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Łukasz WOJCIESZAK 
Politechnika Świętokrzyska 
 
MOŻLIWOŚĆ POWSTANIA FIZYCZNEGO HUBU GAZOWEGO W POLSCE 

 
 
Wstęp 
Istnienie hubów gazowych wpisuje się w aktualną od dekad problematykę 

bezpieczeństwa gazowego. Powstawanie wyspecjalizowanych miejsc potrzebnych 
do zapewnienia hurtowego obrotu gazem jest zjawiskiem stosunkowo częstym. 
Huby istnieją w różnych częściach świata, stanowiąc wyraz skomplikowania  
i zróżnicowania relacji gazowych pomiędzy państwami. 

Warunkiem sine qua non powstawania fizycznych hubów gazowych jest 
rozbudowa infrastruktury gazowej, koniecznej do przesyłania surowca w różnych 
kierunkach i do wielu odbiorców. W warunkach polskich, powstanie możliwości 
dostępu do surowca pochodzącego z różnych źródeł jest niezwykle ważne, 
zwłaszcza w kontekście konieczności dywersyfikacji dostaw gazu. Działania 
prowadzące do powstania fizycznego hubu gazowego wpływają na integrację 
rynków regionalnych, zwiększając bezpieczeństwo szeregu państw Europy 
Środkowej i Wschodniej. 

Zaistnienie możliwości korzystania z paliwa pochodzącego z różnych 
kierunków i źródeł, wraz z możliwością przesyłu gazu do potencjalnie wielu 
odbiorców, może stać się szansą, na zakończenie dominacji w handlu surowca 
pochodzącego z Rosji, w tym na ograniczenie długoterminowych kontraktów, 
hamujących rozwój rynku. W istniejących geopolitycznych realiach, warunkujących 
bezpieczeństwo gazowe Polski i całego regionu, konieczne są starania na rzecz 
zmniejszenia potencjalnych zagrożeń poprzez wzrost liczby dostawców oraz 
instrumentów przesyłu. 

W kontekście bezpieczeństwa gazowego Polski należy zadać pytanie, czy 
może ona stać się regionalnym fizycznym hubem gazowym. Istotne jest także 
wskazanie korzyści, płynących z powstania w Polsce fizycznego hubu gazowego. 
Konieczne jest również zbadanie jakie warunki muszą zaistnieć, aby doszło  
do realizacji takiego scenariusza. 

  
Cele hubów gazowych 
Hub gazowy to system magazynów gazu, odbierających surowiec od różnych 

dostawców i rozsyłających gaz do wielu klientów, różnymi szlakami transpor-
towymi.

1
 W takim miejscu zbiegają się liczne gazociągi i trasy przesyłu surowca, 

prowadzące w różnych kierunkach. Huby gazowe są miejscami hurtowego obrotu 
gazem ziemnym (innymi takimi ośrodkami są np. giełdy towarowe). Funkcjonowa-
nie hubów gazowych jest związane z istnieniem rozwiniętego rynku hurtowego.  

Huby gazowe można podzielić na fizyczne oraz wirtualne. Huby fizyczne 
powstają głównie w sieci gazowniczej w tych miejscach, w których przecinają  
się gazociągi. Hub rozwija się wraz ze wzrostem liczby źródeł, z których  
te przecinające się gazociągi transportują gaz. Choć huby fizyczne w powszech-

                                                           
1
 Analiza nt. oceny działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa w obszarze gazu 
ziemnego realizowanych przez struktury administracji rządowej RP i spółki energetyczne, Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, listopad 2009 r. 
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nym rozumieniu najczęściej kojarzone są z definicją hubu gazowego, to jednak 
wydaje się, że huby wirtualne są przyszłością europejskiego systemu gazownictwa 
(w praktyce huby fizyczne ulegają przekształcaniu w huby wirtualne).

2
  

W większości państw UE obrót gazem odbywa się albo na giełdach albo na 
hubach gazowych.

3
  

Jak zauważył Mariusz Ruszel, posiadanie instalacji do odbioru gazu 
skroplonego, nie jest warunkiem koniecznym do zostania hubem gazowym. 
Państwa, będące ważnymi centrami dystrybucji gazu Niemcy oraz Austria, nie 
posiadają terminala LNG, lecz mają za to bardzo poważny potencjał podziemnych 
magazynów gazu ziemnego oraz niezwykle korzystne połączenia rurociągowe  
z Rosją, będącą jednym z głównych źródeł dostaw tego surowca. Jednocześnie 
jednak Hiszpania posiadająca największą liczbę terminali LNG, wskutek słabo 
rozwiniętej infrastruktury gazowej w postaci interkonektorów, nie będzie mogła 
pełnić roli centrum dystrybucji „błękitnego paliwa” w Europie.

4
 

Należy także wspomnieć o znaczeniu przywołanych już hubów gazowych,  
a więc punktów obrotu tym paliwem, które wpływają na wysokość cen „błękitnego 
paliwa”. Gaz ziemny, będący przedmiotem obrotu handlowego w hubach, 
sprzedawany jest albo w formie umowy dwustronnej, pomiędzy sprzedającym  
a kupującym w ramach transakcji, w której obie strony są widoczne dla 
uczestników rynku (OTC), albo za pośrednictwem giełdy energetycznej, w ramach 
transakcji, w której ani druga strona transakcji, ani inni uczestnicy rynku nie 
wiedzą, kto jest stroną zawieranej umowy. Obecnie w Unii Europejskiej dominują 
kontrakty bilateralne, które nawet na najbardziej rozwiniętych rynkach stanowią 
znaczącą część obrotu giełdowego.5

 
  
Znaczenie fizycznych hubów gazowych 
Przykładem udanego rozwoju fizycznego hubu gazowego jest amerykański 

Henry Hub, znajdujący się w miejscowości Erath w stanie Luizjana. Rozpoczął 
działalność na początku lat 50. XX w., stając się jednym z najważniejszych miejsc 
do zawierania transakcji handlowych na świecie. Jest to najbardziej rozwinięty  
hub fizyczny, w którym przecina się łącznie 13 różnych gazociągów. W wyniku 
transakcji w Henry Hub, kształtuje się najbardziej popularna cena referencyjna 
gazu dla rynku amerykańskiego. Dostępność gazu pochodzącego z różnych 

                                                           
2 
I. Opolska, Kiedy Polska będzie hubem gazowym?, Gazownictwo.wnp.pl, 6.05.2013 r., http://gazownict 
wo.wnp.pl/kiedy-polska-bedzie-hubem-gazowym,196660_1_0_0.html (pobrano 23.06.2017 r.). Huby 
wirtualne nie posiadają fizycznej lokalizacji, jednak swoim zasięgiem obejmują najczęściej  
cały krajowy system gazowy. W hubie wirtualnym miejscem „spotkania” dróg przesyłu gazu jest  
cały system gazowy zarządzany przez operatora sieci. Hub wirtualny może powstać w systemie 
gazowym, w którym opłaty za przesył pobierane są w punktach wejścia i wyjścia (system entry-exit),  
co umożliwia obrót gazem w sieci (w punkcie wirtualnym) bez konieczności rezerwacji przepusto-
wości. Wirtualny punkt ułatwia przedsiębiorcom wymianę handlową, zmniejsza bariery wejścia  
dla nowych graczy, a także usprawnia proces bilansowania i zarządzania siecią gazowniczą, Ibidem 
W 2012 roku został w Polsce utworzony punkt gazowy hub wirtualny zarządzany przez GAZ-System. 

3
 Zob. Urząd Regulacji Energetyki, Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2009, „Biuletyn Urzędu 
Regulacji Energetyki” 2010, nr 3(71) 

4
 M. Ruszel, Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE, „Polityka i Społeczeństwo”, 2014, 
nr 4(12), s. 55 

5
 R. Zajdler, Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej. Warszawa 2014,  
s. 33 
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kierunków uczyniły Henry Hub swojego rodzaju „targiem”, gdzie liczni kupujący  
i sprzedający dokonują wymiany handlowej.

6
 

Wśród hubów znajdujących się na obszarze Europy na uwagę zasługuje 
belgijski Zeebrugge znajdujący się w miejscu spotkania się terminala LNG, sieci 
gazociągów o zasięgu międzynarodowym oraz gazociągów o zasięgu lokalnym.

7
 

Służy on zatem do rozliczania transakcji, dotyczących przepływającego przez ten 
punkt gazu. Jako taki, może on świadczyć również inne usługi, jak np. wyznaczać 
rynkową cenę tego surowca. Pierwszym hubem gazowym w Unii Europejskiej  
był powstały w 1996 roku National Balancing Point (NBP), natomiast cztery lata 
później powstał hub Zeebrugge. Później huby powstały także w Holandii, 
Włoszech, Francji, Niemczech i Austrii. Rozwój tych platform obrotu gazem trwał  
w Unii Europejskiej przez niemal dwie dekady.

