka jest ostatnim krokiem analizy bezpieczeństwa 
chronionego obiektu. W przypadku, gdy wyliczone ryzyko jest wyższe od 
dopuszczalnego, system ochrony fizycznej musi być przeprojektowany, w 
wyniku czego jego skuteczność się zwiększy. W przypadku, gdy obliczone 
ryzyko mieści się  
w założonych granicach, system ochrony fizycznej pozostaje bez zmian. 

 
Skutki ataków terrorystycznych na obiekty jądrowe 
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Ataki na instalacje jądrowe są możliwe, czego dowodem może być seria 
ataków na budowaną elektrownię jądrową w hiszpańskim Lemoniz.

13
 Ataki te 

spowodowały wstrzymanie inwestycji. Ich przyczyną były protesty 
antynuklearne baskijskiej społeczności, a także konflikt między organizacją 
terrorystyczną ETA  
z rządem Hiszpanii. Pierwszy atak miał miejsce 18 grudnia 1977 roku na 
budynki personelu ochrony elektrowni. Ataku tego dokonała bojówka ETA. W 
czasie ataku zraniono jednego z wartowników, który w wyniku odniesionych 
ran zmarł. Kolejny atak nastąpił 17 marca 1978 roku, kiedy to ETA podłożyła 
bombę w budynku reaktora. W wyniku eksplozji dwie osoby poniosły śmierć 
na miejscu, a kilka innych odniosło rany. 13 czerwca 1979 roku ETA 
podłożyła kolejny ładunek w elektrowni, powodując śmierć kilku osób oraz 
zniszczenia zainstalowanych generatorów prądu elektrycznego. W wyniku 
ataku inwestor poniósł straty finansowe i został zmuszony do odbudowy 
turbin. Ostatnim tragicznym wydarzeniem, związanym z elektrownią, było 
porwanie 29 stycznia 1981 roku głównego inżyniera odpowiedzialnego  
za budowę. Porwany został następnie zamordowany przez ETA. 
Jednocześnie  
w trakcie wyżej opisanych wypadków trwały masowe demonstracje 
przeciwników budowy elektrowni, którzy domagali się wstrzymania 
inwestycji. Inwestor  
firma Iberduero (obecnie Iberdrola Hydroelectric), poniosła straty wynoszące  
w przeliczeniu na euro 6 miliardów.

14
 Skutki: śmierć ludzi, wstrzymanie 

inwestycji, gigantyczne straty finansowe. 
Przykładem działania terrorystów prowadzącego do wstrzymania 

działania reaktora jądrowego jest seria ataków na sieci energetyczne oraz 
atak na reaktor Superphenix we Francji. Ataku na ten reaktor dokonała 19 
stycznia 1982 roku bojówka, której członkowie nigdy nie zostali złapani. 
Jeden z nich, obecnie polityk szwajcarski Haim Nissim,

15
 przyznał się po 

latach do udziału w tym zdarzeniu.  
W czasie ataku napastnicy wystrzelili w stronę budynku reaktora pięć 
granatów RPG, które jednak nie wyrządziły znaczących szkód. Straty zostały 
ocenione na 100 tys. franków (dzisiaj 15 tys. euro). Problemy techniczne 
związane z tak nowoczesną konstrukcją, a także atak terrorystyczny, były 
przyczyną podjęcia decyzji o wstrzymaniu działania reaktora Superphenix. 
Całkowity koszt projektu  
w chwili zatrzymania został oceniony na 10 miliardów USD.

16
 Obecnie,  

w nowobudowanych budynkach reaktorów, zwłaszcza po atakach na WTC w 
USA, betonowe mury zgodnie z przepisami muszą wytrzymać uderzenie o 
dużej energii, czyli np. uderzenie lecącego powoli samolotu pasażerskiego o 
dużej masie lub lecącego z dużą prędkością, ale o małej masie samolotu 
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myśliwskiego.
17

 Skutki: gigantyczne straty finansowe, wstrzymanie projektu 
badań nad reaktorami powielającymi. 

Trochę inny charakter miały próby wtargnięcia do elektrowni jądrowych 
podejmowane przez działaczy Greenpeace. Do prób takich doszło między 
innymi w elektrowni Ringhals w Szwecji

18
 w październiku 2012 roku lub w 

elektrowni jądrowej w Tricastain we Francji w lipcu 2013 roku.
19

 W obu tych 
przypadkach wtargnięcia ujawniły pewne luki w systemach ochrony fizycznej 
pozwalające na ominięcie tradycyjnych zabezpieczeń ochrony za pomocą 
aparatów latających. Należy jednak pamiętać, że de facto jedyną naprawdę 
skuteczną barierą oddzielającą potencjalnych napastników od reaktora jest 
betonowy mur budynków elektrowni. Z punktu widzenia public relations, 
wtargnięcie członków Greenpeace było niepożądane, ale z punktu widzenia 
bezpieczeństwa reaktora i materiałów radioaktywnych nie miało ono 
znaczenia. Skutki: spadek społecznego zaufania  
i poparcia dla przemysłu jądrowego. 

Ostatnim przykładem odbiegającym charakterem od dotychczas 
opisanych jest atak za pomocą wirusa komputerowego Stuxnet na irańskie 
instalacje wzbogacenia uranu.

20
 Zdarzenie to nie zostało dotychczas dobrze 

opisane,  
a wszelkie artykuły dotyczące tego ataku bazują na spekulacjach  
i domysłach. Wiadomo na pewno, że 23 listopada 2010 roku Ali Akbar Salehi, 
ówczesny szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej ujawnił, że instalacje 
wzbogacenia uranu w Natanz zostały zainfekowane złośliwym 
oprogramowaniem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w swoim 
komunikacie podaje,  
że prawdopodobnym skutkiem działania tego wirusa było uszkodzenie,  
a w konsekwencji wymiana ponad tysiąca wirówek. Jako sprawców infekcji 
wymienia się głównie agencje wywiadowcze USA i Izraela.

21
 Koszty wymiany 

wirówek nie zostały podane do publicznej wiadomości. Skutki: duże straty 
finansowe, opóźnienie programu jądrowego w Iranie. 

 
Wnioski 

 Obecnie istniejące zabezpieczenia elektrowni jądrowych są odpowiednie 
do zatrzymania ataku grupy terrorystycznej zanim wtargnie ona na teren 
szczególnie chroniony. Budynki, w których znajdują się instalacje 
szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, znajdują się poza 
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zasięgiem grup terrorystycznych, a ich ściany wykonane są z betonu, który 
musi być odporny na uderzenie z dużą energią, np. uderzenie samolotu. 
Być może atak na budynki elektrowni miałby szansę powodzenia  
w przypadku, gdy grupa terrorystyczna miałaby wsparcie któregoś  
z państw terrorystycznych, które udostępniłoby broń umożliwiającą 
burzenie betonowych konstrukcji; 

 Elektrownie jądrowe są technicznie w miarę dobrze zabezpieczone przed 
próbami wtargnięcia na teren z ograniczonym dostępem, jednak należy 
pamiętać, że systemy ochrony fizycznej nie były projektowane przeciw 
atakowi drogą powietrzną. Z tego powodu możliwy jest atak za pomocą 
helikoptera lub innego aparatu latającego typu paralotnia. Od sprawności  
i czujności personelu ochrony obiektu zależy zatem, czy dany atak 
zostanie wykryty i jak szybko napastnicy zostaną zneutralizowani; 
 
 

 Ostatnie skuteczne próby wtargnięcia na teren elektrowni jądrowych drogą 
powietrzną prowadzone przez grupy Greenpeace mogą wzbudzać 
niepokój oraz wywołują pytania o skuteczność systemu ochrony obiektu 
oraz skuteczność państwa w walce z potencjalną grupą terrorystyczną, 
gdyby grupa taka zechciała dokonać ataku na elektrownię jądrową  
w sposób taki jak Greenpeace; 

 Terrorystyczny atak na elektrownię w hiszpańskim Lemoniz spowodował 
wstrzymanie budowy obiektu, natomiast atak terrorystyczny na francuski 
reaktor powielający Superphenix spowodował zatrzymanie pracy już 
istniejących instalacji. W obu przypadkach skutkiem ataków były straty 
finansowe, które ponieśli inwestor i operator. W przypadku kraju takiego 
jak Polska, w którym przemysł jądrowy nie istnieje, zatrzymanie inwestycji 
może spowodować odwrót od energetyki jądrowej i tym samym zależność 
energetyczną od krajów sąsiednich na długie lata; 

 Atak terrorystyczny prowadzony drogą elektroniczną jest możliwy, a jego 
skutki trudne do oszacowania. Niemniej jednak wydaje się, że właściwe 
przygotowanie kadry pracowniczej i ścisłe stosowanie się do zasad 
bezpieczeństwa mogą w sposób znaczący ograniczyć ryzyko związane  
z tego typu atakiem. 

 
Streszczenie 
Rozwój przemysłu jądrowego w Polsce, a także zagrożenie 

terrorystyczne wymagają przygotowania państwa oraz społeczeństwa na 
potencjalne skutki ataku terrorystycznego na nową elektrownię jądrową. W 
artykule omówiono sposoby kontroli stanu bezpieczeństwa systemu ochrony 
fizycznej elektrowni jądrowej.  
Na podstawie danych literaturowych omówiono przykłady i skutki ataków 
terrorystycznych na obiekty jądrowe w Hiszpanii, Francji oraz w Iranie. Każdy  
z tych ataków przeprowadzono korzystając z innych środków. Ataki w 
Hiszpanii prowadzono przy użyciu materiałów wybuchowych, atak we Francji 
przy pomocy wyrzutni RPG, natomiast atak na instalacje w Iranie jest 
przykładem ataku za pomocą wirusa komputerowego. Każdy z tych ataków 



pozwala na analizę  
i poprawę stanu istniejących obiektów jądrowych. 

Słowa klucze: terroryzm, elektrownia jądrowa, system ochrony fizycznej, 
infrastruktura krytyczna 

 
Summary 
The development of the nuclear industry in Poland as well as threat of 

terrorist attack requires a preparation of State and community for the 
potential consequences of terrorist attack on a new nuclear power plant. The 
article disscusses the methodology of the inspection of nuclear power 
plant's security physical protection system. On the basis of literature data 
the article disscusses the examples and consequences of terrorist attacks on 
nuclear facilities in Spain, France and Iran. Each of these attacks was carried 
out by different means. Attack in Spain was carried out by means of 
explosive materials, attack in France using RPG launcher while the attack in 
Iran is an example of using computer virus. Each of these attacks allows to 
analyse and improve an existing physical protection system of nuclear 
facilities. 

Key words: terrorism, nuclear power plant, physical protection system, 
critical infrastructure 
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PROBLEMATYKA ENERGETYCZNA W UJĘCIU POLITYCZNYM: KWESTIE 
ENERGETYCZNE W PROGRAMACH POLITYCZNYCH 

 
 
Problematyka związana z energetyką stanowi skomplikowane zagadnienie, 

które determinuje wiele czynników i kontekstów,
1
 w których może być 

podejmowana. Jednym z nich jest kontekst polityczny. Polityczny aspekt związany 
jest z bezpieczeństwem energetycznym państwa i decyzjami politycznymi, które 

mają je zapewnić. Istotą bezpieczeństwa energetycznego
2
 jest zagwarantowane 

nieprzerwanego i stałego zaopatrzenia konsumentów w paliwo i energię, przy 
wymaganej jakości, w wystarczającej ilości i po przystępnej cenie, natomiast 

decyzje polityczne
3
 są rozumiane jako świadome (nielosowe – miejmy nadzieję) 

wybory koncepcji rozwoju energetycznego państwa w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa energetycznego. Pełna identyfikacja czynników wpływających  
na te decyzje jest trudnym zadaniem, wykraczającym poza ramy niniejszego 
artykułu. Celem niniejszego tekstu jest wskazanie czynników politycznych  
decyzji energetycznych uwzględniających polityczną odpowiedzialność względem 
wyborców oraz ustalenie koncepcji energetycznej partii w programach 
politycznych. 

 
Konteksty polityczne problematyki energetycznej (normatywne  

i pragmatyczne uwarunkowania) 
Trwający na Ukrainie konflikt przyczynił się do ożywienia tematu wśród opinii 

publicznej odnośnie bezpieczeństwa energetycznego. Lobbing premiera
4
 na forum 

międzynarodowym na rzecz stworzenia tzw. europejskiej unii energetycznej 
przeniknął do agendy partyjnej, stając się ważnym elementem wystąpień 
kandydatów w toczącej się kampanii do Parlamentu Europejskiego. Polityka 
energetyczna stanowiła jeden z pierwszych obszarów, wokół którego powstały 
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Wspólnoty Europejskie.
5
 Początków wspólnotowej polityki energetycznej można 

doszukiwać się już w Europejskiej Karcie Energetycznej (1994), a obecnie  

w Strategii Energetycznej 2020 UE (2011).
6
 Przystąpienie Polski do UE 

zobowiązało Polskę do realizacji założeń wspólnotowej polityki ekologicznej 
(polityka ochrony środowiska) i klimatyczno-energetycznej, a także promowania 
idei zrównoważonego rozwoju. Głównym celem polityki klimatyczno-energetycznej 
jest zapewnienie krajom UE bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności 
europejskich gospodarek oraz równowagi w zakresie środowiska naturalnego  
i zwalczania zmian klimatycznych. Pakt klimatyczno-energetyczny („Pakiet 3x20”) 
nakłada na kraje członkowskie obowiązek osiągania standardów w kwestii 
zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia do 20% energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenia o 20% efektywności 
energetycznej. Nowy skład Parlamentu Europejskiego podejmie decyzję, czy  
w celach polityki energetycznej na rok 2030 nastąpi dalsze zaostrzanie polityki 
klimatyczno-energetycznej, czy też w obliczu kryzysu gospodarczego i koncepcji 
reindustrializacji Europy nastąpi odstępstwo od niej. 

Normatywne aspekty polityki energetycznej, wynikające ze zobowiązań 
unijnych i krajowych koncepcji, przenika polityczna odpowiedzialność wobec  
grup interesu i związana jest z pragmatyką polityczną. Odwracając model 
podejmowania decyzji „góra-dół”, społeczeństwo rzadko jest postrzegane jako 
kluczowy aktor w tym procesie, jednakże inwestycje energetyczne należą do tych 
działań w sferze politycznych decyzji, których powodzenie zależy od akceptacji 
społeczności, w której będą realizowane bezpośrednio. Doświadczenia wielu 
krajów europejskich potwierdzają potencjał i skuteczność protestów społeczności 

lokalnych przeciw inwestycjom energetycznym.
7
 

Zwiększenie decyzyjności w zakresie koncepcji rozwoju energetycznego 
obywateli odbywa się głównie przez pryzmat oddziaływania na środowisko. Na 

gruncie krajowym przesłanki ku temu wynikają z Konwencji Arhaus
8
 (1998), której 

Polska jest sygnatariuszem oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko
9
 (2008). Kwestia włączania społeczeństwa  

w budowanie zintegrowanej i efektywnej polityki energetycznej widoczna jest  
w działaniach Unii Europejskiej (Komitet Ekonomiczno-Społeczny) w programie 
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Europejski Dialog Energetyczny (EED, 2013),
10

 wedle którego zaangażowanie 
publiczne jest warunkiem wstępnym osiągnięcia celów polityki energetycznej  
UE. Program wskazuje na dialog, w którym powinni uczestniczyć obywatele, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, krajowe i lokalne władze i wszystkie 
typy organizacji energetycznych. Przykładem realizacji takiego podejścia jest 
francuska narodowa debata energetyczna. Francja podjęła narodową debatę nad 
transformacją energetyczną w 2012 r. Narodowa Rada, składająca się  
z 7 głównych grup interesariuszy: rząd (poziom centralny i lokalny), członkowie 
parlamentu, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe zajmujące 
się ochroną środowiska, samorządy i stowarzyszenia konsumentów, ma określić 
wytyczne i zalecenia, które stanowić będą podstawę dla ustawy o zmianie 
energetycznej. Forum określane parlamentem debaty jest organem, w którym 
debata się odbywa w ramach grup roboczych kierowanych przez Komitet Sterujący 
pod przewodnictwem Ministerstwa Ekologii. Komitet składa się z sześciu 
ekspertów reprezentujących różnorodne środowiska, np. Anne Lauvergeon, była 
prezes Areva, firmy produkującej wyposażenie jądrowe czy Bruno Rebelle, były 
dyrektor wykonawczy Greenpeace we Francji – organizacji, która programowo 
sprzeciwia się energetyce jądrowej. 

Główne tematy debaty odnosiły się do pytań: 
1. Jaka jest polityka efektywności energetycznej? 
2. Jaką ścieżką podążać, by uzyskać zakładany koszyk energetyczny  

w 2025 roku? 
3. Jakie są scenariusze na lata 2030 i 2050 odnośnie zobowiązań 

klimatycznych Francji? 
4. Jakie są decyzje w sprawie energii odnawialnej? 
5. Jaka jest strategia dla rozwoju przemysłowego i regionalnego? 

6. Jaki jest system finansowania zmiany energetycznej?
11

 
Do października 2013 r. zorganizowano 850 debat w całym kraju, które 

zakończono weekendem obywatelskim w 10 rejonach, podczas którego wyłoniono 
reprezentacje obywateli z pominięciem przedstawicieli organizacji ekologicznych  
i energetycznych, która opracowała ramowy dokument rekomendacji obywateli  
dla prac rządu. W rekomendacjach obywatelskich opowiedziano się przeciw 
wydobyciu gazu z łupków i powolnym odejściem od energetyki jądrowej. 

W intelektualnych i pozarządowych środowiskach lewicowych, na zachodzie 
popularna staje się koncepcja „demokracji energetycznej”. Zagadnienie określane 

mianem demokracji energetycznej wprowadził Hermann Scheer,
12

 orędownik 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazał na potrzebę decentralizacji 
systemów energetycznych, na rzecz zwiększenia udziału w produkcji odnawialnej 
energii przez użytkowników indywidualnych – prosumentów, kooperatyw 
energetycznych, elektrowni komunalnych. Szerzej jest to koncepcja polityczno-
gospodarcza i społeczna, łącząca technologiczną transformację energetyczną, 
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powstałą w wyniku postępu technologicznego ze wzmacnianiem demokracji  
i partycypacji. Zdaniem Scheera demokracja energetyczna stanowi jedyną realną 
drogę do nowego systemu energetycznego, której rozwój blokuje konwencjonalna 
energetyka (przemysł paliw kopalnych i energii jądrowej). Konwencjonalne 
korporacje energetyczne (przemysł energetyczny) obecnie kontrolują cały łańcuch 
dostaw od miejsca wydobycia do wykorzystania – odnawialne źródła energii mogą 
przełamać ten monopol, ponieważ zasoby wiatru, słońca, biomasy i energii 
geotermalnej są swobodnie dostępne. W podobnym tonie argumentowali na rzecz 
rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii politycy Twojego Ruchu – 
uczestnicy konferencji, która odbyła się w Sejmie RP pod znaczącym tytułem: „Nie 

dla polskiej Fukushimy, tak dla demokracji energetycznej”.
13

 Poseł Andrzej 
Rozenek, mówił: „Brak ustawy o OZE nie jest przypadkiem, lobby koncernów 
atomowych niszczy energetykę odnawialną w Polsce, rząd uwzględnia interesy 
koncernów atomowych, a nie prosumentów”. Zdaniem posłanki Anny Grodzkiej 
„Lobby interesu decyduje o braku kierunku rozwoju energetycznego, rządzą 
interesy wielkich korporacji. […] Nie rozwijając energetyki rozproszonej 
pozbawiamy się możliwości rozwoju kraju, również w kategoriach społecznych, 
sytuujemy się w ogonie Europy”. 

Głównie jednak koncepcja demokracji energetycznej w Polsce 

popularyzowana jest przez organizacje pozarządowe, jak Zielony Instytut
14

 oraz 

Fundację Przestrzenie Dialogu,
15

 których statutowym celem jest wspieranie działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obie organizacje współpracują z think 
thankami niemieckich partii politycznych (fundacja Heinricha Bölla – Sojusz 
90/Zieloni (Zielony Instytut) i Fundacji im. Róży Luksemburg ideowo związana  
z niemiecką lewicową partią Die Link (Przestrzenie Dialogu)). Fundacja Heinricha 

Bölla
16

 prowadzi szereg działań w zakresie promocji transformacji energetycznej  

w Polsce w kierunku odnawialnych źródeł energii. Stanowi to element politycznego 
oddziaływania na rzecz zmiany polityki energetycznej Polski za pośrednictwem 
nacisku organizacji obywatelskich. Do skutecznych przykładów przenikania do 
agendy obywatelskiej koncepcji demokracji energetycznej w Polsce należy debata 
pt.: „Demokracja energetyczna a odpowiedzialność za klimat” w trakcie Kongresu 

Kobiet (2014).
17

 Innym przykładem oddolnego obywatelskiego działania na rzecz 

animowania debaty jest Młodzieżowa Sieć Klimatyczna
18

 (2013). Przytoczone 
przykłady obywatelskiej i instytucjonalnej (think tanki) działalności organizacji na 
rzecz rozwoju niekorporacyjnej energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii 
realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat (2012-14) w zetknięciu z protestami 
społecznymi w miejscach realizacji inwestycji energetycznych świadczą  
o ogromnym, niedocenianym w mojej opinii, potencjale społecznego wpływu na 
sferę polityki. 
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W literaturze
19

 wyróżnia się dwa przeciwstawne modele podejmowania 
decyzji o rozwoju energetyki. Pierwszy, elistyczny (paternalistyczny), stanowiący, 
że decyzje o rozwoju energetyki leżą w gestii władzy (rządu) przy wsparciu 
przemysłu. Drugi, demokratyczno-partycypacyjny, opiera się na założeniu o 
potrzebie włączania wielu interesariuszy, w tym społeczności lokalnych. Pierwsze 
studia nad znaczeniem uwzględniania w procesie decyzyjnym społeczności 
lokalnych pochodzą z Danii. Badania nad społecznym nastawieniem względem 
turbin wiatrowych wskazały, iż społeczność chce być uwzględniana w decyzjach 

inwestycyjnych.
20

 Kolejne badania potwierdziły, iż niezbędnym elementem przy 
realizacji jakiejkolwiek inwestycji energetycznej jest włączanie interesariuszy  

w proces decyzyjny.
21

 

W Polsce obowiązuje model elistyczny podejmowania decyzji o rozwoju 
energetycznym. Nieliczne głosy na rzecz podmiotowości obywatela w tym zakresie 
znaleźć można wśród aktorów politycznych partii opozycyjnych, a szczególnie 
wśród przedstawicieli partii nie mających reprezentacji w parlamencie (Partia 
Kobiet, Partia Zieloni). Toteż w dalszej części artykułu skupię się na agendzie 
partyjnej względem tematyki energetycznej partii politycznych. 

 
Założenia teoretyczne i metodologiczne tematyki energetyki w agendzie 

partyjnej 
Polski system partyjny określić należy jako system wielopartyjny  

i umiarkowanie spolaryzowany zagospodarowany przez pięć, główne 
parlamentarnych, partii politycznych (PO i PSL jako koalicja rządząca, PiS, SLD  
i TR jako partie opozycyjne). Niewielki odsetek parlamentarzystów do 2005 roku, 
należących do nowych ugrupowań politycznych wśród całkowitej liczby posłów, 

świadczy o jego stabilności.
22

 Obecnie, sądząc po wynikach wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, w których konserwatywno-prawicowy Kongres Nowej 
Prawicy, nie mający reprezentacji w parlamencie, uzyskał 7% poparcie, przy nie 
przekroczeniu progu wyborczego lewicowo-liberalnego Twojego Ruchu (partii 
parlamentarnej) obserwujemy silne wzmocnienie prawej strony sceny politycznej. 
Partie lewicowe, nie parlamentarne, uzyskały poparcie dużo poniżej 0,5% (Partia 
Zieloni, Samoobrona). 

Program polityczny określa stosunek partii do najważniejszych problemów 
politycznych, społecznych i ekonomicznych, które składają się na wizję społeczno-
polityczną ugrupowania politycznego. Ilustruje ambicje polityczne i podstawowe 
wartości partii. W odróżnieniu od programu wyborczego, który zawiera konkretne 
propozycje, ma charakter długoterminowy, a jego treści nie odnoszą się do kwestii 
aktualnej debaty politycznej. Program polityczny, obok członków/kandydatów partii 
politycznych, stanowi również ofertę koncepcji polityki państwa. Interesującym  
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w tym względzie jest ustalenie, czy i jaka koncepcja rozwoju energetycznego 
państwa propagowana jest w programach politycznych głównych partii. 

Metodą przyjętą w toku postępowania badawczego jest analiza zawartości. 
Przy wyborze materiałów, do analizy zastosowano dobór celowy spośród 
programów partii politycznych opublikowanych w okresie 2011-2014. Jednostki 
analizy stanowiły wypowiedzi klasyfikowane według tematyki określanej mianem 
„kwestie energetyczne”. Przyjęta w badaniu definicja pojęcia kwestii energetyki 
stanowi, że są to wszelkie wypowiedzi, które odnoszą się do wszystkich źródeł 
energii pierwotnej (ropa, gaz, węgiel, źródła odnawialne itp.) i finalnej (energia 
elektryczna, paliwa, ciepło itp.) oraz wszystkie podsektory: kopalnictwo, 
przetwórstwo (elektrownie, rafinerie) oraz konsumpcja. System zliczania 
kodowanych treści: obecność/nieobecność; nastawienie (pozytywne/negatywne/ 
ambiwalentne – przymiotniki wartościujące), frekwencja występowania kategorii 
(wyrazy); ilość miejsca kategorii (znaki bez spacji). 

Przyjęto założenie, że w programach występują odwołania do bezpieczeństwa 
energetycznego oraz wskazania dla kierunków proponowanej polityki w tym 
zakresie. Pytania szczegółowe: 

W jakich kategoriach tematycznych podejmowane są kwestie energetyczne? 
Jakie źródła energii preferują obecne na scenie politycznej polskie partie? 
Czy występują różnice ze względu na ideologię polityczną wobec 

preferowanych źródeł energii? 
Na wstępie należy zauważyć, że w analizowanych programach politycznych 

występuje duża różnica w objętości (PiS – 256; PO – 194; TR – 67; SLD – 27; PSL 
– 24 strony). W każdym z analizowanych pięciu programów partii politycznych 
znalazły się odniesienia do kwestii energetycznych. W zależności od wielkości 
dokumentu, liczonego ilością znaków, kwestie energetyczne stanowiły od 3 do 8% 
zawartości programu (PiS – 4,1%; TR – 3,4%; PO – 4,7%; PSL – 8,3%; SLD – 
6,1%). Nominalnie najwięcej zagadnień w kwestii energetycznej znajduje się  
w programie Prawa i Sprawiedliwości, a najmniej Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, co wynika z objętości programu politycznego. 

 

Wykres nr 1: Obecność kwestii energetycznych w programach politycznych partii  

(N – znaki bez spacji). 
 

 
Źródło: badania własne na podstawie programów politycznych 



Kwestie energetyczne w strukturze programów PiS, PO i SLD znalazły 
miejsce w osobnych (pod)rozdziałach (tab. 1), natomiast w programie PSL-u i TR-u 
podjęte były w kontekście wartości związanych z bezpieczeństwem (żywności  
i gospodarki), postępem, pracą i niezależnością. 

 

Tabela nr 1: Kwestie energetyczne w strukturze programów partii politycznych 

 

Partia Tematyka energetyczna w strukturze programu politycznego 

PiS Bezpieczeństwo energetyczne (rozdział 3.3., s. 232-240) 

SLD Energetyka (rozdział 7, s. 38-39) 

PO Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe (rozdział 2.a., s. 74-80) 

PSL Bezpieczeństwo żywnościowe (str. 9,11), Bezpieczeństwo gospodarcze (s. 16) 

TR Postęp (tezy 45, 46), Praca (teza 48) i Wolna Europa (teza 98) 

Źródło: badania własne 
 

W badaniu przyjęto, że kwestiami określającymi koncepcję polityki 
energetycznej partii są pojęcia, które wiążą się z niezależnością energetyczną  
i wspólnotowymi wymogami energetyczno-klimatycznymi, stąd analizowano 
obecność pięciu kwestii, jak dywersyfikacja, pakiet klimatyczny, bezpieczeństwo 
energetyczne, efektywność energetyczna oraz prosumpcja (tab. 2). Najszerzej  
w tym względzie kwestie te podjęte były w programie partii rządzącej (PO)  
i największej partii opozycyjnej (PiS). Obie partie wskazywały na konieczność 
negocjowania pakietu klimatycznego, który dla Polski jest niekorzystny biorąc pod 
uwagę udział węgla w produkcji energii. W programie TR, na tle pozostałych partii, 
często podejmowaną kwestią jest efektywność energetyczna, w zakresie: przesyłu 
prądu, wdrożenia norm budownictwa nisko- i zero-energetycznego oraz 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jedynie w programie TR znalazło się 
odwołanie do koncepcji prosumpcji – „najlepszą gwarancją przystępności cenowej 
oraz niezależności energetycznej jest rozwój odnawialnych źródeł energii  
w modelu prosumenckim, tzn. sieci wielu drobnych producentów, którzy bywają 
także konsumentami energii”(s. 65). 

 

Tabela nr 2: Obecność kwestii określających politykę energetyczną (N – wyrazy). 
 

Partia dywersyfikacja 
pakiet 

klimatyczny 
bezpieczeństwo 

energetyczne 
efektywność 
energetyczna 

prosumpcja 

PiS 1 22 4 brak brak 

PO 3 7 3 2 brak 

PSL brak brak 1 brak brak 

SLD 1 brak brak 1 brak 

TR 1 brak 1 6 1 

Źródło: badania własne 
 

Częstotliwość odwołań do źródeł energii w programie wskazuje, które z nich 
jest najszerzej omówione (tab. 3). W programie PiS-u występuje najwięcej odwołań 
do gazu, bowiem według programu stanowi on podstawę (braku) bezpieczeństwa 
energetycznego. Z jednej strony gaz wymieniany jest jako źródło energii, które 
uzależnia Polskę od Rosji i godzi w interes narodowy, czego przykładem jest 
Gazociąg Północny wybudowany z pominięciem terytorium Polski, z drugiej strony 



omawiany jest w kontekście możliwości uniezależnienia się od dostawców 
zewnętrznych związanych z wydobyciem gazu łupkowego ze złóż krajowych. PO  
i PiS wymieniają w tym samym porządku: Gaz – zarówno w kontekście 
uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców, jak i szans na rozwój wydobycia 
ze złóż geologicznych (gaz łupkowy) i OZE. Dalej w kolejności PiS wymienia 
węgiel, energię jądrową i ropę. Natomiast PO energię jądrową i dopiero potem 
węgiel i ropę, jednakże ofensywa węglowa, którą rozpoczął przewodniczący PO  

w marcu 2014 roku wskazuje na zmianę koncepcji polityki energetycznej rządu.
23

 
PSL, TR i SLD najwięcej uwagi poświęciły odnawialnym źródłom energii. 

 

Tabela nr 3: Częstotliwość występowania i rodzaj źródeł energii w programach partii 

(N – wyraz) 
 

Partia OZE Węgiel Ropa Gaz 
Energia 
jądrowa 

PiS 15 12 2 70 7 

PO 3 3 1 31 5 

PSL 7 3 0 4 1 

TR 16 4 0 1 3 

SLD 5 0 0 2 3 

Źródło: badania własne 
 

Uwzględnienie kontekstu wypowiedzi o danym źródle energii wskazuje na 
preferencje względem niego (tab. 4). Rodzajem energii, co do którego wszystkie 
partie mają pozytywny stosunek, jest energia pochodząca z naturalnych, 
odnawialnych źródeł. Biorąc pod uwagę, że w analizie uwzględniono programy  
z ostatnich czterech lat (2011-14), pozostaje pytanie, co blokuje rozwój 
ustawodawstwa w zakresie OZE, skoro zarówno partie rządzące, jak i opozycyjne 
tak jednoznacznie oceniają ten rodzaj energii. Brak ustawy o OZE stanowi 
największą barierę rozwoju tego typu energetyki, powodując niepewność na rynku 
producentów energii, co w konsekwencji może uniemożliwić osiągnięcie 15% 
wskaźnika energii z OZE w bilansie energii w 2020 roku. 