8
 

Rozwój wolumenu obrotu na europejskich hubach łączy się z czasem ich 
funkcjonowania oraz poziomem rozwoju rynku gazu państw UE. Największym  
i najpłynniejszym hubem w Europie jest brytyjski NBP. W Niemczech istnieją 
natomiast dwie platformy obrotu hurtowego; rynek niemiecki jest przy tym 
największym rynkiem Europy kontynentalnej, a liberalizacja wpłynęła na wzrost 
zainteresowania obrotami na hubach. Hub holenderski jest największym hubem  
na kontynencie, kreującym cenę surowca na innych rynkach. Co ważne, dostawy 
gazu w Holandii, nie są uzależnione od zróżnicowanego cenowo importu gazu 
spoza Unii Europejskiej. Ceny na hubie kształtowane są w oparciu o kryteria 
rynkowe, a instrumenty giełdowe nawiązujące do hubu holenderskiego obracane 
są na głównych giełdach energetycznych w Europie.

9
 

Należy zauważyć, że powstanie polskiego hubu byłoby konkurencją dla 
austriackiego hubu gazowego w Baumgarten, który de facto jest pod kontrolą 
Gazpromu.

10
 Konkurencja ta znajduje zresztą swój wyraz, nie tylko w zakresie 

ceny, lecz także bezpieczeństwa. W długoterminowej perspektywie należy założyć 
zwrot poczynionych nakładów, ponieważ im więcej połączeń gazowych, tym 
większe możliwości uzyskania konkurencyjnej ceny. W powstającej spółce będą 
mogli wyszkolić się specjaliści, zajmujący się kontraktami gazowymi, co wpłynęłoby 
na rynek całego regionu. Byłoby to rozwiązanie, dzięki któremu Polska będzie 
mogła dostarczać więcej gazu z innego kierunku niż wschodni. Chociaż 

                                                           
6 
I. Opolska, Kiedy Polska…, op. cit. 

7
 P. Heather, Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose?, „The Oxford Institute for 
Energy Studies” 2012, nr 6, s. 12, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/ 
NG-63.pdf (pobrano 27.05.2017 r.) 

8 
R. Zajdler, Polski rynek…, op. cit., s. 30 

9
 Ibidem 

10
 Wiosną 2017 roku, prezydent Rosji, Władimir Putin, na spotkaniu z szefem austriackiego koncernu 
naftowo-gazowego OMV Rainerem Seele, oświadczył, że Rosja jest w pełni usatysfakcjonowana 
współpracą z Austrią w sferze gazowej i liczy na jej dalszy rozwój. Jak dodał: „Jesteśmy nie tylko 
usatysfakcjonowani naszą współpracą, ale też gotowi rozwijać ją dalej dla dobra naszych krajów, Europy 
i Rosji”. Rosyjski prezydent zauważył, że OMV jest „starym, niezawodnym partnerem”,  
z którym Rosja zawarła pierwsze kontrakty już 50 lat temu. Rosyjski prezydent stwierdził także: „Nasz 
obecny kontrakt obowiązuje do 2028 roku, ale Austria jest nie tylko ważnym odbiorcą naszego gazu, ale 
też największym krajem tranzytowym. Aż 30 mld m3

 gazu idzie tranzytem przez Austrię, przede 
wszystkim dzięki waszej spółce”. Według jego słów, „Austria przekształciła się w największy światowy 
hub. Hub gazowy w Baumgarten znany jest na całym świecie”, Putin: Współpraca gazowa Rosji  
i Austrii rozwija się owocnie, Sputniknews.com, 28.04.2017 r., https://pl.sputniknews.com/gospo 
darka/201704285355056-wspolpraca-gazowa-Rosja-Austria (pobrano 27.07.2017 r.) 
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nastąpiłaby koncentracja, to jednak nie o charakterze monopolistycznym, gdyż 
polski hub ułatwiałby wymianę gazową, natomiast nie monopolizowałby rynku.

11
 

Trzeba także mieć na uwadze, iż brak aktywności zmierzających do powsta-
nia polskiego hubu gazowego sprawiłby, że powstałą lukę wypełniłyby huby np.  
z terenu Niemiec. Na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, hub mógłby 
powstać w kilku miejscach: w Bułgarii koło Warn,y w oparciu o South Stream,  
w Rumunii w oparciu ten sam projekt, czy na Ukrainie w oparciu o infrastrukturę 
magazynową. Co ważne, litewski minister energii, podczas wizyty w Polsce,  
w marcu 2016 roku stwierdził, że Polska może zostać regionalnym hubem 
gazowym.

12
 Hub gazowy chciałyby posiadać także inne państwa, jak Węgry czy 

Ukraina, które poprzez posiadaną infrastrukturę, mogłyby mieć wpływ na rozwój 
rynku tego surowca w regionie. Jednocześnie jednak trzeba przyznać, że to Polska 
jest jednak najbardziej predysponowana do roli lidera rynku.

13
 Warto zaznaczyć,  

że według docelowego modelu rynku gazu, promowanego przez Unię Europejską, 
gazowa mapa Europy, ma zostać pokryta przez krajowe lub regionalne huby 
wirtualne, połączone wzajemnie interkonektorami.

14
 

 
Warunki do powstania fizycznego hubu w Polsce  
W połowie lat 90. XX w. istniała możliwość, aby Polska stała się regionalnym 

hubem gazowym Północ-Południe i Wschód-Zachód, jednak pomysł ten nie został 
zrealizowany. Atutem Polski jest korzystne położenie, czy struktury geologiczne, 
pozwalające zbudować duże magazyny gazu (nawet o pojemnościach rzędu  
10 mld m

3
), które mogłyby wspierać prace systemów gazowych hubu. Polska 

posiada również sąsiadów, którzy dążą do dywersyfikacji dostaw gazu,
15

  
w związku z czym Polska mogłaby wymieniać surowiec w różnych kierunkach. 
Chociaż hub gazowy powstał jednak w austriackim Baumgarten, to na mniejszą 
skalę Polska mogłaby być regionalnym miejscem wymiany „błękitnego paliwa”.  
Od lat powstawaniu hubów w centralnej Europie, sprzyja również rosnący popyt 
przy zmniejszającym się wydobyciu w Holandii czy Danii. Pod koniec pierwszej 
dekady XXI w. planowano, że do Niemiec miałby być wysyłany gaz z terminala 
LNG w Świnoujściu, a hub mógłby powstać np. w Niechorzu (ok. 63 km  
od przewidywanego wówczas gazoportu i 90 km od Szczecina), czyli w miejscu,  
do którego ma dochodzić gazociąg Baltic Pipe.

16
 

                                                           
11

 B. Sawicki, Matkowski: Polska zbuduje hub gazowy dla Międzymorza (ROZMOWA), Biznesalert.pl, 
17.05.2016, http://biznesalert.pl/matkowski-polska-zbuduje-hub-gazowy-dla-miedzymorza-rozmowa 
(pobrano 27.05.2017 r.) 

12
 Jak zauważył M. Sienkiewicz, ewentualna głębsza integracja z Ukrainą stwarza szansę uzyskania 
przez Polskę roli dostawcy (pośrednika) gazu na rynek tego państwa. Jednym z miejsc 
umożliwiających zawieranie takich kontraktów byłby hub gazowy, M. Sienkiewicz, Hub gazowy  
to polska racja stanu, „Energetyka24”, 25.05.2016, http://www.energetyka24.com/375356,sienkiewicz-
hub-gazowy-to-polska-racja-stanu (pobrano 30.12.2016 r.) 

13 
B. Sawicki, Matkowski: Polska…, op. cit. 

14
 I. Opolska, Kiedy Polska…, op. cit. 

15
 Oznacza to potrzebę dywersyfikacji dostawców, a ściślej – źródeł pochodzenia surowca (mnogość 
dostawców zewnętrznych), P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką. 
Warszawa 2015, s. 92 

16 
M. Duszczyk, PGNiG

 
ma zbudować centrum handlu gazem, Biznesgazetaprawna.pl, 22.05.2009, 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/319790,pgnig-ma-zbudowac-centrum-handlu-gazem.html 
(pobrano 23.05.2017 r.) 
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Kluczowe warunki niezbędne do powstania hubu można podzielić na dwie 
kategorie: 

1. Infra strukturalno-systemowe: 
a) zdywersyfikowanie dostaw; 
b) połączenia międzysystemowe w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, 

poprzez Litwę z Łotwą, Estonią i Finlandią; 
c) dalsza rozbudowa magazynów i dostosowanie ich działalności  

do potrzeb rynku; 
d) zniesienie taryfowania na rynku hurtowym; 
e) platforma OTC. 