Najwięcej różnic w ocenie źródeł energii jest wokół energetyki jądrowej. Partie 
lewicowe (TR i SLD) są jej przeciwne, oceniają ją jako zbyt kosztowną.  
W programie TR czytamy „wadami energetyki jądrowej są kapitałochłonność, 
długie oczekiwanie na zwrot z inwestycji i fakt, że tworzy ona relatywnie mało 

miejsc pracy dla krajowych pracowników” (s. 28), SLD:
24

 „należy poddać ponownej 
analizie ekonomicznej plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Doszukując się 
związku pomiędzy preferowanym źródłem energii a orientacją ideologiczną można 
wskazać, że partie lewicowe mają negatywny stosunek do energii jądrowej, 
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 Donald Tusk otwierając Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach(8.05.2014) powiedział: 
„Rząd będzie robił wszystko, aby rehabilitacja polskiego węgla i budowanie prawdziwej niezależności 
energetycznej znalazły swój praktyczny wymiar w decyzjach. Węgiel jest i jeszcze długo pozostanie 
fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego, http://www.platforma.org/aktualn 
osc/37353/kongres-gospodarczy-wegiel-na-tak. 

24
 W dokumencie Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii czytamy: „NIE dla energetyki jądrowej – nie 
ma dla niej ekonomicznego, społecznego i technologicznego uzasadnienia”, s. 14, dostęp: 
http://www.sld.org.pl/strony/196-sojusz_dla_odnawialnych_zrodel_energii__ekologia_2013.html. 



jednakże nie ze względu na wpływ na środowisko (np. brak technologii neutralizacji 
odpadów radioaktywnych), a na wysokie koszty. Jedynie w programie TR, wśród 
powodów, dla których wydobywanie gazu z łupków jest niekorzystne, wskazuje 
oddziaływanie na środowisko naturalne i społeczności lokalne, w programie 
czytamy: „Alternatywne paliwa kopalne – np. gaz łupkowy – wymagają dużych 
inwestycji w otwarcie złóż, a społeczne i środowiskowe koszty ich eksploatacji są 
ciągle trudne do oszacowania” (s. 28). Partia, szacując koszty tej energii, wskazuje 
na długookresowe koszty środowiskowe. Należy jednak zauważyć, że łączenie 
partii lewicowych z proekologicznym nastawieniem jest nadmiernym 
uproszczeniem, bowiem działania mające na celu utrzymanie równowagi  
w przyrodzie (ekologia) nie są ani lewicowe, ani prawicowe, jednakże obecność 
tematyki proekologicznej w lewicowych programach politycznych, np.  
w Niemczech, w przeciwieństwie do partii prawicowych potwierdza sojusz 

ekologów z socjaldemokratami.
25

 
TR wskazuje w programie, że „szybki rozwój odnawialnych źródeł energii 

(OZE) jest optymalną strategią zapewnienia Polsce bezpieczeństwa 
energetycznego”(s. 29). 

Obecna koalicja rządowa (PO i PSL), jak i partia opozycyjna PiS, upatrują 
wzrost niezależności energetycznej i szans na wzmocnienie fiskalne Polski  
w wydobyciu gazu łupkowego. W programie PO czytamy: „Zagwarantujemy 
bezpieczeństwo emerytalne, także wykorzystując dochody państwa z gazu 
łupkowego do zasilenia funduszy emerytalnych” (s. 108). 

Warte zauważenia jest, że TR jako jedyne źródło energii, wobec którego ma 
jednoznaczny pozytywny stosunek, wskazuje OZE. Tezy programowe 
korespondują z aktywnością polityków partii (Andrzej Rozenek, Anna Grodzka) na 
rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i rozproszonej (prosumenckiej). W programie 
TR wskazuje, że „szybki rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest optymalną 
strategią zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego”(s. 29). 

 

Tabela nr 4: Stosunek partii do określonych rodzajów energii. 
 

Partia Energia jądrowa OZE* Gaz łupkowy Węgiel Orientacja** 

PiS Pozytywny Pozytywny Pozytywny Pozytywny P 

PO Pozytywny Pozytywny Pozytywny Pozytywny C 

PSL Ambiwalentny Pozytywny Pozytywny Pozytywny C 

TR Negatywny Pozytywny Negatywny Ambiwalentny L 

SLD Negatywny Pozytywny brak Pozytywny L 

Źródło: badania własne 

* OZE – energetyka wiatrowa, solarna, geotermalna, wodna i biogazowa;  
**P – prawicowa, C – centrowa, L – lewicowa 
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Dwie największe partie polityczne PiS i PO programowo względem źródeł 
energii nie różnią się. Mają podobny i pozytywny stosunek do wszystkich rodzajów 
energii (OZE, e. jądrowa, węgiel, gaz z łupków), z tą różnicą, że PiS w sytuacji 
kontrowersji społecznych wobec energetyki jądrowej przewiduje w programie, 
podobnie jak PSL – referendum –„w przypadkach budzących kontrowersje 
będziemy odwoływać się do woli większości wyrażonej w referendum” (Programu 
PiS, s. 236), „Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za […] referendum  
w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce” (Program PSL, s. 16). 

 

Tabela nr 5: Podobieństwa w programie PO i PiS względem różnych źródeł energii. 
 

 PO PiS 

Energetyka 
jądrowa 

Pełna realizacja programu polityki 
atomowej w Polsce podniesie poziom 
naszego bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez 
dywersyfikację źródeł energii (s. 78) 
 

W polskim interesie leży 
rozwijanie nowych technologii 
wytwarzania energii elektrycznej 
w oparciu o węgiel (nowoczesne 
metody spalania, chemiczne 
przetwarzanie węgla itp.), jak 
również pozyskanie technologii 
produkcji prądu z energii 
atomowej poprzez wybudowanie 
elektrowni atomowych w kraju 
(s. 236) 

Gaz z 
łupków 

Olbrzymią szansę w tym zakresie 
stwarzają zasoby gazu łupkowego, 
które najprawdopodobniej znajdują 
się na naszym terytorium. Ich 
wykorzystanie zwiększy naszą 
niezależność energetyczną, umożliwi 
redukcję emisji zanieczyszczeń,  
a dochody państwa z eksploatacji 
gazu pomogą zbudować także 
rezerwę finansową dla przyszłych 
pokoleń (s. 77). 

Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski wymaga rozbudowy 
potencjału polskiej energetyki,  
w tym budowy elektrowni 
atomowych i wdrożenia programu 
eksploatacji rodzimych zasobów 
gazu łupkowego (s. 67) 
Kolejna sprawa to gaz łupkowy. 
Obrona prawa do 
jego wydobycia musi stać dziś  
w centrum polskiej polityki w Unii 
Europejskiej. Będziemy tu szukać 
sojuszników zarówno w krajach, 
które w przyszłości też mogą ten 
gaz wydobywać, jak Bułgaria, jak  
i w tych, które dzięki polskim 
dostawom mogą poprawić swoją 
sytuację strategiczną (cała 
środkowa Europa). Sprawa jest 
tak ważna, że należy ją traktować 
w kategoriach dobra narodowego 
(s. 94). 

OZE Podejmiemy działania ukierunkowane 
na restrukturyzację i zwiększenie 
wydajności rolnictwa poprzez 
wsparcie rozwoju innowacyjnego 
sektora rolno-spożywczego. Rozwój 
ten odbywał się będzie poprzez 
modernizację, wspieranie 
innowacyjności i efektowności 

Ważną szansę rozwoju obszarów 
wiejskich stanowi zarówno wzrost 
wykorzystania biomasy na cele 
energetyczne, jak i rozwój 
zasobów i technologii 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (s. 256). 



produkcji, a także poprzez wsparcie  
w zakresie pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych (s. 184) 

Węgiel Celem rządu w minionej kadencji było 
przede wszystkim uniezależnienie się 
od dostaw gazu od jednego tylko 
dostawcy, do czego konieczna jest 
dywersyfikacja źródeł energii i paliw 
oraz zróżnicowanie kierunku ich 
przesyłu. Naszą filozofię można 
wyrazić krótko: wypełnienie naszych 
zobowiązań związanych z paktem 
energetyczno-klimatycznym 
wynegocjowanym na forum Unii 
Europejskiej, przy jednoczesnym 
zadbaniu o specyficzny interes 
narodowy naszej gospodarki, nadal 
opartej w dużej 
mierze na energii pozyskiwanej  
z węgla (s. 74). 

Polska gospodarka jest bardzo 
bogata w węgiel kamienny  
i brunatny, a elektrownie 
pracujące w oparciu o te surowce 
pokrywają ponad 90% 
zapotrzebowania naszej 
gospodarki na energię 
elektryczną. Nie leży w polskim 
interesie znacząca zmiana tego 
stanu rzeczy, która po pierwsze 
wiązałaby się z dodatkowymi 
dużymi kosztami związanymi z 
przestawieniem produkcji energii  
z węgla na inne paliwo, a po 
drugie spowodowałaby 
uzależnienie gospodarki od 
zewnętrznych dostaw surowców 
energetycznych (s. 236). 

Źródło: badania własne 
 

Bezpieczeństwo energetyczne w programach partii politycznych to przede 
wszystkim zapewnienie dostaw i dywersyfikacja. Dla PO i PiS najistotniejszym 
źródłem energii jest gaz, podejmowany w kwestii uniezależnienia się 
energetycznego (od Rosji), dywersyfikacji dostaw (Gazoport LNG Świnoujście) 
oraz szansy, jaką upatrują partie w wydobyciu gazu łupkowego z polskich złóż.  
Z wyjątkiem TR pozostałe partie jako ważne źródło energii traktują węgiel i sektor 
kopalnictwa. Pozytywny stosunek do OZE nie przekłada się na działania polityczne 
(brak ustawy o OZE) i stanowi przykład dostosowania do standardów unijnej 
polityki w programach politycznych. Jednoznaczną, negatywną ocenę energii 
jądrowej deklarują programy SLD i TR.  

Zdaniem autorki, biorąc pod uwagę paternalistyczny model podejmowania 
decyzji o kierunku rozwoju energetycznego kraju, Polska rozwijać się będzie  
w oparciu o gaz łupkowy (jeśli potwierdzone zostaną informacje o zasobach), 
węgiel i fasadowo, bez dogodnych warunków dla rozwoju energii opartej  
o odnawialne źródła energii, o OZE. Zmiana składu parlamentu w wyborach  
w 2015 roku w kierunku wzmocnienia siły partii prawicowych (np. PiS  
i Kongres Nowej Prawicy) nie przyniesie w tym względzie zmian. Możemy jedynie 
spodziewać się rezygnacji w drodze referendum z energetyki jądrowej. W Polsce 
istotnym czynnikiem utrudniającym (uniemożliwiającym) dialog społeczny jest  

niski poziom świadomości energetycznej
26

. Pozytywistyczne, oddolne działania 
względem debaty na kwestie energetyczne występują, jednakże do zmiany 
krajowej polityki energetycznej niezbędna jest poprawa świadomości polskiego 
społeczeństwa zarówno w zakresie energetyki krajowej jak i unijnej. Można 
również spodziewać się wzrostu protestów społecznych dla takiej koncepcji polityki 
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energetycznej, bowiem to właśnie wydobycie gazu z łupków i budowa elektrowni 
jądrowej oraz odkrywkowych kopalni węglowych budzi największe kontrowersje  
i sprzeciw społeczny. 

 
Streszczenie 
Problematyka związana z energetyką stanowi skomplikowane zagadnienie, 

które determinuje wiele czynników i kontekstów, jak gospodarczy, międzynarodowy 
społeczny i polityczny. Polityczny aspekt związany jest z bezpieczeństwem 
energetycznym państwa i decyzjami politycznymi, które mają je zapewnić. Celem 
niniejszego artykułu jest wskazanie czynników politycznych decyzji energetycznych 
uwzględniających odpowiedzialność wobec wyborców oraz ustalenie koncepcji 
energetycznej w programach politycznych partii. Uzyskane wyniki wskazują, że  
w programach największych partii politycznych bezpieczeństwo energetyczne  
to zapewnienie dostaw i dywersyfikacja źródeł energii. Partia rządząca (PO)  
i największa opozycyjna (PiS) zwiększenie bezpieczeństwa upatrują w wydobyciu 
gazu z łupków, wzmocnieniu wydobycia węgla i budowy elektrowni jądrowej, 
natomiast partie lewicowe (TR i SLD) w rozwoju odnawialnych źródeł energii.  

Słowa klucze: bezpieczeństwo energetyczne, partie polityczne, program, 
źródła energii 

 
Summary 
The political aspect is related to the national energy security and to decision 

made to achieve that goal. The aim of this article is to identify political factors in 
decisions made about energy, keeping in mind the responsibility to electorate, and 
to create energy concept in political parties programmes. The results show that the 
programs of the largest political parties, defined energy security as diversification 
of energy sources and security of supplies. The ruling party (Platforma 
Obywatelska PO) and the largest opposition party (Prawo i Sprawiedliwość PiS) 
want to increase security of energy through gas extraction from shale, increased 
coal mining and nuclear power plant. In contrast, left-wing parties (Twój Ruch TR 
and Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD) in the development of renewable energy 
sources -alternative energy source. 

Key words: energy security, political parties, programme, energy source 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

ENERGETYCZNYCH W POLSCE 
 
 
Wstęp 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) 

jest znaną i coraz bardziej znaczącą koncepcją zarówno w wymiarze 
teoretycznym, jak i w praktyce działania firm. Odgrywa również znaczącą rolę  
w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. Komisja Europejska promuje CSR jako 
instrument europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Komisja 
Europejska definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako koncepcję, według 
której firmy dobrowolnie prowadzą strategie uwzględniające interesy społeczne  
i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami. Bycie odpowiedzialną 
firmą oznacza nie tylko spełnianie wszystkich wymogów formalnych, ale większe, 
niż wymagane przez prawo, inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska  

i relacje z interesariuszami”.
1
 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa została unormowana przez 
Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, która stworzyła normę PN-ISO 
26000 „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”. Zgodnie z tą normą, 
CSR oznacza dobrowolne podejmowanie decyzji i prowadzenie działań, które: 

 mają wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne; 

 realizowane są przez działania etyczne i transparentne; 

 realizowane są zgodnie z rozwojem zrównoważonym i dobrobytem 
społecznym; 

 wykazują zgodność z prawem i międzynarodowymi normami zachowań; 

 są integrowane przez organizację i stosowane w działaniach, uwzględniają 

oczekiwania interesariuszy.
2
 

Urząd Regulacji Energetyki stwierdził, że społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw (CSR) sektora energetycznego to „strategia harmonijnie łącząca 
etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej z jej dominującym 
atrybutem, czyli efektywnością, eksponująca jawność, przejrzystość działania, 
rzetelność wobec klientów (kalkulacja cen, jakość dostaw i obsługi) oraz  
w kontaktach z pozostałymi interesariuszami (m.in. z pracownikami, 
akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną), samoograniczenie przewagi 
monopolistycznej. To wkład biznesu w realizację polityki energetycznej państwa 
oraz taki sposób prowadzenia firmy, który nie nadużywa jej przewagi wobec 
odbiorcy energii elektrycznej, gazu czy ciepła. Korzyści strategii powinny być 
rozpatrywane w perspektywie długofalowej i są to: zwiększenie lojalności 
konsumentów i interesariuszy, poprawa relacji ze społecznością i władzami 
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lokalnymi, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy, a przede wszystkim 

zapewnienie firmie trwałego rozwoju oraz wzrostu jej wartości”.
3
 

W artykule przedstawiono działania społecznie odpowiedzialne, podejmowane 
przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce, które zostały zidentyfikowane  
w badaniu literaturowym. 

Termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” oraz skrót „CSR”  
są zastępowalne pkreśleniami typu „odpowiedzialny biznes”, „odpowiedzialność 
biznesu”, „społeczne zaangażowanie biznesu”, „firma zrównoważonego rozwoju”, 
„odpowiedzialność biznesu wobec interesariuszy” (corporate stakeholder 
responsibility), „strategiczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” (corporate 
strategic responsibility), „odpowiedzialny i zrównoważony biznes” (corporate 
sustainability and responsibility). W artykule używane są zamiennie terminy: 
społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialny biznes, społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwm zrównoważony rozwój oraz skrót CSR. 

 
Działania CSR przedsiębiorstw energetycznych w Polsce 
W artykule przedstawiono działania społecznie odpowiedzialne podejmowane 

przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce, klasyfikując je według działań  
na rzecz zidentyfikowanych grup interesariuszy, wskazano również działania CSR  
w zakresie etyki, ładu korporacyjnego. Główne grupy interesariuszy 
przedsiębiorstw energetycznych, to: klienci, akcjonariusze, pracownicy, dostawcy, 
społeczność lokalna, środowsko naturalne. 

Działania CSR w zakresie etyki 
W badaniu literaturowym zidentyfikowano tylko dwie firmy deklarujące 

działania społecznie odpowiedzialne w zakresie etyki. Są to: ENEA S.A., która 

stworzyła w 2013 r. Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ENEA
4
 oraz Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A. – opracował w 2011 r. nowy dokument „Wartości i zasady 
postępowania PKN ORLEN”, który zawiera nową misję, credo i wartości firmy. 
Powołano również Komitet Etyki i Rzecznika ds. Etyki. 

Działania CSR w zakresie ładu korporacyjnego 
Zidentyfikowano następujące działania CSR w zakresie ładu korporacyjnego: 

Grupa Kapitałowa ENEA po raz pierwszy opracowała Raport Społecznej 
odpowiedzialności biznesu Grupy Enea 2011. Raport został opracowany według 
międzynarodowego standardu raportowania GRI G4. Raport przyczynił się do 
„uporządkowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, podniesienia 
świadomości na ten temat wśród pracowników i innych grup interesariuszy, do 
lepszego zrozumienia i właściwej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz 

wprowadził nową jakość w sprawozdawczości Grupy ENEA”.
5
 

Kolejny Raport społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA 2012 
udostępniono w postaci interaktywnej strony internetowej w języku polskim  

i angielskim.
6
 

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje zasady społecznej odpowiedzialności 
biznesu i innowacyjny, zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem 
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ochrony środowiska naturalnego, dbałości o pracowników i społeczność lokalną  
w otoczeniu koncernu. LOTOS realizuje Strategię społecznej odpowiedzialności 
Grupy Kapitałowej Lotos na lata 2012-2015, w której do głównych celów należą: 

 etyka i przeciwdziałanie nadużyciom w działalności biznesowej; 

 zarządzanie zasobami ludzkimi; 

 ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy; 

 ochrona środowiska; 

 zrównoważona gospodarka zasobami; 

 bezpieczeństwo sektora energii; 

 jakość produkcji i produktów; 

 relacje rynowe; 

 ład korporacyjny; 

 relacje społeczne; 

 komunikacja z interesariuszami.
7
 

Strategia CSR Grupy LOTOS została zaktualizowana w 2012 r. w wyniku 
analizy opinii i oczekiwań wszystkich kluczowych interesariuszy wewnętrznych  
i zewnętrznych. W tym celu przeprowadzono badanie ilościowe na próbie ok. 1900 

respondentów, a także badanie jakościowe na próbie ok. 40 respondentów.
8
 

Jednym z najważniejszych elementów strategii CSR Grupy Kapitałowej 
LOTOS na lata 2012-2015 jest Kodeks Etyki jako część Programu etycznego. 
Prace rozpoczęto w 2012 r., projekt kodeksu został poddany konsultacjom 
społecznym, tak, aby mogli wziąć w nich udział wszyscy pracownicy w kraju i za 

granicą.
9
 

Grupa Kapitałowa LOTOS od 2010 r., jako jedyna w Polsce prowadzi 
zintegrowane raportowanie – w jednym raporcie integruje wskaźniki finansowe  
i pozafinansowe. Taka forma raportu daje możliwość dokonania kompleksowej 
oceny dokonań firmy zarówno w odniesieniu do podstawowej działalności, jak 

również działań społecznych i środowiskowych.
10

 
Działania CSR w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
Działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego są podejmowane  

w różnym zakresie przez firmy z branży energetycznej. Można tu wskazać 
następujace działania: ENEA S.A. prowadzi akcję ekologiczne biuro, w ramach 
której wprowadzono system dwustronnego druku czarno-białego. W 2012 roku 
działania firmy na rzecz ekologii były skierowane do dzieci. Wolontariusze 
prowadzili edukację i promowali edukację ekologiczną w ramach programu  
„W kontakcie z naturą: Kids”. 

Grupa LOTOS S.A. od 2008 r. realizuje projekt Zastosowanie gazu ziemnego 
do celów grzewczych i technologicznych w Grupie LOTOS. Gaz ziemny jest 
bardziej ekologiczny – emisja dwutlenku węgla została obniżona w 2012 r. o ok.  
10 000 ton, emisja dwutlenku siarki o ok. 1500 ton, dwutlenku azotu o ok. 240 ton,  
a pyłu o 160 ton. 
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EDF Polska zrealizowała projekt Przystosowanie elektrociepłowni do pracy 
bezskładowiskowej mający na celu ograniczenie wprowadzanych odpadów 
paleniskowych w elektrociepłowni do środowiska naturalnego. 

Fortum Power and Heat Polska promuje transport przyjazny dla środowiska. 
Grupa GPEC w ramach programu EKO-FIRMA wprowadza do swojej 

działalności rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Są to m.in. modernizacja elektrociepłowni w celu zmniejszenia emisji szkodliwych 
substacji, używanie ekopapieru i ograniczenie wydruków, akcja „jednym autem” – 
ograniczanie emisji spalin; drzewko za makulaturę – zbieranie makulatury przez 
pracowników; Jazz na pTAK! – projekt poświęcony ptakom. Firma podejmuje 
również działania w zakresie edukacji ekologicznej – np. promuje zachowania 
proekologiczne w szkołach w Trójmieście, wydaje dodatki do gazet lokalnych, 
zawierające praktyczne porady dotyczące racjonalnego korzystania z wody  
i ogrzewania. 

GASPOL prowadzi kampanię edukacyjną Forum Rozwoju Efektywnej Energii 
(FREE), która ma zwrócić uwagę na potrzeby energetyczne obszarów wiejskich  
i podmiejskich, promować efektywne źródła energii, wspierać innowacje 
poprawiajace efektywność i bezpieczeństwo rozwiązań energetycznych. Jest ona 
skierowana do polityków, władz lokalnych, mediów i mieszkańców wsi. We 
współpracy z FREE powstał dokument przedstawiający optymalny miks 
energetyczny dla terenów wiejskich w Polsce. 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo S.A. podejmują działania edukacyjne na temat poszukiwań  
i wydobycia gazu łupkowego. 

TAURON Polska Energia prowadzi kampanię „Niska emisja – wysokie ryzyko” 
poruszajacą zagadnienie ograniczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza, 
będącego efektem niskiej emisji dwutlenku węgla. 

PGNiG S.A. wdrożyło w 2012 r. segregację odpadów oraz zakup 
ekologicznych materiałów biurowych. Firma przeprowadziła akcję Ciepło z natury, 
polegającą na poświątecznej zbiórce choinek. Drzewka przerobione na biomasę 
zostały wykorzystane w elektrociepłowniach do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej. 

RWE Polska wprowadziła do swojej działalności produkt ECO Prestige  
dla klientów biznesowych. Mogą oni kupić energię ze źródeł odnawialnych 
potwierdzonych gwarancjami pochodzenia – pochodzącą z elektrowni wodnych, 
farm wiatrowych, źródeł geotermalnych lub fotowoltaiki. 

Działania CSR na rzecz klientów 
W ostatnim czasie można zauważyć zmiany w zachowaniach klientów, którzy 

„z biernych odbiorców powoli przemieniają się w świadomych i aktywnych 
mieszkańców oraz prosumentów. Świadomość ta ujawni się także w baczniejszym 
przyglądaniu się działaniom firm i aktywnym reagowaniu na wszelkie niezgodności 

czy łamanie praw”.
11

 Dlatego działania na rzecz klientów są ważnym elementem 
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. 

ENEA S.A. podjęła działania mające na celu uczynienie serwisu 
internetowego ENEA.pl dostępnym dla osób niepełnosprawnych. 
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TAURON Polska Energia S.A. prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną 
„Bezpieczniki TAURONA” mającą uchronić konsumentów przed podpisaniem 
niekorzystnych umów z nowym sprzedawcą energii. Jest to reakcja na zgłoszenia 
ok. 2 000 klientów miesięcznie z prośbą o pomoc. 

RWE Polska prowadzi projekt „Klient w Centrum Uwagi” – inicjatywy 
dotyczące poprawy jakości obsługi klienta oraz badania satysfakcji klienta. 

Działania CSR na rzecz pracowników i dobre praktyki w zakresie pracy 
Przedsiębiorstwa energetyczne podejmują liczne i różnorodne działania na 

rzecz pracowników. 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – firma zatrudniająca  

w 2012 r. 8775 osób – podejmowało inicjatywy mające zachęcić pracowników do 
uprawiania sportu, dbania o kondycję fizyczną. Inną inicjatywą było wspieranie 
lokalnego sportu poprzez dofinansowanie załogi smoczych łodzi. 

Grupa ENEA zorganizowala Konkurs Wiedzy Energetycznej „1 z 10 tysięcy”, 
który służy podnoszeniu świadomości i pogłębianiu wiedzy wsród pracowników. 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi dla 
podwykonawców seminaria „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie 
środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace 
gazoniebezpieczne”. 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w 2011 r. wprowadził program Zgłoś 
Zagrożenie Bezpieczeństwa, mający podnosić świadomość bezpieczeństwa 
pracowników, aktywować dbałość o bezpieczeństwo swoje i współpracowników. 

W 2012 r., w ramach programu „pracodawca przyjazny rodzinie” firma 
wprowadziła pomoc rodzicom w postaci opieki medycznej, zapomóg, świadczeń 
socjalnych i.in. 

W PKN ORLEN utworzono stronę internetową wolontariatu pracowniczego, 
przedstawiającą zrealizowane inicjatywy, jak i te, w których można aktualnie  
wziąć udział. 

Grupa GPEC wspiera ambitnych pracowników w ich rozwoju, w 2012 roku 
uruchomiono program edukacyjny Akademia Rozwoju Grupy GPEC oraz 
Efektywny menedżer Grupy GPEC. 

Program Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie to program Grupy 
GPEC, który służy zgłaszaniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, 
najciekawsze propozycje są realizowane. Wiele z nich to działania w ramach 
wolontariatu. 

Grupa GPEC wspiera rodziców, wprowadzono program Mama GPEC i Tata 
GPEC, w ramach którego rodzice otrzymuja dodatkowe 30 dni urlopu po 
narodzinach dziecka, a także becikowe, bony apteczne, wyprawkę szkolną i inne 
dofinansowania. 

Grupa promuje aktywność sportową przez program Kondycja GPEC, 
sponsoruje drużynę Lotos Trefl Gdańsk, program Rozgrzej emocje na Maxa służy 
wyłonieniu uzdolnionej sportowo młodzieży Trójmiasta. Firma wspiera Skate Park 
w Krainie Zabawy, Skate Jam, pracowników startujących w maratonie Leipzinger 
Marathon, wspólnie z Gdańskim Towarzystwem Cyklistów organizuje wycieczki 
rowerowe. Wspiera amatorskie drużyny GPEC siatkarzy, koszykarzy i grających  
w piłkę nożną, w których mogą grać pracownicy. 

RWE Polska prowadzi program „rodzic w pracy” skierowany do rodziców – 
pracowników RWE. 



Program „Pracuj zdrowo i sportowo” ma zachęcić do aktywnego spędzania 
czasu, zdrowego stylu życia, a także przyczynić się do integracji pracowników. 

Miedzynarodowa Grupa EDF, która w Polsce zatrudnia ok. 3500 osób, 
stworzyła platformę e-lerningowa do rozwijania miękkich kompetencji 
kierowniczych skierowaną do wyższej kadry zarządzającej. W ramach dbałości  
o zdrowie pracowników firma uruchomiła projekt Zarządzanie stresem w Grupie 
EDF w Polsce. 

Pomorska Spółka Gazownictwa zorganizowała szkolenia internetowe dla 

pracowników z zakresu CSR.
12

 

RWE Polska prowadzi od 2010 r. Program „Kobiety z energią”. Ma on na celu 
zwrócenie uwagi na kobiecy styl zarządzania, zwiększenie szans menedżerek na 
awans, wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych w wypełnianiu 

obowiązków zawodowych i godzeniu z życiem prywatnym.
13

 

Program RWE – Pracuj zdrowo i sportowo – został zainicjowany i jest 
prowadzony przez pracowników. Ma na celu zachęcić do zdrowego stylu życia 
poprzez wykłady i spotkania z ekspertami w zakresie zdrowia, zdrowego 
odżywiania, aktywnego spędzania czasu oraz integrować pracowników – 
zorganizowano wycieczki rowerowe, rejsy żeglarskie, lekcje pilatesu, salsy itd. 

Firma wspiera działania logistycznie i finansowo.
14

 
Działania CSR na rzecz akcjonariuszy 
W przeprowadzonym badaniu literaturowym nie zidentyfikowano działań na 

rzecz akcjonariuszy. 
Działania CSR na rzecz dostawców 
Działania społecznie odpowiedzialne na rzecz dostawców zidentyfikowano  

w jednym przedsiębiorstwie energetycznym. Grupa LOTOS S.A. przygotowała 
Portal dla dostawców, zawierający pomocne we współpracy informacje  
i dokumenty. 

Działania CSR na rzecz społeczności lokalnej 
Przedsiębiorstwa energetyczne podejmują różnorodne działania na rzecz 

społeczności lokalnych, wsród których prowadzą działalność. 
Fortum Power and Heat Polska podejmuje działania na rzecz dzieci z ubogich 

rodzin poprzez różne inicjatywy, jak np. Lato z Teatrem, Fortum dla śląskich dzieci, 
Z hałdy do Skandynawii, wyprawa rowerowa na Przylądek Północny. W ramach 
edukacji energetycznej dzieci i młodzieży przygotowano program zawierający 
doswiadczenia i eksperymenty z zakresu energii i ekologii. 

Zorganizowano Dni otwarte w elektrociepłowniach w Zabrzu i Częstochowie, 
w czasie których można było dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje 
elektrociepłownia oraz poznać procesy zachodzące w procesie produkcji energii  
i ciepła. 

EDF Polska zorganizowała w 2012 r. Dni Otwartych Drzwi dla mieszkańców 
okolic elektrowni i elektrociepłowni. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak produkuje się 
energię elektryczną i ciepło oraz skorzystać z porad ekspertów, jak racjonalnie  
z nich korzystać. 
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Grupa GPEC propaguje również aktywność sportową w ramach programu 
„Rozbieg z Grupą GPEC”. Uczestniczy też w akcji „Moc Bazera czyni bohatera”, 
której podstawowym celem jest przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci w wieku 
szkolnym. 

Siemens Sp. z o.o. włączył się w działania profilaktyczne Polek i Polaków za 
pośrednictwem kampanii „Rozważna i profilaktyczna” oraz „Zdrowie – męska 
rzecz”. Został wydany raport „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych”. 

ABB Sp. z o.o. prowadzi projekt Uczeń z pasją, inżynier z przyszłością, 
wspierający edukację nauk ścisłych. Firma przeznaczyła 100 tys. złotych na 
dofinansowanie trzech szkół, objęła patronatem klasę gimnazjalną, organizuje 
konkursy z wiedzy technicznej, doradztwo zawodowe, praktyki, szkolenia w ABB. 

TAURON Polska Energia S.A. zaangażowała się w budowę bazy dawców 
szpiku kostnego i popularyzację informacji na ten temat. Firma prowadzi program 
Bohaterowie z dnia na dzień. Kolejne działania obejmują swoim zasięgiem  
dzieci z domów dziecka. Akcja Domy Pozytywnej Energii skierowana jest  
do całodobowych placówek społeczno-wychowawczych z terenu działania 
TAURON-u. 

PGNiG S.A. wspiera działania Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej 
Sprawności Ruchowej „Nie sam” poprzez projekt „Słoneczny tornister”, „Nie Sam  
z Mikołajem”. 

Firma zorganizowała kampanię „Moje pierwsze dwa kółka”, wprowadzającą 
dzieci w rowerowy świat oraz akcję edukacyjną „Górnik w przedszkolu i szkole” – 
Górnicy przedstawiają w przedszkolach i szkołach proces powstawania, 
poszukiwania, wydobywania oraz przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Prowadzono program „Zagrzewamy do nauki”, w ramach którego odbyły się 
zajęcia rozwijające umiejętności miękkie uczniów ze szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 

PKN ORLEN wspiera rzeczowo i finansowo zawodowe i ochotnicze jednostki 
straży pożarnej w całym kraju, w 2012 r. firma przeznaczyła 400 tys. złotych na 
zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

RWE Polska prowadziła projekt „POWER BOX” edukujący dzieci w zakresie 
technologii przyszłości, produkcji i przetwarzania energii. 