2. Polityczne: 
a) wola polityczna; 
b) lider, animator projektu.

17
 

Polska od lat sprowadza gaz przede wszystkim z Rosji – na mocy kontraktu 
długoterminowego z Rosją zawartego w 1996 roku (który został przedłużony  
do 2022 roku), jest to ok. 10 mld m

3
 gazu rocznie, co od lat budzi niepokój  

i motywuje to tworzenia infrastruktury umożliwiającej import z innych kierunków. 
Analityk Maciej Janiec już w 2009 roku stwierdził, że aby budowa hubu była 
możliwa, konieczne jest zrealizowanie kilku inwestycji – m.in. rozbudowa polsko-
niemieckiego gazociągu w Lasowie, budowa kolejnego interkonektora zachodniego 
Bornicke-Police, terminala LNG, gazociągu Baltic Pipe, a także podziemnych 
magazynów gazu w Daszewie czy Kosakowie. Według tego eksperta, 
zrealizowanie tych inwestycji umożliwiłoby powstanie kilku strumieni dopływu gazu, 
co wraz ze zidentyfikowaniem potencjalnych odbiorców nadałoby sens idei 
tworzenia hubu.

18
 W obecnych warunkach politycznych, w grę wchodzą jednak 

także inne inwestycje, jednak zaakcentować należy znaczenie dwóch spośród 
wymienionych: terminala LNG (zwiększeniu ma ulec jego moc regazyfikacyjna oraz 
przepustowość, która może wzrosnąć do niemal 10 mld m

3
) oraz planowanego 

gazociągu Baltic Pipe, a więc połączenia – poprzez Danię – z Norwegią.  
Zdaniem M. Sienkiewicza, Polska ma bardzo dobre warunki do tego, by na jej 

terytorium powstał hub gazowy. Wynikają one m.in. z położenia geograficznego, 
którego atutami są takie czynniki jak posiadany dostęp do morza, czy centralne 
położenie. Kluczowe znaczenie dla tego projektu ma istnienie terminala LNG,  
a następnie ukończenie projektu Baltic Pipe. Intensywne prace nad projektem 
hubu gazowego prowadzi Towarowa Giełda Energii wraz z partnerami 
biznesowymi. W ramach TGE, dysponującej takimi instrumentami jak Izba 
Rozliczeniowa oraz platforma OTC, działa jedyna w regionie giełda gazu. Dla 
realizacji hubu ważna jest również rozbudowa magazynów gazu. W tym kontekście 

                                                           
17

 M. Sienkiewicz, Hub gazowy…, op. cit. 
18

 M. Duszczyk, PGNiG ma… Połączenia gazowe w Lasowie (zdolne do przesyłu ok. 1,5 mld m3
 

rocznie) i Cieszynie (ok. 0,5 mld m
3 

rocznie) oraz rewers niemiecki (ok. 5,4 mld m
3
 rocznie) dają 

Polsce teoretycznie możliwość sprowadzenia 75% zapotrzebowania (ok. 10 mld m
3), Ł. Jakóbik, 

Jakóbik: Powrót Katarzyny Wielkiej. Polski plan dywersyfikacji dostaw gazu jest zagrożony, 
Biznesalert.pl, 09.10.2015, http://biznesalert.pl/jakobik-polski-plan-dywersyfikacji-dostaw-gazu-jest-
zagrozony (pobrano 7.04.2017 r.). Pomimo konsekwentnie wprowadzanej dywersyfikacji, Polska 
nadal jednak musi sprowadzać surowiec z Rosji. Pewne znaczenie mają wszakże rodzime zasoby – 
w 2015 roku w Polsce wyprodukowano 4,1 mld m

3 
gazu, BP Statistical Review of Global Energy, June 

2016, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-
review-of-world-energy-2016-full-report.pdf (pobrano 7.04.2017 r.) 
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ważna byłaby zmiana ustawy o zapasach obowiązkowych. Należy w szczególności 
stworzyć rozwiązania dające z jednej strony gwarancje bezpieczeństwa, a z drugiej 
udrażniające wejście na rynek nowych uczestników. Według M. Sienkiewicza  
do tego projektu należy podejść kompleksowo, tak modelując jego konstrukcję, aby 
stał się on atrakcyjnym miejscem do zawierania transakcji w skali całego regionu. 
Powstanie hubu powinno znaleźć się w nowej polityce energetycznej Polski, 
stanowiąc dopełnienie strategicznych projektów dywersyfikacyjnych.

19
 

Należy także zaznaczyć, że w maju 2015 roku spółki Gaz-System S.A.  
i Towarowa Giełda Energii podpisały list intencyjny w zakresie rozwoju hurtowego 
rynku gazu w Polsce. W ramach wspólnego projektu „Hub gazowy w Polsce” 
strony wyraziły zainteresowanie wypracowaniem i wdrożeniem optymalnych 
rozwiązań w ramach mechanizmów rynkowych dla sektora gazu w Polsce, a także 
współpracą regionalną w celu zintegrowania rynku krajowego z europejskim.

20
 

Planowane jest powstanie spółki Hub Gazowy – Polska, która mogłaby składać się 
z podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, jak Gaz-System, PGNiG, Towarowa 
Giełda Energii oraz innych przedsiębiorstw, które w zakresie swojej działalności 
mają działalność na rynku gazu. Spółka taka, działałaby w oparciu o prawo 
handlowe i stanowiłaby hub, na którym można kontraktować dostawy i sprzedaż 
gazu w oparciu o bezpieczeństwo rynku krajowego.

21
 Istotna byłaby w tym 

kontekście dbałość o to, aby surowiec mógł płynąć z możliwie wielu kierunków,  
co w oczywisty sposób wiąże się dywersyfikacją dostaw surowca do państwa,  
na terenie którego znajduje się hub. 

Warto wspomnieć, że z przedstawionymi planami koresponduje zaktualizo-
wana strategia przedsiębiorstwa Gaz-System, nakreślająca działania tego podmio-
tu do 2025 roku. Efektem realizacji owej strategii, byłoby powstanie w Polsce 
ponad 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych do 2025 roku oraz 
zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu, dzięki efektywnemu wykorzysta-
niu terminala LNG znajdującego się na polskim wybrzeżu. Zaplanowane jest 
również budowa połączeń transgranicznych wraz z rozbudową krajowej 
infrastruktury przesyłowej wymaganej do optymalnego działania interkonektorów. 
W strategii pojawił się również plan stworzenia, oraz wypromowania w Polsce  
i regionie Europy Środkowo-Wschodniej hubu gazowego, powstałego na bazie 
infrastruktury zarządzanej przez Gaz-System S.A. Dzięki zrealizowaniu tego 
regionalnego centrum obrotu gazem Polska mogłaby czerpać korzyści 
gospodarcze z położenia geograficznego w centralnej Europie.

22
 

Dla powstania hubu, kluczowe znaczenie ma możliwość przesyłania surowca 
z terminala w Świnoujściu na południe i wschód Polski. Istotny jest też w tym 

                                                           
19

 Ibidem 
20

 Gaz-System SA i Towarowa Giełda Energii podpisały list intencyjny w zakresie rozwoju hurtowego 
rynku gazu w Polsce, Gaz-System, 28.05.2015, http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualno 
sci/informacja/artykul/202082 (pobrano 8.04.2017 r.) 

21 
B. Sawicki, Matkowski: Polska…, op. cit. 

22
 Gaz-System… Zob. Strategia Gaz-System S.A. do 2025 roku, Gaz-System.pl, 17.05.2016, 
http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202257 (pobrano 23.05. 
2017 r.). W celu realizacji inwestycji na terenie Polski, spółka Gaz-System korzysta z dofinansowania 
w ramach dwóch programów UE: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
(POliŚ) oraz Europejskiego programu na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR). W ramach tych 
programów zrealizowano wiele inwestycji mających duży wpływ na bezpieczeństwo energetyczne 
Polski, J. Trubalska, Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospo-litej Polskiej. Kraków 2015, s. 210, 
212 
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względzie rozwój połączeń transgranicznych w kierunku południowo-wschodnim, 
zwiększający znacznie bezpieczeństwo gazowe państwa. Dużą rolę odgrywa także 
możliwość importu surowca z terytoriów Czech i Słowacji, dzięki istnieniu połączeń 
międzysystemowych.23

 Na uwagę zasługuje budowa gazociągu polsko-litewskiego 
GILP (Gas Interconnector Poland-Lithuania), który jest de facto pierwszym 
wzajemnym połączeniem gazowym między wschodnią częścią Morza Bałtyckiego 
a Europą kontynentalną.24

 Jak zauważyła I. Opolska, zasadnicze znaczenie dla 
każdego hubu, posiada rozwinięta sieć interkonektorów. Dzięki rozbudowanym 
połączeniom gazowym czy wolnym mocom na istniejących już interkonektorach, 
dostęp do polskiego rynku mogą uzyskać nowi gracze. Warunkiem sukcesu hubu 
gazowego jest odpowiednia oferta handlowa, która przyciągnęłaby obie strony 
transakcji.

25
 

Powstanie hubu gazowego w Polsce należy postrzegać także w kontekście 
projektu Trójmorza. Planowane jest w tym kontekście w szczególności powstanie 
korytarza gazowego, łączącego Polskę i Chorwację (łączyłby on gazoport  
w Świnoujściu z jego odpowiednikiem na chorwackiej wyspie Krk).