Grupa LOTOS S.A. jest współzałożycielem Forum Inicjowania Rozwoju, 
„wieloaspektowego projektu współpracy międzysektorowej, którego celem jest 
prowadzenie partnerskich programów na rzecz rozwoju lokalnych społeczności  
i wyrównywanie dysproporcji społecznych w obszarach: kultura, edukacja i rozwój 

gospodarczy”.
15

 
LOTOS prowadzi program „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” 

propagujący grę w piłkę nożną, rozwój fizyczny oraz zasady fair play wsród dzieci  
i młodzieży. 

ENEA S.A. prowadzi edukację dzieci popruszając tematykę bezpiecznego 
obchodzenia się z prądem w ramach programu „Nie taki prąd straszny”. 

Firmy energetyczne podejmują działania charytatywno-filantropijne. I tak, 
Grupa GPEC wspomaga w okresie świąt mieszkańców Gdańska, Fortum Power 
and Heat Polska wraz z Fundacją Ulica wspiera młodzież śląską, będącą w trudnej 
sytuacji materialno-życiowej. PGNiG uczestniczyło w projekcie „Świąteczna zbiórka 
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żywności”, prowadziło akcję „Pomagam, bo lubię…” – była to zbiórka charytatywna 
na rzecz Domów Samotnej Matki w Krakowie i Tarnowie, w której uczestniczyli 
pracownicy KOH. Zielonogórski oddział PGNiG prowadzi od 1968 roku Klub 
Honorowych Dawców Krwi PCK „Nafta”, oraganizuje akcje krwiodawcze „Dar krwi 
na Dzień Dziecka” i „Dar krwi na Barbórkę”. Firma włączyła się w akcję 
„Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”. 

PGNiG wsparła Ogólnopolski Festiwal Twórczości Wszelakiej Osób 
Głuchoniewidomych, Zielonogórski oddział dofinansował projekt „otwarte działania 
twórcze” młodzieży sprawnej i niesprawnej intelektualnie. 

 
Zakończenie 
Przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce podejmują liczne, różnorodne 

działania w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to 
działania charytatywne, filantropijne, prowadzone przez firmy oraz w ramach 
wolontariatu pracowników. W badaniu literaturowym zidentyfikowano działania 
CSR podejmowane w zakresie etyki i ładu korporacyjnego. Firmy podejmują liczne 
działania na rzecz swoich interesariuszy – pracowników, społeczności lokalnych, 
klientów, środowiska naturalnego. Działania na rzecz dostawców wskazała jedna 
firma, żadna firma nie wskazała działań na rzecz swoich akcjonariuszy. Ilość 
podejmowanych działań w zakresie CSR może wskazywać, którzy interesariusze 
są najważniejsi dla przedsiębiorstw energetycznych. Podejmowane przez 
przedsiębiorstwa energetyczne działania społecznie odpowiedzialne nie odbiegają 
od działań podejmowanych w innych branżach. 

 
Streszczenie 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) 

jest znaną i coraz bardziej znaczącą koncepcją zarówno w wymiarze 
teoretycznym, jak i w praktyce działania firm. Urząd Regulacji Energetyki stwierdził, 
że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) sektora energetycznego to 
„strategia harmonijnie łącząca etyczne i ekologiczne aspekty w działalności 
gospodarczej z jej dominującym atrybutem, czyli efektywnością, eksponująca 
jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec klientów (kalkulacja cen, jakość 
dostaw i obsługi) oraz w kontaktach z pozostałymi interesariuszami   
(m.in. z pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną), 
samoograniczenie przewagi monopolistycznej. To wkład biznesu w realizację 
polityki energetycznej państwa oraz taki sposób prowadzenia firmy, który nie 
nadużywa jej przewagi wobec odbiorcy energii elektrycznej, gazu czy ciepła. 
Korzyści strategii powinny być rozpatrywane w perspektywie długofalowej i są  
to: zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, poprawa relacji ze 
społecznością i władzami lokalnymi, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej 
firmy, a przede wszystkim zapewnienie firmie trwałego rozwoju oraz wzrostu jej 

wartości”.
16

 
W artykule przedstawiono działania społecznie odpowiedzialne, podejmowane 

przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce, które zostały zidentyfikowane  
w badaniu literaturowym. Przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce podejmują 
liczne, różnorodne działania w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności 
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biznesu. Są to działania CSR podejmowane w zakresie etyki i ładu korporacyjnego 
oraz na rzecz interesariuszy – pracowników, społeczności lokalnych, klientów, 
środowiska naturalnego. Działania na rzecz dostawców wskazała jedna firma, 
żadna firma nie wskazała działań na rzecz swoich akcjonariuszy. 

Słowa klucze: społeczna odpowiedzialność biznesu, przesiębiorstwa 
energetyczne, interesariusze 

 
Summary 
Corporate Social Responsibility – CSR is well-known and more and more 

significant idea concept both in theoretical dimension and in practice of business 
activity. Energetic Regulation Authority (Urząd Regulacji Energetyki) stated that 
CSR of energetic sector is „strategy that harmoniously integrates etical and 
ecological aspects in economic activity with […] effectivness, featuring openness, 
transparency, honesty towards clients (price calculation, quality of supply and 
service) and in relation with other stakeholders (i.a. with employees, shareholders, 
suppliers, local community), self-limitation in monopolistic domination. It is input  
of business into execution of energetic policy of State and acting in such a way, 
that not misuse its’ advantage over consumer of electricity, natural gas or heat. 
Benefits of strategy should be considered in long-term perspective and these are: 
incrising consumer and stakeholder loyalty, improvent of relationship with local 
community and authorities, inceasing of level of organisational culture of company. 
And a-bove all assurance of sustained development and growth of value  

of business”.
17

 
In the article it is introduced socially responsible activities taken by energetic 

companies in Poland, that have been identified in literature research. Energetic 
companies in Poland undertake numerous, varied activities in field of strategy  
of CSR. These are activities of companies in sphere of ethics and corporate 
governance and for benefit of stakeholders – employees, local community, clients, 
natural environment, suppliers (only one company) but neither of them shown 
activities for their shareholders. 

Key words: Corporate Social Responsibility, energetic companies, 
stakeholders 
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LAICYZACJA W KONTEKŚCIE KRYZYSU EKOLOGICZNEGO 
 

 
Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,  

świat i ci, którzy na nim mieszkają. 
(Psalm 24,1)

1
  

I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go  
w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. 

(Księga Rodzaju 2,15) 

 
1. Laicyzacja 
Laicyzacja w najogólniejszym znaczeniu jest zeświecczeniem różnych 

poziomów życia społecznego. Określana jest jako brak zaangażowania 
społeczeństwa w sprawy religijne, jak także brak zaangażowania rządu w życie 
religijne społeczeństwa. Przejawia się słabnięciem więzi religijnych, odchodzeniem 
od norm etycznych, moralnych i obyczajowych głoszonych przez Kościoły różnych 
wyznań. W polityce laicyzacja często jest świadomym i programowym działaniem 
władz, ukierunkowanym na osłabienie i eliminowanie wpływu religii na życie 
społeczne.  

Czasami laicyzacja jest ujmowana jako przeciwieństwo sakralizacji
2
 i oznacza 

oddzielenie i uniezależnienie instytucji państwowych od instytucji kościelnych  
w dziedzinie prawodawstwa, administracji, oświaty i wychowania, wojskowości. 
Laicyzacja rozumiana jako proces desakralizacji prowadzi do takich zjawisk jak: 
osłabienie, a nawet zanik więzi wyznaniowych, zmniejszanie się stopnia i zasięgu 
uczestnictwa w praktykach religijnych, kwestionowanie zasad i norm moralności 
motywowanej religijnie, zmniejszanie się autorytetu duchowieństwa, spadek 
powołań kapłańskich. 

Ks. prof. Janusz Mariański opisuje laicyzację jako „wyzwolenie różnych 
dziedzin i obszarów życia społecznego spod wpływów kościołów, instytucji  
i religijnych systemów znaczeń lub zanik religijnych obyczajów i tradycji. Laicyzacja 
może być określana jako zjawisko zmniejszania się i zanikania wpływu wartości 
religijnych na indywidualne i społeczne życie ludzi, aż po utratę znaczenia 
religijnych systemów interpretacji sensu życia. Jest również rozumiana jako 
program działania państwa lub różnych instytucji politycznych głoszących 
konieczność podjęcia akcji zmierzających do uwolnienia życia publicznego spod 
wpływów Kościoła oraz nadania życiu społecznemu politycznie pożądanych 
kształtów (np. przesunięcie Kościoła na margines nowego porządku społecznego 
stworzonego przez władze komunistyczne). Wyróżnia się dwie formy laicyzacji: 
spontaniczną i sterowaną. Laicyzacja spontaniczna, oddolna, jest procesem 
powolnego lub radykalnego wyzwalania się różnych instytucji społecznych, a także 
indywidualnej i zbiorowej świadomości spod wpływów kościelnych. Prowadzi  
do osłabienia więzi religijnych i kościelnych, do postaw indyferentnych wobec 
wszelkiej transcendencji, aż do postaw ateistycznych. Jest związana przede 
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wszystkim z przemianami społeczeństw współczesnych, ale również  
z oddziaływaniem różnych światopoglądów i ideologii, propagujących wizję 
rozmywania się religii w nowoczesnym świecie. Niektórzy badacze proponują 
laicyzację spontaniczną nazywać sekularyzacją, natomiast terminem laicyzacji 
określają wszelkie procesy zeświecczenia jednostki i społeczeństwa. Laicyzacja 
sterowana jest procesem zaplanowanym, odgórnym, zamierzonym politycznie, 
często wiąże się z ideologią laicyzmu, czyli programem postulującym odrzucenie 
wszelkiej rzeczywistości transcendentnej jako szkodliwej dla rozwoju ludzkości.  
W praktyce oznacza próby eliminowania Kościołów, w dalszej kolejności religii,  
z życia publicznego, rozdział Kościoła od państwa, laickie ustawodawstwo, oświatę 
i wychowanie, niekiedy podporządkowanie instytucji kościelnych państwu, 
ograniczanie działalności Kościołów do sfery kultu i kontrolowanej przez państwo 
działalności charytatywnej, wreszcie traktowanie religii jako sprawy wyłącznie 
prywatnej, pozbawionej wszelkiego wpływu i znaczenia społecznego. Laicyzacja 
powinna doprowadzić – zdaniem zwolenników tej teorii – do stopniowego 
obumierania religii jako systemu wierzeń i praktyk oraz kształtowania się 
racjonalnej orientacji życiowej o charakterze ateistycznym. Jest ona traktowana 
jako część integralna procesów historycznych, społecznych i kulturowych 
związanych z tzw. modernizacją społeczeństw, postępem technicznym, 
industralizacją, urbanizacją, nowoczesną cywilizacją. Nie wyklucza to okresowych  
i niewielkich (lokalnych) procesów zahamowania laicyzacji w życiu indywidualnym  
i społecznym (tzw. delaicyzacja), będących wynikiem wzmożonej aktywności 
organizacji kościelnych i religijnych. Laicyzacja nie oznacza linearnego procesu 
przemian od religii do ateizmu ani zaniku religii, lecz jej przemianę. Laicyzacja jako 
proces społeczny stanowi ważny problem dla Kościołów. Oprócz niewątpliwych 
negatywnych konsekwencji może nieść z sobą także skutki pozytywne, o ile 
przyczynia się do swoistego oczyszczenia religii z elementów magicznych i do 
koncentracji Kościołów na ich misji ewangelizacyjnej. Kościoły, w warunkach 
laicyzacji, tracą swoje role polityczne, gospodarcze i kulturowe, pogłębiają 

natomiast funkcje etyczno-religijne”.
3
  

Prof. Henryk Swienko, charakteryzując zjawisko laicyzacji, pisze, że jest  
to „proces wyzwalania się spod wpływów i zależności religii i organizacji 
wyznaniowych wszystkich dziedzin życia społecznego. Laicyzacja znosi  
w zjawiskach społecznych pozory ich zdeterminowania przez siły nadnaturalne. 
Dotyczy ona zarówno sfery działań ludzkich, jak i przekonań. Laicyzacja powoduje 

zmniejszanie się lub zanikanie sfery sacrum na korzyść sfery laicum”.
4
 

Rozumienie laicyzacji w taki sposób stanowi zagrożenie nie tylko dla rozwoju  
i istnienia związków i wspólnot religijnych, ale także stanowi zagrożenie dla 
właściwego rozwoju ludzkości, a w dalszej konsekwencji stawia człowieka również 
wobec niebezpieczeństwa związanego z dalszym istnieniem. Powoduje ona 
naruszenie, a następnie zerwanie nie tylko pewnych więzi społecznych, 
obyczajowych, kulturowych, politycznych i ideologicznych między ludźmi świeckimi 
i ich instytucjami a Kościołami, ale poprzez desakralizację życia społecznego, 
ekonomicznego i gospodarczego, narusza harmonię na linii Bóg – człowiek – 
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środowisko naturalne,
5
 przyczyniając się tym samym pośrednio do zaistnienia 

stanu obecnego kryzysu ekologicznego.
6
 W rezultacie takiego procesu człowiek 

wkracza w strefę cywilizacji śmierci, o której mówił Jan Paweł II.
7
 

Jako najważniejsza przyczyna, będąca sama skutkiem procesu laicyzacji,  
z której wynikają wszystkie inne, postrzegana jest filozofia człowieka, jego etyka, 
współczesna moralność, określenie istoty człowieczeństwa, wartości, kultury  
i postępu. Kryzys ekologiczny jest więc wynikiem kryzysu powstałego na innym 

obszarze: religijności, filozofii, moralności i etyki.
8
 

 
2. Zagrożenia ekologiczne 
Problemy ekologiczne są bardzo ściśle powiązane z problemami 

gospodarczymi i społecznymi. W różnych krajach i na różnych kontynentach  
w różnym stopniu zagrożenia ekologiczne uwidoczniają się, wszędzie jest 
świadomość istnienia tych problemów. Zagrożenia ekologiczne to zakwaszenie 

atmosfery i wód, niszczenie warstwy ozonowej,
9
 globalne zmiany klimatyczne, 

wylesienie, stepowienie i pustynnienie
10

 powierzchni Ziemi, zanieczyszczenie mórz 

i oceanów,
11

 degradacja zasobów pitnej wody, ograniczenie bioróżnorodności
12

  

i zanieczyszczenie okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej.
13

 
 

2.1. Sfery zagrożeń 
Najważniejszymi komponentami środowiska są: atmosfera, woda i gleba. 

Człowiek może naruszyć równowagę, a to powoduje skutki trudne do określenia. 
Zniszczenie któregoś z tych elementów jest równoznaczne ze zniszczeniem 
ludzkiego istnienia.  

Atmosfera. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest generalnie 
przemysł, który wraz ze wzrostem liczby ludności, cały czas powiększa ilość 
szkodliwych substancji w atmosferze. Zanieczyszczenie stanowią pyły, tlenki 
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węgla, azotu, związki siarki, ołów i inne związki chemiczne. Coraz częściej 
słyszymy o skażeniu radioaktywnym. Zniszczenia ekologiczne w niektórych krajach 
postkomunistycznych na przykład w Polsce, Czechach, Słowacji, krajach byłego 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich należą do największych  

w Europie.
14

 Skutkami zanieczyszczenia powietrza są kwaśne deszcze, smog, 

dziura ozonowa i efekt cieplarniany. 
Woda. Coraz bardziej, nawet w świecie rozwiniętym, odczuwalny jest deficyt 

wody. Zanieczyszczenia rzek i zbiorników wodnych przez ścieki przemysłowe  
i komunalne, przez spływy z terenów rolniczych, składowisk odpadów stają się 
coraz bardziej odczuwalne. Woda z zanieczyszczonych rzek pobierana jest do 
sieci wodociągowej i po poddaniu procesowi oczyszczenia, dopuszczana jest do 
spożycia. W rezultacie spożywamy wodę, w której jest coraz więcej związków 
chemicznych, a także trujących pestycydów i herbicydów. Coraz bardziej 
zatruwane są morza, do których spływa woda z zatrutych rzek. Poważny problem 
stanowi również zanieczyszczenie wód morskich ropą naftową. 

Gleba. Gleba zatruwana jest przez związki chemiczne i pierwiastki 
promieniotwórcze. Najbardziej rozpowszechnione zanieczyszczenia to związki 
organiczne: pestycydy, herbicydy i detergenty, metale ciężkie: ołów (Pb), miedź 
(Cu), rtęć (Hg), kadm (Cd) i arsen (As), a także sole: azotany, siarczan i chlorki. 
Gleby o zmienionym odczynie stają się mniej urodzajne, co ujawnia się  
w zmniejszonej ilości i jakości plonów. Znaczne zanieczyszczenia zmniejszają 
odporność roślin na choroby i szkodniki. Rośliny pochodzące z zanieczyszczonych 
terenów zawierają toksyczne substancje. Po spożyciu wpływają szkodliwie na 
organizmy ludzi i zwierząt. 