26
 Pewne 

nadzieję można też wiązać z importem gazu ziemnego z USA do Polski. Chociaż 
Stany Zjednoczone są znaczącym importerem „błękitnego paliwa”, to w połowie 
drugiej dekady XXI w. stały się istotnym eksporterem tego surowca

27
 (w 2016  

roku był on ponad trzy razy większy niż dziesięć lat wcześniej). Wpływ na rozwój 
eksportu ma udoskonalenie infrastruktury, w tym urządzeń do skraplania gazu 
ziemnego do eksportu.

28
 Znaczenie USA jako eksportera LNG będzie w przewi-

dywalnej przyszłości stale rosnąć. 
 
Korzyści wynikające z istnienia fizycznego hubu w Polsce 
W warunkach polskich hub mógłby stać się regionalnym centrum obrotu 

gazem, jednakże pewien problem stanowi w tym względzie konkurencja ze strony 
takich państw jak Niemcy czy Austria. Powstanie w Polsce hubu gazowego jest 
jednakże realne, choć należy zdać sobie sprawę z tego, że na terenie kraju nie 
przecina się duża ilość infrastruktury gazociągowej, ani nie istnieje szeroki krąg 
klientów oraz tak duża ilość gazu, jak to jest np. w przypadku amerykańskiego 
Henry Hub. Można zaobserwować duże zainteresowanie podmiotów nie tylko 
krajowych, ale także z państw sąsiednich, perspektywą zawierania transakcji na 
rynku gazu. Zdaniem I. Łazora, poprzez rozszerzenie możliwości handlu paliwem 
pochodzącym z różnych źródeł, istnieje szansa przyczynienia się do wzmocnienia 
pozycji gospodarczej Polski w regionie, ale także możliwość wpływania na wzrost 

                                                           
23 Ł. Wojcieszak, Polska, Ukraina i Białoruś wobec problemu dostaw i tranzytu rosyjskiego gazu. 

Bielsko-Biała 2013, s. 283 
24

 P. Zaleski, Zaleski: Ku niezależności gazowej Polski [blog), Energetyka24, 19.10.2015, http://www.en 
ergetyka24.com/268427,ku-niezaleznosci-gazowej-polski (pobrano 23.03.2017 r.) 

25
 I. Opolska, Kiedy Polska…, op. cit. 

26
 Pływający terminal miałby być gotowy w 2019 roku. 

27
 Silna pozycja USA jako eksportera gazu ziemnego jest efektem tzw. łupkowej rewolucji, związanej  
z pozyskiwaniem surowca ze złóż łupkowych. Umożliwiło to rozwój wielu sektorów przemysłu, a także 
pozwoliło USA stać się ważnym graczem na światowym rynku gazu ziemnego. Dla dalszego rozwoju 
eksportowego znaczenia USA, istotna jest nie tylko rozbudowa infrastruktury, lecz także pozyskiwanie 
odbiorców. W tym kontekście kluczowe znaczenie posiada kwestia cen amerykańskiego surowca. 

28 
U.S. Natural Gas Imports & Exports 2016, U.S. Energy Information Administration, 29.06.2017, 
https://www.eia.gov/naturalgas/importsexports/annual (pobrano 26.07.2017 r.)  
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bezpieczeństwa energetycznego.
29

 Wraz z uruchomieniem hubu gazowego  
w Polsce, możliwe są do osiągnięcia w szczególności następujące korzyści: 

- obniżenie ceny hurtowej gazu w wyniku integracji rynków Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz rynków Litwy, Łotwy i Estonii (wzrost 
wolumenu, korzyści skali); 

- ułatwienie uczestnikom rynku dostępu do usług przesyłowych  
i bilansowych; 

- wejście nowych podmiotów na polski rynek i wzrost konkurencji wśród 
dostawców (gas-to-gas competition); 

- zwiększenie efektywności wykorzystania punktów połączeń międzysyste-
mowych oraz terminala LNG w Świnoujściu; 

- zwiększenie znaczenia polskiego rynku w Europie poprzez integrację  
z rynkami ościennymi jak: Niemcy, Czechy, Słowacja oraz docelowo  
z rynkami Litwy, Łotwy i Estonii oraz Ukrainy; 

- zwiększenie przesyłu gazu sieciami spółki Gaz-System; 

- rozwój i poprawa płynności platform obrotu gazem – giełdy towarowej 
(TGE) i OTC; 

- zniesienie barier do obrotu paliwem gazowym, podniesienie transpa-
rentności rynkowej.

30
 

Dzięki istnieniu połączeń międzysystemowych, istnieje możliwość importu 
surowca z terytoriów Czech i Słowacji. Na uwagę zasługuje również budowa 
gazociągu polsko-litewskiego GILP (Gas Interconnector Poland-Lithuania), który 
jest de facto pierwszym wzajemnym połączeniem gazowym między wschodnią 
częścią Morza Bałtyckiego a Europą kontynentalną.31

 Za sprawą nowych połączeń, 
dostęp do polskiego rynku zyskają nowi gracze. Dzięki terminalowi LNG, surowiec 
może być importowany z dowolnego miejsca świata(gaz obecnie przesyłany jest 
przede wszystkim z Kataru). Perspektywicznym dostawcą stają się USA; według 
Kamila Kliszcza, Polska mogłaby sprowadzać stamtąd nawet 1-2 mld m

3
 gazu 

rocznie.
32

 W czerwcu 2017 roku do Polski dotarła zaś pierwsza dostawa 
skroplonego gazu z USA. Potencjalnie istotnym importerem surowca mógłby stać 
się Iran,

33
 a nawet Australia (ograniczeniem jest tu wszakże czas realizacji dostaw 

wynikający z dużych odległości). Dokonujące się przemiany sprawią, że Rosja 
stanie się jednym z wielu dostawców, gdyż postępująca dywersyfikacja osłabi jej 
znaczenie jako kluczowego importera, dostarczającego surowiec na podstawie 
długoterminowych kontraktów. 
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 Wydarzenia, „Przegląd Gazowniczy” czerwiec 2015, nr 2(46), s. 6 
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 Gaz-System…, op. cit. 
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 P. Zaleski, Gazociąg GIPL Gas Interconnector Poland-Lithuania – istotny ale nie jedyny element  
w drodze ku niezależności gazowej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Centrum Informacji  
o Rynku Energii, http://www.cire.pl/pliki/2/kolejnykrokkuniezaleznoscigazowej.pdf (pobrano 27.07. 
2017 r.) 
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 A. Gruszczyńska, Do Polski popłynie gaz z USA? Nasza pozycja negocjacyjna spadła, Forsal.pl, 
4.04.2017, http://forsal.pl/drukowanie/1032540 (pobrano 28.07.2017 r.) 
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 W perspektywie średnio i długofalowej, Iran mógłby stać się kluczowym dostawcą surowca  
do Europy. Problemem są jednakże kwestie związane z irańskim programem jądrowym, budzącym 
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Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku. Warszawa 2015, s. 74-75 
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Według przewodniczącego rady fundacji Dolnośląski Instytut Studiów 
Energetycznych, Adama Matkowskiego, celem dalekosiężnym i ambitnym jest 
integracja rynków międzymorza: Adriatyk, Morze Bałtyckie i Morze Czarne (ABC), 
dałby możliwość przeorientowania szlaków transportowanych Wschód-Zachód na 
Północ-Południe oraz Południe-Północ. Realizacja tego celu wymaga jednak 
budowy połączenia gazowego Baltic Pipe, który wraz z terminalem LNG  
są fundamentem wspomnianych projektów. Ważną rolę mógłby odegrać pływający 
terminal w Zatoce Gdańskiej, bądź Puckiej oraz chorwacki terminal LNG, dzięki 
którym można sprowadzać gaz np. z różnych części świata. Spajającym te 
instrumenty jest pomysł powstania polskiego hubu gazowego.

34
 Projekt ten wpisuje 

się w ideę „gazowego Trójmorza”; Polska mogłaby być w perspektywie 5-10 lat 
centralą dystrybucji gazu dla Europy Środkowej. Wszystkie państwa tej części 
kontynentu zużywają rocznie ok. 40 mld m

3
 gazu rocznie. W najbardziej 

optymistycznym wariancie, po zwiększeniu przepustowości gazoportu w Świno-
ujściu do 10 mld m

3
 gazu rocznie oraz uruchomieniu gazociągu z Norwegii, Polska 

mogłaby sprowadzać 20 mld m
3
 surowca rocznie ze źródeł innych niż rosyjskie.