 
2.2. Źródła zagrożeń 

Wśród przyczyn powodujących trudności w środowisku naturalnym wskazuje 

się na następujące zagrożenia: demograficzne,
15

 geograficzne,
16

 techniczne,
17

 

ekonomiczne
18

 i społeczno-kulturowe.
19

 Coraz więcej naukowców, filozofów 
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sprzeczności interesów między krajami najbogatszymi i słabo rozwiniętymi gospodarczo. Kraje 
wysoko rozwinięte, chroniąc własną przyrodę, eksploatują zasoby w krajach rozwijających się przy 
równoczesnej chęci zachowania czystości środowiska tych krajów dla potrzeb turystyki i wypoczynku. 
Kraje słabo rozwinięte widzą w rozwoju przemysłu szansę na poprawę własnej sytuacji gospodarczej, 
lecz nie mają środków na ochronę środowiska (przeważają inne potrzeby, np. wyżywienie 
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 Zagrożenia społeczno-kulturowe – niedocenianie roli środowiska w rozwoju społeczno-
gospodarczym. Podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństw warunkuje racjonalne 
korzystanie z zasobów przyrody. 



i myślicieli wskazuje na głębsze źródło istniejącego kryzysu, a mianowicie na 
mentalność człowieka, która leży u podstaw ludzkiej działalności. Problem kryzysu 
ekologicznego leży w samym człowieku, w jego postrzeganiu i rozumienia siebie  
i świata. 

Niewłaściwa hierarchia wartości. Obiektywna hierarchia wartości, 
ustanowiona została przez Boga, który powołał wszystko do istnienia (Rodzaju 1,1, 

Psalm 24,1, Izajasza 42,5).
20

 W hierarchii tej dobra materialne zajmują miejsce 

najniższe i służyć mają osiągnięciu dóbr wyższych.
21

 Autor listu do Rzymian tak 

napisał: „Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy 
żyją według Ducha, o tym, co duchowe” (Rzymian 8:5). Zachowanie owej hierarchii 
zapewnia pełny rozwój człowieka, a jej naruszenie stanowi niebezpieczeństwo dla 
jego rozwoju. Człowiek przez nieposłuszeństwo bożym nakazom zaburza właściwą 
hierarchię wartości i jest zmuszony do ustanawiania w to miejsce swojej hierarchii. 
Wszystko inne nie może przynieść trwałej satysfakcji człowiekowi, gdyż jest on 
istotą duchową, stworzoną do relacji z Bogiem, „I stworzył Bóg człowieka na obraz 
swój. Na obraz Boga stworzył go” (Rodzaju 1:27). 

Wywrócenie naturalnej hierarchii wartości powoduje czczenie rzeczy 
doczesnych, gdzie dobra ekonomiczne stają się wartościami zasadniczymi,  
a człowiek z pana, staje się ich sługą. Taka sytuacja tyczy się indywidualnego 
człowieka, ale także przekłada się na społeczeństwo, gdzie wzrost ekonomiczny 
stanowi najważniejszy cel polityki gospodarczej. 

Konsumcjonizm. Błędna hierarchia wartości, gdzie ważniejsze staje się 
„mieć” niż „być”, w której dobra materialne przedkładane są przed innymi 
wartościami – sprawiają, że człowiek w sposób nieodpowiedzialny eksploatuje 
ziemię. Ofiarą jego chciwości padają zasoby wód, atmosfery, gleby oraz źródła 
produkcji roślinnej i zwierzęcej mórz i lądów.  

Nie tylko w społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych widzimy, jak firmy 

i korporacje w pogoni za szybkim zyskiem, między innymi poprzez reklamy,
22

 

kształtują i rozwijają chęć posiadania różnego rodzaju wartości materialnych. 

Dominującą siłą psychiczną staje się chciwość konsumpcji.
23

 Zaspokojenie potrzeb 

staje się sensem życia, a dążenie do jej zaspokojenia – nową religią.
24

 
Konsumpcjonizm polega nie tylko na tym, że chcemy coraz więcej, ale także na 
tym, że chcemy czegoś nowego. Konsumpcyjna mentalność obejmuje wszystkie 
dziedziny życia tak osobistego, jak i społecznego. Niemiecki filozof, socjolog  
i psycholog, Erich Fromm, tak opisuje sposób życia zorientowany na „mieć”:  
„W tym sposobie życia liczy się tylko przyswajanie sobie dóbr i nieograniczone 
prawo zatrzymywania sobie tego, co się zdobyło. Orientacja ta wyklucza innych  
i nie wymaga ode mnie żadnych innych wysiłków, jak tylko tego, żeby stan 
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posiadania zachować lub uczynić z niego produktywny użytek. (...) Zamienia ona 
wszystkich i wszystko w martwe podporządkowanie mojej władzy, obiekty. (...) 
Podmiotem jestem nie «ja sam», lecz «ja jestem tym, co mam». Moja własność 

uzasadnia mnie i moją identyczność.”
25

 Żeby zaspokajać takie postawy trzeba 

intensywniej eksploatować środowisko naturalne. 
 
3. Biblijne podejście do kwestii środowiska 
Biblijnym podejściem do kwestii własności Ziemi, a tym samym własności jej 

zasobów jest pytanie „Kto jest właścicielem ziemi?” Odpowiedź całej tradycji 
chrześcijańskiej jest jasna: Bóg. „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, 
którzy na nim mieszkają.” (Psalm 24,1), „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” 
(Rodzaju 1,1). Bóg jest Stwórcą i z racji jej stworzenia jest także jej właścicielem. 
To, że Ziemia należy do Boga i do nas, zostało wyrażone w Księdze Rodzaju: 

Księga Rodzaju 1,10-12 „Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko 
wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Niech  
się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, 
rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak 
się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego,  
i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to 
było dobre.” 

Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej (...). I tak 
się stało (w. 24). 

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas  
i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad 
całą ziemią (...) (w. 26). I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się  
i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad 
rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się 
poruszają po ziemi! (w. 28). 

Na podstawie tych cytatów biblijnych możemy w sposób uzasadniony wysunąć kilka 
twierdzeń. 

Po pierwsze, Bóg dał nam nakaz panowania nad ziemią. Widzimy dwa boskie 

postanowienia w wersecie 26: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz...”  
i „...czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad...” Widzimy także dalej: „I błogosławił im 
Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, 
i czyńcie ją sobie poddaną...” (w. 28). Widzimy tutaj dwie bardzo ważne rzeczy dla 

człowieka: nosimy w sobie obraz Boga – składający się z rozumnych, moralnych, 

społecznych i duchowych cech, które umożliwiają nam poznanie Boga oraz sprawujemy 
władzę nad ziemią i jej stworzeniami. 

Bóg ustanowił porządek i hierarchię stworzenia, „Ukształtował Pan Bóg człowieka z 
prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą” 
(Rodzaju 2:7). Ustawił człowieka między sobą jako Stwórcą  
a resztą stworzenia, ożywionego i nieożywionego. Pod względem materialnym jesteśmy 

jednością z resztą natury, mając status stworzeń.
26

 Pod względem duchowym różnimy się 

od niej, będąc stworzeni na obraz Boga i posiadając władzę. Biologicznie jesteśmy tacy jak 
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zwierzęta: tak jak one oddychamy (Rdz 1,21.24; 2,7), jemy (1,29-30) i rozmnażamy się 
(1,22,28). Posiadamy wyższy poziom doświadczenia, w którym jesteśmy podobni do Boga: 
potrafimy myśleć, wybierać, tworzyć, kochać, modlić się i sprawować władzę. Łączymy 
zależność  
od Boga z panowaniem nad ziemią. Bóg wyposażył ziemię we wszystkie potrzebne zasoby 

– żywność, wodę, ubranie, schronienie, energię i ciepło – i dał nam władzę nad nią oraz jej 

zasobami. 
Po drugie, nasze panowanie jest panowaniem wspólnym. Sprawując władzę daną 

nam przez Boga, współdziałamy z procesami natury. W Księdze Rodzaju widzimy, że 
ziemia została stworzona jako płodna. Człowiek potrafi sprawić, aby ziemia była płodniejsza. 
Potrafi uprawiać glebę. Potrafi udoskonalać żywy inwentarz, prowadząc selektywną 
hodowlę. Może wytwarzać krzyżówki ziaren dających nadzwyczajne plony na skalę 
przemysłową. Może kontrolować  
i przyśpieszać pewne rzeczy, jednak we wszystkich tych działaniach tylko współdziała z 
prawami płodności, które wcześniej ustanowił Bóg. Musi więc  
uznać, że jego władza nad naturą byłaby bezowocna, gdyby Bóg nie uczynił ziemi płodnej i 

gdyby nadal nie pozwalał mu się „rozmnażać”.
27

 „Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną 

siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc” (Rodzaju 8,22). 
Po trzecie, panowanie zostało nam powierzone i dlatego musi być odpowiedzialne. 

To znaczy, że panowanie nad ziemią nie należy nam się na podstawie prawa, a jedynie 
życzliwości. Ziemia „należy” do nas nie dlatego, że ją stworzyliśmy czy posiadamy, lecz 
dlatego, że jej Stwórca powierzył nam o nią troskę (Rodzaju 1,26, 28). Ma to ważne 
konsekwencje. Jeśli myślimy o ziemi jako królestwie, to nie możemy uważać się za królów, 
lecz za zarządców, którzy  
ją uprawiają i strzegą w imieniu właściciela (Rodzaju 2,15).  

W Piśmie Świętym wielokrotnie znajdujemy stwierdzenie, że Bóg – Stwórca 

wszystkiego, posiada wieczystą własność i sprawuje troskliwy nadzór nie tylko nad ziemią, 

ale nad całym wszechświatem.
28

 Właściwa relacja pomiędzy ludzkością  

a zasobami ziemi jest bardziej złożona. Jest jednak jeden fakt, który ma bardzo 

ważne znaczenie moralne: Ziemia nie należy do człowieka – należy do Boga.
29

 
Jeremiasz podsumowuje to dość zwięźle: „Ja uczyniłem ziemię, człowieka  
i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym 
ramieniem, i daję ją temu, komu zechcę.” (Jeremiasza 27,5). W etyce ekologicznej 
fakt ten nie może być ignorowany. Zasoby i środowisko ziemi nie są nasze  
w żadnym suwerennym lub nieograniczonej sensie, wszystko należą do kogoś 
innego. 

Relacje ludzkości do ziemi powinien zdominować kolejny fakt: „Niebiosa są 
niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim.” (Psalm 115,16). Biblia mówi, że 
ziemia należy zarówno do Boga, jak i do człowieka. Do Boga, poniewa ją stworzył, 
do nas, bo nam ją dał Bóg. Oczywiście nie dał jej nam całkowicie, lecz zachował 
do niej prawo i kontrolę nad nią. Dostaliśmy ziemię w dzierżawę, a nie na 
własność. Jesteśmy tylko najemcami, sam Bóg zaś pozostaje „właścicielem 
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 J.R.W. Scott, Chrześcijanin a problemy współczesnego świata, tłum. Justyna Grzegorczyk, 2009,  
s. 160. 
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 Hebrajczyków 1,2: Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił 
dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Kolosan 1,16: Ponieważ w Nim 
(w Jezusie) zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, 
czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla 
niego zostało stworzone. 

29
 Psalm 24,1: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają.  



ziemskim”, Panem ziemi. Nad tym darem mamy kontrolę, ale nie jest ona 
całkowicie suwerenna, wszystko zostało nam przekazane, żebyśmy w mądry 

sposób tym zarządzali i dysponowali.
30

 Nikomu w Izraelu nie wolno było przekazywać 

ziemi poza pokolenie (Liczb 36,7)
31

 ani sprzedawać jej nikomu na zawsze. Co pięćdziesiąt 

lat, w Rok Jubileuszowy, cała ziemia powracała do swego pierwotnego właściciela. Bóg 
uczył, że ziemia nadal należy do Niego i że żaden człowiek nie ma prawa nieograniczonej 
własności. Powinniśmy pamiętać o dwóch fundamentalnych prawdach. 

Po pierwsze, że jesteśmy przybyszami: „Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, 
gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami  
i mieszkańcami” (Kapłańska 25,23). 

Po drugie, nie wolno zatrzymywać dla siebie wszystkich produktów ziemi, lecz trzeba 
zaopatrzyć w nie bliźniego, który jest w potrzebie. „Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma 
on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota  
i wdowa, którzy są w twoich bramach, i będą jedli, i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg 
twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał” (Powtórzonego Prawa 14:29). 

 
4. Zakończenie 
Człowiek powinien rządzić w świecie mądrze i odpowiedzialnie gospodarować 

zasobami naturalnymi. Musi pamiętać o tym, że fauna, flora i wszystkie bogactwa 
ziemi są przeznaczone dla całej ludzkości, dla pokoleń teraźniejszych i przyszłych. 
To powinno determinować gospodarowanie człowieka na ziemi. Troska o dobro 
bliźniego również tego w przyszłości jest wymogiem moralnym i będzie w swoim 
czasie ocenione: „A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi” 
(Mateusza 25:19). Troska o Ziemię wyrażająca się we właściwym zarządzaniu 
dobrami naturalnymi i dbaniu o stan środowiska powinna wyrastać z miłości do 
drugiego człowieka, troski o jego ziemską egzystencje, zarówno tego współcześnie 
żyjącego, jak i w stosunku do przyszłych pokoleń. Grzech przeciwko naturze jest 

złem wyrządzonym drugiemu człowiekowi, przeciwko ludzkiemu zdrowiu i życiu:
32

  
„A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mateusza 25,40). 
Księgi prorockie Starego Testament przypominają nam, że Bóg jest królem, władcą 

i właścicielem, do którego wszystko powraca.
33

 Żadne pokolenie nie ma jakiejś 
szczególnej roli pod względem dysponowania darem; ziemia wraz z jej zasobami 
została przekazana dla wszystkich przyszłych pokoleń. W związku z tym słowa 
Pisma Świętego stale przypominają nam warunki przymierza z Bogiem,  
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 Mateusza: 25,14-15 Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi  
i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, 
każdemu według jego zdolności, i odjechał. 

31
 Liczb 36:7: Aby dziedzictwo synów izraelskich nie przechodziło od jednego plemienia do drugiego. 
Każdy bowiem Izraelita powinien trzymać się dziedzictwa plemienia swoich ojców. 

32
 M.A. Michalski, Problem zagrożeń ekologicznych w nauce społecznej Kościoła katolickiego, [w:] 
Ekonomia, ekologia, etyka, W. Tyburski (red.), Toruń 1996, s. 99-107.  

33
 Jeremiasza 10:10: Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od 
jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby.  
Izajasza 33,22: Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas 
wybawi. 
Psalm 47,3: Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, Jest wielkim Królem całej ziemi! 
Psalm 47,8: Bóg bowiem jest Królem całej ziemi... 



to przymierze jest "na zawsze". Biblia jest przesiąknięta uwagami na temat troski  

o zachowanie "ziemi" i jej zasobów (Psalm 2,7-12).
34 

 
Takie rozumienie ma kluczowe znaczenie dla chrześcijańskiej 

odpowiedzialności za świat. Świat jest dla wszystkich. Jego dziedzictwo jest 
wartością trwałą i przeznaczone jest do korzystania przez wszystkie przyszłe 
pokolenia. Ci, którzy otrzymują taki dar i korzystają z niego, są zobowiązani do 
eksploatowania jej zasobów z myślą o przyszłych pokoleniach, aby wypełniała się 
obietnica: „Bóg dał ją w wasze ręce jako miejsce, gdzie nie brak niczego z tych 
rzeczy, które są na ziemi” (Sędziów 18,10). Bóg udostępnia wszystko co jest 
potrzebne ludzkości do trwania i rozwijania się (Rodzaju 1,26-28, 9,2-5), ale 
warunkuje to posłuszeństwem przymierzu: „Wspominajcie po wieki przymierze 
jego, Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń” (w. 15, I Kronik 16,14-18). 