35
 

Jak stwierdził prezes spółki Gaz-System, Jan Chadam, usługi na hubie 
gazowym pozwolą naszym klientom w łatwy sposób korzystać ze wszystkich 
nowych możliwości infrastruktury. Hub w Polsce może stać się regionalnym 
centrum obrotu gazem dzięki rozszerzeniu możliwości handlu surowcem 
pochodzącym z różnych źródeł. Dzięki temu istnieje szansa na wzmocnienie 
pozycji gospodarczej Polski w regionie, ale wpłynęłoby także na zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego. Uruchomienie hubu gazowego w Polsce  
i związany z tym wzrost wolumenu mógłby przyczynić się do obniżenia ceny 
hurtowej gazu w wyniku integracji rynków Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
rynków państw bałtyckich. Jednocześnie obie spółki podkreślają, że funkcjo-
nowanie hubu gazowego w Polsce ułatwiłoby uczestnikom rynku dostęp do usług 
przesyłowych i bilansowych. Pozwoliłoby również na wejście nowych podmiotów 
na polski rynek oraz na wzrost konkurencji wśród dostawców. Projekt mógłby 
pomóc również w zwiększeniu efektywności wykorzystania punktów połączeń 
międzysystemowych oraz terminala LNG w Świnoujściu, a także zintensyfikować 
przesył gazu sieciami polskiego operatora. Efektem uruchomienia hubu gazowego 
w Polsce będzie także, według obu spółek, zniesienie barier w handlu surowcem 
oraz podniesienie transparentności w obrocie rynkowym.

36
 

Dzięki tej inwestycji Polska mogłaby stać się istotnym graczem na rynku  
gazu w tej części Europy oraz, podobnie do giełd istniejących na zachodzie  
UE, wypracować nowoczesne mechanizmy rynkowe dla sektora gazu. Za sprawą 
tego rodzaju współpracy regionalnej, nabrałaby tempa budowa jedności 
energetycznej w regionie. Należy zaznaczyć, że jest to również dobra droga dla 
rozwoju konkurencji dla podobnych giełd europejskich, gdzie właśnie miejscami  
do hurtowego obrotu gazem są huby i giełdy gazu.

37
 Ilość gazu przepływającego 

przez terytorium Polski może zwiększyć się m.in. dzięki realizacji Korytarza Północ-
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Południe oraz rozbudowie pojemności magazynowych gazu. Dzięki temu Polska 
może stać się ważnym krajem przesyłowym otwartym na dostawców gazu nie tylko 
z UE, ale też z całego świata.38

 Inicjatywa w tym względzie należy jednak  
do Polski. Jak bowiem zauważył M. Sienkiewicz, choć integracja rynków gazu 
ziemnego jest procesem inspirowanym przez Unię Europejską, której polityka 
zmierza do zbudowania jednego, wspólnego rynku energii i gazu, to o tempie 
i kształcie tej integracji, decydują w dużej mierze strategie i wola poszczególnych 
państw.39

 
 
Zakończenie 
Fizyczne huby gazowe powstają od szeregu lat w różnych państwach i Polska 

również mogłaby mieć taką strukturę na swoim terytorium. Powstanie hubu, niesie 
ze sobą liczne korzyści, zarówno w sferze ekonomicznej (np. wzrost konkurencji 
wśród dostawców, obniżenie ceny hurtowej gazu, likwidacja barier w handlu) czy 
politycznej (wzrost znaczenia Polski w regionie). Utworzenie hubu umożliwi 
zwiększenie bezpieczeństwa gazowego, ułatwiając funkcjonowanie uczestnikom 
rynkowej gry. Nie bez znaczenia jest również spodziewany wzrost przejrzystości  
w obrocie surowcem. Jak zostało to ukazane, gaz dociera do Polski w wystar-
czającej ilości z różnych kierunków, lecz mimo to, mając na uwadze utworzenie 
hubu, należy wspierać dalsze projekty infrastrukturalne.  

Wydaje się, że zarówno istniejąca obecnie, jak i powstająca infrastruktura 
przesyłowa i magazynowa umożliwią w przyszłości powstanie fizycznego hubu 
gazowego, przy czym najistotniejsze znaczenie mają takie inwestycje jak: terminal 
LNG, rurociąg Baltic Pipe (powstanie tzw. Bramy Północnej), a także 
interkonektory, łączące Polskę z państwami regionu. Dla rozwoju rynku istotne jest 
także ograniczenie długoterminowych kontraktów, które ograniczają swobodę  
gry rynkowej. Posiadany potencjał (w tym także wydobycie własne), wraz 
ze zrealizowanymi inwestycjami, mógłby doprowadzić do tego, że w skali regional-
nej Polska, w przewidywalnej przyszłości, stałaby się centrum handlu gazem 
ziemnym. Osiągnięcie takiej pozycji wpłynęłoby zaś na bezpieczeństwo gazowe 
szeregu państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz integrację rynków na tym 
obszarze. 

W kontekście problemu przeszkód, mogących uniemożliwić powstanie hubu 
gazowego warto wskazać potencjalne niepowodzenia związane z planowanym 
rozwojem infrastruktury przesyłowej (w szczególności gazociągu Baltic Pipe).  
Dla istnienia hubu kluczowe znaczenie ma wielość dostawców, stąd też poważnym 
problemem może być nadmierna podaż gazu pochodzącego z Rosji, co wobec 
zaspokojenia potrzeb odbiorców powodowałby, iż projekty dywersyfikacyjne nie 
cieszyłyby się zainteresowaniem, a w związku z tym wsparciem Unii Europejskiej. 
Warto też zauważyć, że powstanie hubu, stanowi konkurencję dla państw 
będących już ważnymi centrami handlu „błękitnym paliwem”: Niemiec i Austrii, 
mogących na forum Unii Europejskiej, starać się o zapobieżenie realizacji 
projektów, prowadzących do zmienienia istniejącego w regionie status quo. 

W kontekście rozważań na temat perspektyw powstania w Polsce hubu 
gazowego należy stwierdzić, że warunkujący jego powstanie rozwój infrastruktury 
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(nie tylko gazociągów, lecz także magazynów) sprzyja zwiększeniu bezpie-
czeństwa gazowego. Stąd też tak istotna jest przyszłość gazociągu mogącego 
transportować gaz z Norwegii – projektu bliskiego niegdyś realizacji. Jeszcze 
ważniejsza jest dywersyfikacja dostawców LNG (choćby z USA), a także powstanie 
korytarza gazowego, łączącego Polskę i Chorwację. Powstanie hubu gazowego 
wpisuje się w tej sytuacji w projekt Trójmorza, łącząc północną i południową część 
kontynentu. Stanowi to zarazem konkurencję wobec współpracy niemiecko-
rosyjskiej, łączącej od lat Wschód z Zachodem. Jak wskazano, Polska jest w stanie 
sprowadzać surowiec z różnych kierunków, zaspokajając swoje zapotrzebowanie  
i otwierając się na nowych importerów (jak USA) kosztem dostawcy rosyjskiego. 
Dywersyfikacja dostawców i możliwość reeksportu gazu w wielu kierunkach, są zaś 
kluczowymi warunkami potrzebnymi do zaistnienia fizycznego hubu gazowego. 

Dostarczany surowiec może być sprzedawany innym państwom, co wpisuje 
się w istotę fizycznego hubu. Polska mogłaby także odegrać istotna rolę  
w zaopatrywaniu w gaz ziemny innych państw regionu. W szczególności Polska 
byłaby w stanie przesyłać gaz na Słowację – której bezpieczeństwo gazowe  
w dużej mierze zależy od dostaw surowca z terytorium Ukrainy – w przypadku 
zaistnienia trudności z zaopatrzeniem. Polska może stać się ważnym 
reeksporterem gazu oraz cennym partnerem dla wielu państw Europy Środkowej  
i Wschodniej. Dążenie do powstania hubu, idzie w parze z realizacją wielorakich 
inicjatyw, będących nierzadko alternatywami wobec istniejącej dotąd infrastruktury. 
W sferze dostępu do surowca ich zaistnienie umożliwi odbiorcom osiągnięcie tego, 
co jest esencją liberalizmu – realnej możliwości wyboru. 

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia problematykę powstania w Polsce fizycznego hubu 

gazowego. Ukazano specyfikę, cele oraz znaczenie hubów gazowych, a także  
ich rozwój w wybranych państwach. Przedstawiono przesłanki konieczne do 
powstania fizycznego hubu gazowego w Polsce, jak również na trudności, które 
uniemożliwiają jego powstanie. Artykuł ukazuje przy tym wieloaspektowość 
funkcjonowania hubów gazowych oraz rolę infrastruktury energetycznej w ich 
powstawaniu. Autor przedstawia również wielorakie korzyści, związane z istnie-
niem hubu gazowego, akcentując znaczenie zarówno zrealizowanych już 
inwestycji (jak powstanie terminala LNG), jak również tych planowanych (jak 
gazociąg Baltic Pipe). Według autora powstanie fizycznego hubu gazowego  
jest możliwe, jednak jest to zadanie wymagające przezwyciężenia szeregu 
trudności i realizacji licznych inwestycji. 

Słowa kluczowe: hub, gaz, Polska, nadzieje, rzeczywistość 
 
Summary 
The article deals with the issues around building of a physical gas hub  

in Poland. The author presents the characteristics, objectives and importance of 
gas hubs as well as their development in selected countries. Further he describes 
conditions for building of a physical gas hub in Poland as well as difficulties that 
prevent its creation. The article shows how multidimensional is the work of gas 
hubs and what role has the energy infrastructure for their building. The author 
presents the multiple benefits associated with gas hubs emphasizing  
the importance of both, already completed investments (such as the building of the 
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LNG terminal) as well as the planned ones (such as Baltic Pipe). According  
to the author building of a physical gas hub is possible, however to succeed  
a numerous investments need to be realized.  

Key words: hub, gas, Poland, hopes, reality 
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NCN projekt dla „Młodych naukowców” 
 

W POSZUKIWANIU OPTYMALNEJ DROGI ROZWOJU – WYZWANIA  
STOJĄCE PRZED POLSKĄ DO 2050 ROKU 

 
 
Wstęp 
Analizując konglomerat uwarunkowań – szans, wyzwań i zagrożeń – 

stojących przed Polską u progu trzeciej dekady XXI w. należy podkreślić,  
iż pierwszy raz w swojej tysiącletniej historii, państwo to od niemal osiemdziesięciu 
lat nie było dotknięte katastrofą konfliktu zbrojnego, który toczyłby się bezpo-
średnio na jego terytorium. Mimo tego, w wyniku spowolnienia cywilizacyjnego, 
będącego skutkiem narzuconej za pomocą siły militarnej przynależności do bloku 
państw tzw. demokracji ludowej, Polska znalazła się u progu lat 90. XX wieku  
w katastrofalnym położeniu ekonomicznym, politycznym i społecznym, którego 
negatywne skutki będą odczuwalne dla całego społeczeństwa najprawdopodobniej 
długo po 2060 roku.

1
 Dzięki mobilizacji społecznej i podjętym wysiłkom elit, Polskę 

zdołano jednak „zakotwiczyć” w Unii Europejskiej, jak również w NATO. Te ważne, 
z punktu wiedzenia strategicznych interesów kraju, wydarzenia zaowocowały 
możliwością zdynamizowania działań na rzecz stworzenia stabilnych ram rozwoju 
gospodarczego, aby podjąć próbę niwelowania różnic cywilizacyjnych w stosunku 
do najbardziej rozwiniętych państw świata. 

Można uznać za zasadnym twierdzenie, iż jednym z kluczowych sektorów 
gospodarczych, który niewątpliwie będzie miał wpływał na tempo i zakres tego 
procesu, jest polski sektor elektroenergetyczny i gazownictwo. Dlatego jego 
kondycja i proponowane kierunki przemian stanowią ciekawe, nie tylko z punktu 
widzenia wielu dziedzin nauki, pole badawcze. Dodać należy również, iż zagadnie-
nie to jest wielopłaszczyznowe i dotyka takich zagadnień, jak: bezpieczeństwo 
energetyczne, rynki surowców, dywersyfikacja dostaw, wytwórstwo energii, 
transport, prawo energetyczne czy integracja europejska. Analizując zasób 
literatury w tym zakresie, należy podkreślić dorobek takich naukowców i ekspertów, 
jak: K. Księżopolski,2 T. Motowidlak,

3
 K. Pronińska,4 M. Ruszel,

5
 R. Rosicki,

6
  

                                                           
1
 Polska, wskutek niewłaściwe przeprowadzonych przemian społeczno-ekonomicznych, utraciła (można 
zakładać, iż w sposób trwały) zdolność do zastępowalności pokoleń, a co za tym idzie, grożą jej 
poważne konsekwencji związane ze stopniową depopulacją kraju oraz wieloaspektowymi problemami 
uwarunkowanymi tzw. nieuchronnym kryzysem demograficznym. Ta sytuacja jest o tyle trudna, 
ponieważ społeczeństwo polskie nie ma wystarczających środków potrzebnych na zabezpieczenie 
akceptowalnego poziomu życia w perspektywie do 2050 roku dla znacznej części swojej populacji, 
która wówczas będzie się znajdować w wieku poprodukcyjnym. Utrzymywany system emerytalny, 
będący dziedzictwem PRL, jest w tej sytuacji konstrukcją dysfunkcjonalną, która będzie generowała 
wysokie koszty. 

2
 Adiunkt na SGH w Warszawie (pomysłodawca i prezes), autor, współautor, redaktor i współredaktor 
m.in.: Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015. Warszawa 2015; Bezpieczeń-
stwo ekonomiczne. Warszawa 2011; Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Wybór dokumentów. 
Warszawa 2006; Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania. 
Warszawa 2004; Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki  
i administracji. Warszawa 2013 

3
 Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, autor i współautor m.in.: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy 
naftowej i gazu ziemnego do Polski. Łódź 2016 
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R. Szczerbowski
7
 czy P. Kwiatkiewicz,

8
 którzy w szeregu monografii autorskich, 

współautorskich, prac pod redakcją i współredakcją oraz artykułów, gównie  
w periodykach naukowych czy pracach zbiorowych, starają się przybliżyć odbiorcy 
skomplikowanie relacje tworzące konglomerat problemów, często wyzwań, szans  
i zagrożeń, związanych z kształtowaniem się polskiego sektora elektroenerge-
tycznego oraz towarzyszących temu procesowi uwarunkowań w bliższej i dalszej 
perspektywie. 

Uwzględniając powyższe kwestie, zasadnym jest stwierdzić, iż ze względu  
na istotne czynniki warunkujące rozwój sektora elektroenergetycznego i istniejące 
w tym zakresie interesy z perspektywy polskiej racji stanu, należałoby, choć  
w przyczynkowej formie, zarysować najbardziej istotne uwarunkowania rozwoju 
tego sektora do 2050 roku. W prowadzonych rozważaniach zostały wykorzystane 
założenia tożsame dla szkoły realizmu defensywnego, a w toku prac posłużono  
się następującymi metodami badawczymi: analiza dokumentów, analiza historycz-
na, metoda behawioralna, prognoza i przewidywanie oraz analogia. Są one 
charakterystyczne w głównej mierze dla nurtu nauk politycznych, ponieważ  
w niniejszej publikacji skupiono się na analizie problematyki z perspektyw  
i uwarunkowań polskiego sektora elektroenergetycznego, również w ujęciu 
geopolitycznym, obejmującym nie tylko presje ze strony polityki klimatyczno-
energetycznej Unii Europejskiej, ale również innych organizacji międzynarodo-
wych, jak również takich państw, jak: Republika Federalna Niemiec czy Federacja 
Rosyjska. Dodatkowo, wnioski oparto na globalnych trendach występujących  
w bilansie paliwowym oraz możliwościach kapitałowych i technologicznych polskie-
go sektora elektroenergetycznego, wynikających z jego wieloletnich niedoborów 
inwestycyjnych i innowacyjnych. Podkreślić również należy dysfunkcyjny, z punktu 
wiedzenia inwestycji w sektorze elektroenergetycznym (20-60 lat), poziom kultury 
politycznej w Polsce, który w skuteczny sposób blokuje próby stworzenia 
konsensusu wokół wyzwań stojących przed polską elektroenergetyką. Nie napa-
wają również w tym kontekście dramatyczne dane dotyczące kwestii katastrofy 
demograficznej Polski w połowie XXI w., której, jak można zakładać, nie są w sta-
nie sprostać występujące w państwach wysokorozwiniętych tendencje związane  
z napływem migrantów, ponieważ na tle państw Europy Zachodniej, Polska nie  
jest konkurencją, ze względu na niższy poziom świadczeń socjalnych oraz ogólną 
charakterystykę poziomu życia, przy większych niż na zachodzie Europy 

                                                                                                                                                    
4
 Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, autorka monografii m.in. takich, jak: Bezpieczeństwo 
energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych. Warszawa 
2012; Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo 
energetyczne i politykę energetyczną UE, “Zeszyty CEN”, nr 51. Warszawa 2013 

5
 Adiunkt Politechniki Rzeszowskiej, autor m.in. monografii: Bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa 2014 

6
 Adiunkt Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, współautor m.in.; monografii, takich, jak: Wybrane 
aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Warszawa 2013; Wymiary bezpie-
czeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Poznań 2010 

7
 Adiunkt Politechniki Poznańskiej, redaktor i współredaktor m.in.: Energetyka w odsłonach: ochrona 
środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo. Poznań 2016 

8
 Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego (prezes Fundacji na rzecz czystej energii), autor, współautor, 
redaktor i współredaktor m.in.: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego, a ochrona 
środowiska, Fundacja na rzecz Czystej Energii. Poznań 2014; Bezpieczeństwo energetyczne rynki 
surowców i energii teraźniejszość i przyszłość, polityka gospodarka zasoby naturalne i logistyka.  
Tom 1. Poznań 2014 
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utrudnieniach adaptacyjnych. Dodatkowo, sytuację polskich decydentów będzie 
komplikowała presja konkurencyjna, wynikająca z założeń budowy europejskiego 
rynku energii (szczególnie pozycja i uwarunkowania sektora elektroenergetycz-
nego RFN) oraz jego wspólnotowych uwarunkowań regulowanych za pomocą 
decyzji politycznych ośrodków decyzyjnych, na które polskie rządy mają 
stosunkowo niskie możliwości oddziaływania i żadne racjonalne przesłanki nie 
wskazują, aby ten stan w dającej się przewidzieć perspektywie uległ zmianie.  
Aby potwierdzić lub podważyć kluczowe tezy, niezbędnym było sformułowanie 
następujących pytań badawczych: Jakie są główne szanse, wyzwania i zagro-
żenia, stojące przed polskim sektorem elektroenergetycznym, wynikające z jego 
charakterystyki strukturalnej w perspektywie 2050 roku? oraz Jakie potencjalne 
scenariusze rozwoju są najbardziej prawdopodobne dla polskiego sektora 
elektroenergetycznego do 2050 roku? 