Każde pokolenie istnieje tylko jako "pielgrzymujące". W odpowiedzialny 
sposób powinniśmy zarządzać zasobami ziemi mając na myśli własną przyszłość  
i następnych pokoleń. Nasza odpowiedzialność za Ziemię, za jej zasoby, a tym 
samym za przyszłość ludzkości, musi się opierać na uznaniu i akceptacji zasad 
które wyznaczył Bóg Stwórca i Właściciel wszystkiego (Kolosan 1,16). Boże 
zasady są wieczne: „Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie twoje 
trwa najdłużej” (Psalm 119,96). Jako odpowiedzialni ludzie musimy respektować 
boże nakazy, poprzez uczenie się wprowadzania ich w życie. Człowiek jest 

stworzeniem, a nie stwórcą i musi dostosować swoje działania do bożych praw, jeśli chce 
panować w sposób odpowiedzialny nad środowiskiem, w którym przyszło mu żyć. 

 
Streszczenie 
Artykuł dotyczy zagadnienia laicyzacji w kontekście kryzysu ekologicznego. 

Autor podkreśla biblijne podejście do Boga jako Stwórcy i Właściciela Ziemi  
i wszystkiego co się na niej znajduje. Odejście od biblijnych zasad w życiu 
społecznym – czym jest właśnie laicyzacja – powoduje naruszenie, a następnie 
zerwanie nie tylko więzi społecznych, obyczajowych, kulturowych i ideologicznych 
między ludźmi świeckimi i ich instytucjami a Kościołami i wspólnotami 
wyznaniowymi, ale poprzez desakralizację życia społecznego, ekonomicznego  
i gospodarczego, narusza harmonię na linii Bóg – człowiek – środowisko naturalne, 
przyczyniając się tym samym do zaistnienia obecnego kryzysu ekologicznego. 
Autor podkreśla, że jedynym skutecznym i dającym trwałe zmiany ratunkiem jest 
powrót do zasad zawartym w Piśmie Świętym. 

Słowa klucze: laicyzacja, kryzys ekologiczny, konsumpcjonizm, stworzenie, 
człowiek, Bóg 

 
Summary 
The article concerns the issue of laicization in the context of the ecological 

crisis. The author stresses the biblical approach to God as Creator and Owner of 
the Earth, and everything on it is. Moving away from biblical principles in social life 
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 Psalm 2,7-12: Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. 
Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem 
żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie 
przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby 
się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu 
ufają! 



– what is the secularization – causes a violation, then not only breaking social ties, 
moral, cultural and ideological between the laity and their institutions and churches 
and religious communities, but by desacralisation social, economic and business, 
violates harmony on the line God – man – the environment, thus contributing to the 
occurrence of the present ecological crisis. The author emphasizes that the only 
effective and viable permanent changes salvation is to return to the principles 
contained in the Scriptures. 

Key words: laicization, ecological crisis, consumerism, creation, man, God 
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LUDY RDZENNE ARKTYKI WOBEC RYWALIZACJI MOCARSTW  
I KONCERNÓW SUROWCOWYCH O ZŁOŻA NATURALNE 

 
 
Konsekwencją rozwoju światowej gospodarki jest stały wzrost zużycia energii, 

której głównym źródłem pozostają surowce nieodnawialne pochodzenia 

organicznego.
1
 Szczególnie istotne znaczenie dla globalizującego się świata  

ma rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny, które spowodowało 
bezprecedensowy wzrost ceny tych surowców w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Proces stopniowego wyczerpywania się łatwiej dostępnych złóż organicznych 
źródeł energii jest istotnym czynnikiem geopolitycznym wywierającym 
wieloaspektowy wpływ na procesy globalne. Z jednej strony skłania mocarstwa  
do rywalizacji o wpływy na terytoriach bogatych w ropę naftową i gaz, z drugiej – 
stanowi bodziec dla rozwoju technologii eksploatacji węglowodorów, a także 
poszukiwań nowych złóż na słabo przebadanych lub trudno dostępnych 
obszarach. Co więcej, wyraźny wzrost cen surowców energetycznych (przede 
wszystkim ropy naftowej) w ostatnich latach sprawił, że kosztochłonne inwestycje 
przemysłu wydobywczego w słabo zaludnionych i nisko uprzemysłowionych 
regionach o niesprzyjającym klimacie stają się coraz bardziej opłacalne. 

W kontekście rywalizacji światowych mocarstw o dostęp do surowców 
naturalnych nie sposób nie wymienić Arktyki. Daleka Północ przez całe stulecia 
postrzegana była jako obszar niedostępny i niemal niemożliwy do skolonizowania. 
W zbiorowej wyobraźni ludzkości epoki przemysłowej stała się antonimem 
przestrzeni cywilizowanej. Arktyka budziła zainteresowanie raczej glacjologów, 
zoologów, botaników, etnologów i podróżników zafascynowanych eksploracją 
odludnych terytoriów, niż przywódców państwowych, geostrategów czy 
politologów. Oczywiście nie brakowało tych, którzy zwracali uwagę na strategiczne 
znaczenie obszarów polarnych, lecz ich rozważania raczej nie przedostawały się 
do głównego nurtu refleksji nad polityką globalną. Jeszcze w okresie zimnej wojny 
Arktykę postrzegano jako obszar peryferyjny, położony z dala od terytoriów,  
na których rozstrzygają się losy ludzkości. Temu sposobowi myślenia sprzyja 
najbardziej rozpowszechniony sposób kreślenia map świata, w których centrum 
znajduje się punkt przecięcia równika i południka zerowego (mapy tego rodzaju 
względnie wiernie odwzorowują układ najludniejszych kontynentów oraz Oceanów 
Atlantyckiego i Indyjskiego, jednak deformują kształt Oceanu Spokojnego oraz 
Antarktyki i Arktyki). W taki oto sposób kartografia wpływa na percepcję 
rzeczywistości międzynarodowej nie tylko przez opinię publiczną, ale również 
polityków, analityków czy przedstawicieli świata mediów. Spojrzenie na mapę 
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 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na dużą skalę mogłyby stać się alternatywną strategią 
rozwoju światowej gospodarki. Wymagałoby to jednak porzucenie orientacji na maksymalizację zysku 
w krótkim okresie, która odgrywa centralną rolę w hierarchii wartości charakterystycznej dla 
neoliberalnej globalizacji. Pomimo szumnych zapowiedzi i nie kończących się debat, odnawialne 
źródła energii odgrywają znaczną rolę jedynie lokalnie (w gospodarkach niektórych państw wysoko 
rozwiniętych, np. państw nordyckich), a ich rozwój na większą skalę pozostaje wyzwaniem dla 
przyszłych pokoleń. 

 



świata, w której centrum znajduje się Biegun Północny, pozwala zrozumieć, jak 
blisko siebie w istocie znajdują się dwa wielkie mocarstwa współczesnego świata – 

Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska.
2
 

Wielkość arktycznych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego jest trudna  
do oszacowania; według niektórych ocen za Kołem Podbiegunowym Północnym 

może znajdować się nawet 25% światowych rezerw surowców energetycznych.
3
 

Według szacunków klimatologów, w ciągu najbliższego stulecia może sięgnąć 
nawet 5,8%, przy czym na terytoriach polarnych tempo wzrostu temperatury może 

być dwukrotnie szybsze.
4
 Obserwowany od lat wzrost średniej temperatury rocznej 

na obszarze Arktyki sprawia, że stopniowo zmniejsza się powierzchnia pokrywy 
lodowej i wydłuża się okres, w którym możliwa jest żegluga wzdłuż wybrzeży 

Oceanu Arktycznego.
5
 Według niektórych ocen, Północny Szlak Morski może już  

w 2018 roku stać się drogą morską łączącą Ocean Atlantycki z Oceanem 

Spokojnym o kluczowym znaczeniu dla światowego handlu i transportu surowców.
6
 

Konsekwencje geopolityczne antropogenicznych zmian klimatycznych, w tym 
topnienia lodu Arktyki, są w ostatnich latach nadzwyczaj popularnym tematem 
debat w środowiskach naukowych i eksperckich. Debaty te wydają się 
zdominowane przez dwa punkty widzenia, odpowiadające pozytywistycznym 
paradygmatom w teorii stosunków międzynarodowych. Pierwszy z nich, który  
w uproszczeniu można określić jako idealistyczny czy też liberalny, eksponuje 
perspektywy współpracy państw arktycznych z korzyścią dla całej ludzkości. Drugi 
punkt widzenia, który wydaje się zyskiwać ostatnimi czasy szczególną popularność 
(zwłaszcza w publicystyce), nawiązuje do tradycji szkoły realistycznej. Jego 
zwolennicy postrzegają przyszłość Arktyki przez pryzmat sprzecznych interesów 

państw Dalekiej Północy, które skazane są na rywalizację.
7
 Choć oba 

zaprezentowane dyskursy wydają się krańcowo odmienne, łączy je koncentracja 
na roli państwa jako głównego czynnika sprawczego oraz najistotniejszego punktu 
odniesienia w refleksjach na temat możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji  
w regionie Arktyki. Statocentryczna analiza sytuacji geopolitycznej na terytoriach 
położonych za Kołem Podbiegunowym Północnym (uwzględniająca jednak 
zazwyczaj również rolę koncernów oraz organizacji międzynarodowych) często 
prowadzi do marginalizowania znaczenia potrzeb, interesów i działań innych 
aktorów polityki międzynarodowej współkształtujących rzeczywistość Dalekiej 
Północy, takich jak ludy rdzenne. 

Nasilająca się rywalizacja mocarstw i koncernów energetycznych o surowce 
naturalne Arktyki stanowi zagrożenie dla ludów rdzennych, które od tysiącleci 
zamieszkują obszary położone na północ od Koła Podbiegunowego, prowadząc 
gospodarkę naturalną i żyjąc w harmonii z przyrodą. Społeczności tubylcze  
są depozytariuszami ogromnej kolektywnej mądrości oraz bezcennych  
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umiejętności przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wytworzyły unikalną 
kulturę oraz światopogląd, którego integralną częścią jest szczególny typ więzi  
z własnym terytorium, ziemią i zasobami przyrody, holistyczne postrzeganie świata 
oraz sakralizacja sił natury. System wartości, swoisty dla ludów rdzennych,  
jest niemożliwy do pogodzenia z tak charakterystycznym dla paradygmatu 
scjentystycznej cywilizacji materialistycznej przekonaniem, zgodnie z którym 
przyroda istnieje po to, by służyć zaspokajaniu ludzkich potrzeb, a biosfera  
to rezerwuar surowców dla światowej gospodarki. 

Samo pojęcie „ludu rdzennego” budzi znaczne kontrowersje. Do dziś nie 
ustalono powszechnie przyjętej prawnomiędzynarodowej definicji „rdzenności” 
(indigeneity). Co więcej, takiej definicji nie zawiera żaden z międzynarodowych 
dokumentów dotyczących praw ludów tubylczych, łącznie z Deklaracją Praw 
Ludów Rdzennych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 13 września 2007 roku.
8
 Niektórzy eksperci argumentują wręcz,  

że precyzyjna definicja nie jest konieczna, a scholastyczne spory odciągają  
w istocie uwagę od istoty problemu. Sprawozdawca Specjalny Podkomisji 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, José Martinez Cobo, stworzył na 
podstawie przeprowadzonych badań definicję roboczą, która była stosowana przez 
różne zespoły międzynarodowe zajmujące się powyższą problematyką. Definicja ta 
brzmi następująco: 

„Rdzennymi wspólnotami, ludami i narodami są te, które zachowując 
historyczną ciągłość ze społeczeństwami istniejącymi na ich terytoriach przed 
inwazją i kolonizacją, uznają się za odrębne wobec innych sektorów 
społeczeństwa dominujących obecnie na tych terytoriach lub ich części. Stanowią 
obecnie niedominujący sektor społeczeństwa oraz dążą do zachowania, rozwoju  
i przekazania przyszłym pokoleniom terytoriów swoich przodków oraz własnej 
tożsamości etnicznej jako podstawy ich ciągłej egzystencji jako ludów,  
w zgodzie z własnymi wzorami kulturowymi, instytucjami społecznymi i systemami 

prawnymi”.
9
 

Warunkiem koniecznym dla przetrwania unikalnego sposobu życia 
społeczności rdzennych, ich kultury i sposobu gospodarowania, jest istnienie 
obszarów nieskażonej przyrody. Obiektem bezprecedensowej ekspansji przemysłu 
(przede wszystkim wydobywczego) na obszarach arktycznych często są obszary 
oraz zasoby tradycyjnie wykorzystywane przez ludy rdzenne. W tej sytuacji konflikt 
interesów wydaje się nieunikniony. Pozycja ludów rdzennych w tej konfrontacji  
jest bardzo słaba. Powszechną tendencją jest przedkładanie zysku korporacji  
i interesów geopolitycznych nad prawa ludów rdzennych. 

Politycy światowych mocarstw i zarządy korporacji bardzo rzadko traktują ludy 
rdzenne w sposób podmiotowy. Wielkie koncerny międzynarodowe eksploatujące 
bogactwa naturalne nie są zainteresowane tym, by ludy rdzenne posiadały 
szczególne prawa. Dążenie korporacji energetycznych do maksymalizacji zysków 
jest nie do pogodzenia z prawem małych narodów i ich własnej tożsamości, której 
integralną częścią jest kultura materialna – unikalne sposoby gospodarowania  
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i wykorzystywania zasobów przyrodniczych. Choć Arktyka obejmuje ogromny 
obszar (około 26 mln km², w tym ok. 14 mln km² mórz – dane te mogą się 

nieznacznie różnić w zależności od sposobu wyznaczenia granic),
10

 to można 

wyróżnić szereg wspólnych dla niej czynników, które determinują sytuację ludności 
rdzennej oraz kształtują specyfikę eksploatacji surowców energetycznych. Surowy 
klimat Arktyki sprawia, że eksploatacja surowców na jej terytorium wymaga 
zastosowania specjalnych technologii i wyposażenia. Słabe zaludnienie terytorium 
sprawia, że w przypadku pracochłonnych inwestycji występuje konieczność 
importowania siły roboczej. Na całym obszarze infrastruktura transportowa, 
mieszkaniowa, usługowa i finansowa jest raczej słabo rozwinięta. Ogrom masy 
lądowej Arktyki znacznie podnosi koszty transportu. Nie mniej istotną kwestią  
jest delikatność arktycznego ekosystemu, który jest nadzwyczaj podatny na 

zniszczenie.
11

 