 
Polski sektor elektroenergetyczny i gazownictwa – uwarunkowania 

strukturalne 
Próbując sformułować odpowiedzi na pytanie: Jakie są główne szanse, 

wyzwania i zagrożenia, stojące przed polskim sektorem elektroenergetycznym, 
wynikające z jego charakterystyki strukturalnej w perspektywie 2050 roku? 
zasadnym jest przedstawić ramową charakterystykę polskiego sektora elektro-
energetycznego i gazowego. Biorąc pod uwagę jego specyfikę na tle innych 
państw UE, należy podkreślić, iż decydującą rolę w kształtowaniu systemu 
elektroenergetycznego mają moce elektrowni i elektrociepłowni zawodowych 
opalane węglem (ich udział wynosi łącznie ponad 76% całkowitej mocy

9
). 

Natomiast infrastruktura linii elektroenergetycznych w zdecydowanej większości 
posiada ponad 30 lat, podobnie jak blisko 59% urządzeń wytwarzających energię 
elektryczną.10

 Ważnym mankamentem są również straty sieciowe energii na 
poziomie ok. 7% – wyższe niż średnia unijna oraz niewystarczająca zdolność 
przesyłowa interkolektorów (docelowo ma wynosić ok. 25% mocy systemowej, 
według założeń prawodawstwa unijnego). Pod względem prawnym, wprowadzono 
ustawodawstwo zgodne z unijnymi założeniami o rynku energii, dlatego tzw. rynek 
hurtowy jest rozwinięty w stopniu zadawalającym, ale wyzwaniem dla systemu 
elektroenergetycznego pozostanie funkcjonowanie w ramach EU ETS (Europejski 
System Handlu Emisjami). Gazowa sieć przesyłowa wysokich ciśnień jest w Polsce 
zaprojektowana pod przesył gazu ze Wschodu na Zachód, a Polska posiada 
siedem instalacji magazynowych gazu ziemnego o łącznej pojemności ok. 2,6 mld 
m

3
. Dodatkowo, ze względu na uwarunkowania związane ze zmianami 

przewidzianymi w ramach wspólnotowego rynku, wprowadzona została możliwość 
obrotu gazem ziemnym w punkcie wirtualnym oraz uruchomiony został rynek 
hurtowy gazu ziemnego. Polska pozostaje również pod względem ropy naftowej 
uzależniona od jej importu z zewnątrz, natomiast posiada duże zasoby węgla 

                                                           
9
 W sumie cały sektor wyprodukował w 2015 r. ponad 164 TWh, szerzej w: GUS, http://stat.gov.pl/statys 
tyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/przemysl-i-bud 
ownictwo/ (pobrano 8.09.2017 r.) 

10
 Polityka energetycznej Polski do 2050 roku..., op. cit., s. 17 
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kamiennego
11

 i brunatnego;
12

 głównym ich odbiorcą jest sektor elektroenerge-
tyczny. 

Polski system elektroenergetyczny i gazowniczy, ze względu na podjęte 
decyzje polityczne, jest zobowiązany do uzyskania w 2020 r. 15%, a następnie  
do 2030 r. 27% udziału energii z OZE w tzw. miksie energetycznym.

13
 Dodatkowo, 

ze względu na przyjęte ustalenia UE, polskie władze zobowiązały się do 2020 roku 
w transporcie wykorzystywać minimum 10% z energii pochodzącej z OZE.

14
 Aby 

sprostać tym wyzwaniom, polski ustawodawca uchwalił m.in. specjalną ustawę  
o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r., którą następnie kompleksowo 
nowelizowano 22 czerwca 2016 r.

15
 Kolejną, ważnie strategiczną decyzją, było 

przyjęcie przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r. Programu polskiej energetyki 
jądrowej (PPEJ), w którym założono, iż do 2024 r. powstanie pierwszy blok jądrowy 
o mocy 1500 MW, a trzy kolejne zostaną uruchomione pomiędzy latami 2030  
a 2035 (docelowo pierwsza elektrownia ma osiągnąć moc 6000 MW).

16
 Ostatnim 

istotnym ogniwem systemu jest produkcja i rynek „ciepła”, który działa na rzecz 
odbiorców indywidualnych oraz przemysłu. W związku z tym, iż produkcja energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji pozostaje bezpośrednio zależna  
od zapotrzebowania na ciepło, należy CHP

17
 i ciepłownictwo traktować nierozłącz-

nie. Ponadto, cechą charakterystyczną ciepłownictwa systemowego, w odróżnieniu 
od systemu elektroenergetycznego i gazowego, jest jego lokalny charakter  
(w praktyce istnieje wiele niepołączonych ze sobą sieci ciepłowniczych).18

 Branża 

                                                           
11

 Całkowite zasoby geologiczne węgla kamiennego w Polsce kształtują się na poziomie 68,9 mld t,  
w tym zasoby bilansowe na poziomie 51,4 mld t, natomiast udokumentowane zasoby pozabilansowe 
na poziomie 17,5 mld t. Wydobycie węgla kamiennego wyniosło w Polsce w 2016 r. ok. 70 mln ton – 
wykazuje tendencję spadkową, szerzej w: GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porown 
ania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/przemysl-i-budownictwo/ (pobrano 5.09. 
2017 r.) 

12
 Udokumentowane geologiczne zasoby bilansowe węgla brunatnego w Polsce wg stanu wynoszą  
ok. 22 mld ton. Wydobycie węgla brunatnego wyniosło w Polsce wyniosło w 2016 r. ok. 60 mln ton – 
wykazuje tendencje spadkową, szerzej w: GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porown 
ania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/przemysl-i-budownictwo/ (pobrano 8.09. 
2017 r.) 

13
 Szerzej w: Zimowy pakiet energetyczny: UE za OZE, a przeciw biopaliwom, http://www.euractiv.pl/ 
section/energia-i-srodowisko/news/zimowy-pakiet-energetyczny-ue-za-oze-przeciw-biopaliwom/ 
(pobrano 8.09.2017 r.) 

14
 Szerzej w: Share of renewable energy in transport fuel consumption, https://ec.europa.eu/transport/ 
facts-fundings/scoreboard/compare/energy-union-innovation/share-renewables_en#2014 (pobrano 
8.09.2017 r.) 

15
 W sumie w polskim ustawodawstwie funkcjonuje kilkanaście aktów prawnych, które regulują sprawy 
związane z elektroenergetyką.  

16
 Chęć rozwijania tego kierunku w sektorze elektroenergetycznym potwierdził publiczne minister 
Tchórzewski w audycji telewizyjnej z 15 września br. (zdaniem ministra, powinno się uruchomić nie 
jedną a co najmniej trzy elektrownie jądrowe, bo to jest w interesie strategicznym Polski). Wypowiedź 
ta stoi w sprzeczność z oficjalnym stanowiskiem ministra Tchórzewskiego z 4 sierpnia br., w którym 
informowano o braku decyzji dotyczącej budowy i ostatecznej lokalizacji elektrowni. Pomimo tego,  
12 września br. odbyło się seminarium dla przemysłu o wytycznych przy budowie obiektów jądrowych, 
szerzej w: http://www.me.gov.pl/Energetyka+jadrowa/ Aktualnosci (pobrano 8.09.2017 r.) 

17
 Moduł kogeneracyjny (CHP – Combined Heat and Power) to silnik tłokowy zasilany wysoko-
metanowym paliwem gazowym (gazem ziemnym), pozwala na zamianę energii pierwotnej (gazu 
ziemnego) na trzy postaci energii: cieplną, elektryczną i mechaniczną. 