Wydobycie surowców energetycznych na obszarach Dalekiej Północy jest 
źródłem licznych zagrożeń dla ludów rdzennych Arktyki, dla których 
najważniejszymi sposobami gospodarowania są wypas reniferów, zbieractwo, 
rybołówstwo i myślistwo. Wśród zagrożeń tych wymienić można między innymi 
masowe osadnictwo ludności napływowej, politykę przesiedlania rdzennych 
społeczności, degradację fauny i flory wskutek rozbudowy infrastruktury 
przemysłowej i transportowej oraz samego procesu eksploatacji, zanieczyszczenie 
wody, powietrza i ziemi oraz zakrojoną na szeroką skalę wycinkę lasów. 
Rezultatem inwestycji przemysłu wydobywczego jest obniżenie różnorodności 
biologicznej środowiska naturalnego, które prowadzi do zniszczenia terenów 
łownych, łowisk ryb i roślin leczniczych wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie 

naturalnej.
12

 
Niesprzyjające warunki klimatyczne są główną przyczyną niewielkiej gęstości 

zaludnienia Arktyki. Projekty eksploatacji surowców nieodnawialnych obejmują 
ograniczony okres czasu – zazwyczaj od 20 do 50 lat. Tego rodzaju inwestycje 
wiążą się zazwyczaj z migracją w region wydobycia surowców określonej liczby 
pracowników (często z rodzinami), którzy nie mieli wcześniej żadnych związków  
z tym terytorium, oraz budową odpowiedniej infrastruktury. Po wyczerpaniu złóż 
infrastruktura jest porzucana, a pracownicy opuszczają niesprzyjające do życia 
terytorium. Ludy rdzenne zamieszkują Arktykę od wieków i uważają jej klimat  
za naturalny. Stanowią warstwę demograficzną, która nie wykazuje skłonności  
do migracji. Wypracowane przez nie metody gospodarowania i wykorzystania 
zasobów nie przynoszą destrukcji środowisku naturalnemu, nie są bowiem 
zorientowane na wyeksploatowanie surowców i porzucenie zamieszkiwanych 
ziem. Ludy rdzenne dążą do przekazania swojego sposobu życia i pozostawienia 
nieskażonego środowiska przyrodniczego kolejnym pokoleniom. Opisaną 
tendencję demograficzną można zaobserwować na przykładzie Czukotki  
w latach 1926-2003. Polityka industrializacji obszarów arktycznych prowadzona 
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przez władze ZSRR, połączona z subsydiowaniem pracowników żyjących  
w niesprzyjających warunkach klimatycznych, zaowocowała znaczną migracją 
ludności z innych obszarów socjalistycznego mocarstwa na peryferyjny półwysep. 
W roku 1926 liczba ludności rdzennej (przede wszystkim Czukczy) wynosiła 
13.946, podczas gdy mieszkańców nierdzennych było zaledwie 985. Motywowana 
ekonomicznie migracja wewnętrzna mieszkańców ZSRR na Czukotkę przybrała 
znaczną skalę około 1959 roku. W latach 1959-1989 liczba allochtonów 
powiększyła się z 35 tysięcy do 148 tysięcy, podczas gdy liczba autochtonów 
pozostała niemal niezmienna (wzrosła z 12 do 15 tysięcy). Po upadku ZSRR, 
któremu towarzyszył krach przemysłu, ograniczenie zbrojeń i odejście od polityki 
subsydiów, rozpoczął się proces wyludnienia Czukotki. W 2003 roku 
przedstawicieli ludności nierdzennej na półwyspie mieszkało około 35 tysięcy – 
niemal dokładnie tyle, ile w 1959 roku. Z kolei liczba ludności rdzennej wzrosła  

to 18 tysięcy.
13

 
Przytoczony przykład ilustruje postawę ludności rdzennej wobec Arktyki. Dla 

ludności tubylczej Daleka Północ jest odwieczną przestrzenią życia i naturalnym 
środowiskiem. W odróżnieniu od ludności napływowej, rdzenni mieszkańcy 
zamieszkują te terytoria zarówno w okresie poprzedzającym eksploatację 
surowców, w czasie eksploatacji oraz po jej zakończeniu. Podczas eksploatacji 
surowców i związanej z nią lokalnej prosperity, ludność rdzenna ma w najlepszym 
przypadku minimalne korzyści – jej przedstawiciele rzadko kiedy są beneficjentami 
tego rodzaju projektów. Dochody z wydobycia złóż nie są zazwyczaj inwestowane 
w rozwój wspólnot autochtonicznych. Za sprawą napływu ludności z zewnątrz, 
lokalne wspólnoty często podlegają akulturacji, prowadzącej niekiedy  
do dezintegracji tradycyjnych struktur społecznych. Zdarza się niejednokrotnie,  
że przedstawiciele ludności rdzennej są marginalizowani i wykluczani – uznawani 
za ludzi niższej kategorii. Nie należą do rzadkości przypadki stygmatyzacji 
autochtonów przez ludność napływową, przypisywania im „zacofania”, „dzikości”  
i „prymitywizmu”. Choć autochtoniczni mieszkańcy nie odnoszą z projektów 
korzyści ekonomicznych ani społecznych, właśnie oni w największym stopniu 
ponoszą konsekwencje zniszczeń środowiska naturalnego, destrukcji unikalnych 
sposobów gospodarowania oraz rozpadu tradycyjnego modelu więzi 

społecznych.
14

 Ze względu na to interesy i potrzeby miejscowej ludności powinny 
mieć priorytetowe znaczenie podczas inwestycji przemysłu wydobywczego. Coraz 
intensywniejsza eksploatacja złóż naturalnych na obszarach tradycyjnie 
zamieszkiwanych przez ludy rdzenne wiąże się z licznymi wyzwaniami natury 
etycznej i prawnej. 

Większość koncernów energetycznych prowadzących eksploatację surowców 
na terenie Arktyki, wśród nich Shell, Statoil, British Gas i Sibineft, opracowała 
dokumenty formułujące oficjalną politykę wobec ludności rdzennej. Prezentowanie 
tego rodzaju deklaracji jest częścią strategii z zakresu public relations i służy 
prezentowaniu przedsiębiorstw opinii publicznej jako organizacji odpowiedzialnych 
społecznie, które nie dążą jedynie do maksymalizacji zysku. W praktyce jednak 
podejmowane działania (konsultacje z przedstawicielami lokalnych wspólnot, 
wypłata zadośćuczynienia poszkodowanym w wyniku inwestycji, mecenat 
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wydarzeń kulturalnych) nierzadko noszą charakter pozorowany i fasadowy, będąc 
bardziej zabiegiem mającym na celu „ocieplanie” wizerunku przedsiębiorstwa 

surowcowego.
15

 

Spory ludności rdzennej z koncernami energetycznymi są niezwykle gorące 
we współczesnej Federacji Rosyjskiej. Małe rdzenne ludy Północy, Syberii  
i Dalekiego Wschodu to Rosji kategoria nie tylko etnologiczna, lecz również 
polityczno-prawna. Status ten przyznaje się grupom uznawanym za zagrożone 
utratą własnej tożsamości etnicznej i lingwistycznej, którym z tego tytułu 
przysługują pewne przywileje oraz szczególna ochrona. Status przyznawany jest 
wspólnotom etnicznym liczącym poniżej 50 tys. przedstawicieli, zamieszkującym 
na ziemiach swoich przodków na rosyjskiej Północy, Syberii i Dalekim Wschodzie, 

które kultywują tradycyjny sposób życia i gospodarowania.
16

 Grupy te są wyliczone 

enumeratywnie w rozporządzeniu.
17

 Według rosyjskiego ustawodawstwa 
chronione są zarówno wartości naturalne (terytoria, na których żyją rdzenne 
narody oraz zasoby przyrodnicze, z których korzystają), jak i kulturowe (tradycyjny 
sposób życia i gospodarowania). Istnieje również kategoria prawna „terytorium 
tradycyjnego wykorzystania przyrody” – obszary te są chronione prawnie  
na podobnej zasadzie jak rezerwaty przyrody i parki narodowe; zakazane jest  
tam przeobrażanie przyrody i eksploatacja surowców naturalnych metodami 

przemysłowymi.
18

 

W kontekście procesów społeczno-politycznych na Dalekiej Północy Federacji 
Rosyjskiej warto przywołać spór o status etnologiczny Pomorców, którzy 

zamieszkują na obszarze wybrzeża Morza Białego oraz Morza Barentsa.
19

 

Pomorcy są potomkami dawnych mieszkańców Rusi Nowogrodzkiej, którzy  
od XII wieku osiedlali się na południowym brzegu Morza Białego, Wyspach 
Sołowieckich, Półwyspie Kolskim, wybrzeżu Morza Barentsa oraz mórz 
syberyjskich, których charakteryzuje silna świadomość własnej odrębności. 
Zmagania z przyrodą Dalekiej Północy oraz eksploracja mórz arktycznych  
w ogromnym stopniu ukształtowały charakter narodowy i kulturę mieszkańców 
wybrzeża białomorskiego, których doświadczenia skrajnie różniły się od tych, które 
były udziałem ich sąsiadów z południa, trudniących się uprawą roli. Owa 
odmienność trybu życia, sposobu gospodarowania i różnica doświadczeń sprawiła, 
że Pomorcy zatracili poczucie wspólnej tożsamości zbiorowej, która niegdyś 
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łączyła ich z mieszkańcami z Rusi Nowogrodzkiej. Pozostawali pod silnym 
wpływem kultury Norwegów oraz plemion ugrofińskich i samojedzkich. Niegdyś 
silna pomorska tożsamość narodowa została zapomniana po 1917 roku, przeżywa 

jednak odrodzenie po upadku ZSRR.
20

 

Bogactwo i różnorodność tradycji Pomorców oraz unikalny charakter ich 
kultury nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości. Kontrowersje budzi jednak 
współczesny pomorski ruch narodowy, zainicjowany przez grupę działaczy  
i intelektualistów z Archangielska, propagujących odrodzenie kultury  
i zapomnianej przez dziesięciolecia tożsamości niemal w pełni zasymilowanej 
grupy i dążący do przyznania jej statusu rdzennego narodu Północy. Istnieje grupa 
badaczy, którzy uważają dzisiejszy proces odrodzenia etniczności i kultury 
Pomorców za projekt polityczny wspierany przez ośrodki zewnętrzne, przede 
wszystkim przez władze Norwegii. W powyższej optyce „pomorskie odrodzenie 
narodowe” i współcześni „Pomorcy” nie mieliby zatem nic wspólnego  
z historycznym ludem Dalekiej Północy. Byłaby to raczej „wspólnota wyobrażona” 
opierająca swe dążenia na „tradycji wynalezionej” – nie rdzenna grupa etniczna, 

tylko postmodernistyczny miejski ruch etnoseparatystyczny.
21

 
Spór o status etnograficzny Pomorców ma także wymiar ekonomiczny. 

Uznanie tej grupy za rdzenny lud Północy zapewniłoby jej szczególne prawa, także 
w sferze gospodarczej. Pomorcy zyskaliby prawo do współdecydowania o losach 
własnej historycznej ojczyzny. Umożliwiłoby im to ubieganie się o korzyści 
finansowe ze strony koncernów eksploatujących złoża surowcowe Arktyki czy 
wręcz blokowanie inwestycji stwarzających zagrożenie dla miejscowego 
ekosystemu i tradycyjnego sposobu życia. Z tego też powodu przeciw 
pomorskiemu odrodzeniu narodowemu występują rosyjskie korporacje 
energetyczne dążących do maksymalizacji zysków kosztem przyrody i praw 

rdzennej ludności.
22

 

Dyskusja na temat ludów rdzennych jako podmiotów prawa 
międzynarodowego i aktorów w stosunkach międzynarodowych toczy się wśród 

prawników-internacjonalistów od lat siedemdziesiątych XX wieku.
23

 Dziś istnieje 
kilka aktów prawa międzynarodowego, które zapewniają ludności rdzennej 
ochronę przed brutalną ekspansją koncernów surowcowych. Najistotniejszym 
aktem prawa międzynarodowego jest Deklaracja Praw Ludów Rdzennych. Zgodnie 
z jej artykułem drugim: „Rdzenne ludy i jednostki są wolne i równe wszystkim 
innym ludom i jednostkom oraz mają prawo do wolności od wszelkich form 
dyskryminacji przy korzystaniu ze swoich praw, w szczególności opartych  

na swoim pochodzeniu czy tożsamości”.
24

 Artykuł ósmy zobowiązuje państwa  
do ochrony zamieszkujących na ich terytorium ludów tubylczych przed 
jakimikolwiek działaniami, które miałyby na celu przymusową asymilację lub 
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 Zob. P. Sieradzan, Pomorcy na pograniczu norwesko-rosyjskim, „Cywilizacja i Polityka” 11/2013. 
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 Zob. Pomory. Predannyj etnogenez, Moskva 2013, por. D. Semušin, Pomorskij vopros i russkaâ 
Arktika, Moskva 2010. 
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 Zob. P. Sieradzan, Pomorcy…, cyt. wyd. 
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 Zob. R. L. Barsh, Indigenous Peoples: An Emerging Object of International Law, “The American 
Journal of International Law”, Vol. 80, No. 2 (Apr., 1986). 
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 Zob. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Adopted by General Assembly Resolution 
61/295 on 13 September 2007. 



pozbawienie ich własnej tożsamości. Ochronę przed ekspansją koncernów 
 
surowcowych zapewnia im artykuł 25, zgodnie z którym ludy rdzenne mają  
prawo utrzymywać i wzmacniać swoją szczególną więź duchową z tradycyjnie 
zamieszkiwanymi ziemiami oraz wykorzystywanymi terytoriami i wodami, a także 
artykuł 26, przyznający im prawa do odwiecznie zamieszkiwanych terenów. Z kolei 
artykuł 28 umożliwia im staranie się o restytucję praw tradycyjnie użytkowanych 
ziem lub też staranie o stosowną kompensację w przypadku, gdy restytucja praw 

jest niemożliwa.
25

 
Innym istotnym dokumentem jest Konwencja Międzynarodowej Organizacji 

Pracy numer 169 na temat Ludów Rdzennych i Plemiennych, która ustanawia 
minimalne standardy dotyczące praw narodów rdzennych w ustawodawstwie 
państw-sygnatariuszy. Szczególnie istotną rolę odgrywa w niej artykuł 15, który 
gwarantuje ludom rdzennym szczególne prawa do korzystania z zasobów 
naturalnych znajdujących się na zamieszkiwanych przez nich terytoriach oraz 
udziału w ich wykorzystaniu i zarządzaniu nimi. Z kolei artykuł 16 zapewnia ludom 
rdzennym ochronę przed przesiedleniami (za wyjątkiem klęsk żywiołowych, zarazy 

i innych podobnych sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia).
26

 

Eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego na terytoriach zamieszkiwanych 
przez ludy rdzenne rodzi wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Miejscowa ludność  
w najmniejszym stopniu czerpie korzyści z tego rodzaju przedsięwzięć, natomiast 
w największym stopniu ponosi wynikające z nich koszty, przede wszystkim 
związane ze skażeniem środowiska naturalnego. Bez wątpienia najlepszym 
kierunkiem dla przyszłego rozwoju cywilizacji byłoby oparcie światowej gospodarki 
na odnawialnych źródłach energii. To jednak wyzwanie dla przyszłych pokoleń.  
W aktualnej sytuacji priorytetem powinno być zapewnienie przedstawicielom  
ludów rdzennych praw do decydowania o zasobach znajdujących się na ziemiach 
ich przodków, w tym również możliwości zablokowania szkodliwych oraz 
destrukcyjnych przedsięwzięć eksploatacyjnych. Poprzedzenie każdej nowej 
inwestycji przemysłu wydobywczego na terenie Dalekiej Północy rzetelnymi, 
uczciwymi i równoprawnymi negocjacjami z przedstawicielami miejscowej ludności 
rdzennej wydaje się jedynym akceptowalnym etycznie rozwiązaniem niełatwego 
dylematu. Negocjacjom muszą towarzyszyć niezależne badania eksperckie, 
mające na celu analizę kosztów społecznych i ekologicznych takiej inwestycji. 
Zgoda ludów autochtonicznych powinna być warunkiem koniecznym przy 
eksploatacji surowców. Jeśli taka zgoda zostanie wyrażona, przedstawiciele ludów 
rdzennych muszą otrzymać uczciwą rekompensatę za dolegliwości związane  
z inwestycją oraz uczestniczyć w dochodach i innych korzyściach ekonomicznych  
z eksploatacji. Realizację projektu uzgodnionego i zaakceptowanego przez 
wszystkie uczestniczące strony musi cechować jawność i przejrzystość, co może 
zapewnić jedynie udział przedstawicieli ludności rdzennej w organach kontroli 
przebiegu całego przedsięwzięcia. Jeśli te wymogi nie są spełnione, działalność 
koncernu surowcowego może zostać uznana za nielegalną i nieetyczną. 
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Streszczenie 
Nasilająca się rywalizacja mocarstw i koncernów energetycznych o surowce 

naturalne Arktyki stanowi zagrożenie dla ludów rdzennych, które od tysiącleci 
zamieszkują obszary położone na północ od Koła Podbiegunowego, prowadząc 
gospodarkę naturalną i żyjąc w harmonii z przyrodą. Niniejszy artykuł poświęcony 
jest geopolitycznym konsekwencjom wzrostu temperatury w Arktyce, rywalizacji 
mocarstw i przedsiębiorstw energetycznych o surowce oraz zagrożeniom, które 
eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego stwarza dla społeczności 
autochtonicznych Dalekiej Północy. Autor koncentruje się na zagadnieniu 
podmiotowości ludów rdzennych, postrzeganych przez niego jako pełnoprawnych 
aktorów stosunków międzynarodowych. 

Słowa klucze: Daleka Północ, Arktyka, ludy rdzenne, zmiana klimatu, 
eksploatacja surowców energetycznych, koncerny energetyczne, geopolityka, 
prawa człowieka 

 
Summary 
The increasing rivalry of powers and energy corporations for natural resources 

of the Arctic poses a great threat to the indigenous peoples who inhabited  
the areas located north of the Arctic Circle for millennia, managing the natural 
economy and living in harmony with nature. This article is dedicated  
to the geopolitical consequences of climate warming in the Arctic, competition 
between powers and energy companies for energy resources and threats that 
exploitation of oil and natural gas poses to the indigenous communities in the High 
North. The author focuses on the issue of subjectivity of indigenous peoples, 
perceived by him as full actors of the international relations. 

Key words: High North, the Arctic, indigenous peoples, climate change, 
extraction of energy resources, energy corporations, geopolitics, human rights 
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