18
 Sieci te są w zdecydowanej większości zasilane paliwem węglowym (ponad 70% stanowi węgiel 
kamienny) i gazem ziemnym (ponad 7%) – OZE to niewiele ponad 6%, szerzej w: Energia cieplna  
w liczbach 2016, URE, https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/cieplo/energetyka-cieplna-w-l (pobrano 
10.09.2017 r.) 
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ciepłownicza, aby zrekompensować coraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, 
rozszerza sieci przesyłu ciepła i przyłącza nowych odbiorców. Warto zaznaczyć,  
iż więcej niż połowa wyprodukowanego w 2016 roku ciepła pochodzi z wysoko-
sprawnej kogeneracji,

19
 co przekłada się na ponad 14% udział wyprodukowanej 

energii elektrycznej w ramach CHP. 
Podsumowując szablonowy ogląd najważniejszych uwarunkowań sektora 

elektroenergetycznego i gazowego w Polsce, zasadnym jest wskazać, iż władze 
polskie powinny utrzymać kontrolę nad kluczowymi elementami systemu. Należy 
również zwiększyć tempo rewitalizacji i budowy nowych mocy wytwórczych  
oraz utrzymać trendy konkurencyjne na rynku energii. Polska musi przygotować się 
na „szok” przesyłów międzysystemowych oraz zwiększyć możliwości prowadzące 
do stworzenia w Polsce HUBa gazowego. Zasadnym jest również kontynuowanie 
pracy nad wykorzystaniem efektywnych ekonomiczne zdolności wydobywczych 
węglowodorów w Polsce. Ważna pozostaje modernizacja sieci przesyłowej. 
Kolejną istotną kwestią w dziedzinie polityki energetycznej jest kontynuowanie prac 
nad rozwojem terminala naftowego w Gdańsku oraz możliwości magazynowania 
ropy naftowej. Pierwszoplanowym pozostaje stworzenie skutecznego systemu 
wspierania wykorzystania gazu ziemnego na potrzeby transportu czy energii 
elektrycznej, budując niezbędną infrastrukturę sieciową (tworząc sieci inteligentne).  
W perspektywie może to umożliwić wdrożenie koncepcji rozwoju w Polsce 
samochodów elektrycznych, które należałoby połączyć z rozwijaniem technologii 
niskoemisyjnych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej. Analizując 
uwarunkowania rynku OZE w Polsce można stwierdzić, iż w dużej mierze zależą 
one od polityki klimatyczno-energetycznej UE.  

 
Przyszłość polskiego sektora elektroenergetycznego – pomiędzy 

przewidywaniem a prognozą 
Biorąc pod uwagę najczęściej powtarzane w dokumentach rządu polskiego 

uwarunkowania i scenariusze nakreślone w ostatnich latach, najtrudniej przesądzić 
jaki ostatecznie kształty przybierze polski sektor elektroenergetyczny, ze względu 
na presje polityki klimatyczno-energetycznej UE, jak i trudność w wypracowaniu 
konsensusu strategicznego polskich elit politycznych, w odniesieniu do tego sekto-
ra. Te dwie kwestie niewątpliwie mogą rzutować na sformułowanie odpowiedzi  
na pytanie: Jakie potencjalne scenariusze rozwoju są najbardziej prawdopodobne 
dla polskiego sektora elektroenergetycznego do 2050 roku?, ponieważ istotnym 
tłem pozostaną tież zagadnienia związane z kapitałem kadrami i technologiami. 

Analizując dostępne publicznie dokumenty, które przedstawiały kolejne ekipy 
rządowe, za najważniejszy w sprawie potencjalnych prognoz i scenariuszy można 
uznać Polską politykę energetyczną 2050 r. W dokumencie tym uwzględniono 
zarówno uwarunkowania polityki unijnej w tym zakresie oraz determinanty 
związane z poszczególnymi obszarami sektora elektroenergetycznego w Polsce. 

                                                           
19

 „Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które 
zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w: a) jednostce kogeneracji w wysokości nie 
mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzie-
lonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub b) jednostce 
kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem  
energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla 
wytwarzania rozdzielonego”, szerzej w: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-praw 
nych/wysokosprawna-kogeneracja (pobrano 10.09.2017 r.) 
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Dodatkowo należy uwzględnić to, iż poniższe mają szanse uzyskania względnego 
prawdopodobieństwa, jeśli nie nastąpią gwałtowne zmiany jakościowe w zakresie 
technologii, a PKB Polski będzie miało szansę systematyczne przyrastać w oparciu 
o silne podstawy, które umożliwią wypracowanie optymalnych zmian systemowych. 
Uwzględniając powyższe ramy prawno-kapitałowo-technologiczne, za autorami 
Polskiej polityki energetycznej do 2050 r. można skłonić się do trzech zasadni-
czych scenariuszy:  

- pierwszy, scenariusz zrównoważony (tzw. wiodący) – zakładający 
kontynuację dotychczasowych trendów i realizacji podjętych decyzji  
w zakresie rozwoju sektora energetycznego Polski;  

- drugi, scenariusz jądrowy (pomocniczy) – przewidujący dominującą rolę 
energii jądrowej;  

- trzeci, scenariusz gaz+OZE (pomocniczy) – oparty na eksploatacji gazu 
ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

20
  

Ich dalszym rozwinięciem było sformułowanie siedmiu kolejnych scenariuszy 
opracowanych przez ekspertów z Ministerstwa Gospodarki w sierpniu 2015 roku  
w opracowaniu pt.: Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki 
energetycznej Polski do 2050 roku, (Załącznik 2. do Polityki energetycznej Polski 
do 2050 roku) z sierpnia 2015 roku. Dokument ten uwzględnił następujące 
prognozy: Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 r., Krajowa 
Agencja Poszanowania Energii S.A. z 2013 r.; Uaktualnioną prognozę 
zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii S.A.  
z 2013 r.; Poland: Reference Scenario 2013, National Technical University  
of Athens dla Komisji Europejskiej z 2013 r.; Prognozy zapotrzebowania 
gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki  
w perspektywie 2050 roku, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk z 2013 r. oraz Ekspertyzy dotyczące prognozy siedmiu 
wariantów rozwoju sytuacji w sektorze elektroenergetycznym w horyzoncie  
do 2050 roku, w tym scenariusz bazowy – business as usual, Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich z 2014 r.

21
 

W pierwszym z siedmiu wariantów założono rozejście się wzrostu popytu  
na energię ze wzrostem PKB, czyli nastąpi długo oczekiwany wzrost efektowności 
energetycznej do 2050 r. (polski PKB ma do tego czasu wzrosnąć o 160%,  
w stosunku do wielkości PKB z 2010 r.). Ograniczony zostanie również popyt  
na paliwa w transporcie, w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ropę naftową 
po wprowadzeniu elektromobilności czy upowszechnienia silników wodorowych. 
Przewidywane jest zmniejszenie o ponad połowę zapotrzebowania na węgiel 
kamienny dla polskiego sektora elektroenergetycznego (ale jego podstawą nadal 
pozostaną elektrownie opalane węglem, docelowo ok. 30% w 2050 r.) wywołanego 
polityką klimatyczną i energetyczną UE oraz brakiem inwestycji w nowe wyrobiska. 
Według tego scenariusza, miejsce węgla ma zastąpić energia jądrowa (docelowo 
ok. 20% zapotrzebowania w 2050 r.), gaz ziemny (9%) i OZE. Pomimorozejścia się 
bezpośredniej korelacji wzrostu PBK i zapotrzebowania na energie prognozuje się 
zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 40% – z 158 TWh w 2010 r. do 223 

                                                           
20

 Ibidem, s. 41 
21

 Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, (Załącznik 
2. do Polityki energetycznej Polski do 2050 roku) z sierpnia 2015 r. 
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TWh w 2050 r. (nastąpi przesuniecie z popytu na energię finalną z paliw kopalnych 
w kierunku energii elektrycznej). Aby sprostać temu założeniu, niezbędne będą 
inwestycje w moce wytwórcze i wspieranie tzw. modelu rozproszonego produkcji 
energii (przewidywany jest gwałtowny rozwój technologii fotowoltaicznych i innych 
technologii OZE – w tym geotermalnych).

22
 

W drugim scenariuszu potwierdzono podobne trendy i proporcje oraz mecha-
nizmy zmian związanych z wymogami zwiększenia efektywności energetycznej, 
dekarbonizacji, zmian sprawności i niższych cen związanych z technologiami  
OZE oraz trendami do budowy rozproszonego systemu energetycznego.

23
 

W trzecim scenariuszu, główną osią były analizy związane z zapotrzebo-
waniem na energię elektryczną w wariantach: niskim, referencyjnym i wysokim.  
Za kluczowy czynnik, który będzie miał wpływ na kształtowanie się proporcji  
tzw. miksu energetycznego, uznano ceny emisji CO2, czyli w praktyce regulacje  
za pomocą uwarunkowań polityki klimatyczno-energetycznej UE. Scenariusz ten 
uwzględnił stworzenie mocy wytwórczych, również w oparciu o energetykę 
jądrową.

24
 

W czwartym scenariuszu, zleconym przez Komisję Europejską, założono 
wysoki wzrost w Polsce zapotrzebowania na energię do 2050 r., w którym węgiel 
pozostanie podstawą bilansu energetycznego, ale po 2035 r. zostanie wykorzy-
stana technologia wychwytu i składowania dwutlenku węgla. Ważnym elementem 
są założone wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 (do 100 EUR za 1 tonę w 2050 
r.), które będą impulsem do inwestycji w technologie niskoemisyjne (OZE, 
energetyka jądrowa, CCS).

25
 

W piątym wariancie, który uwzględnił kolejne dwa „podscenariusze”: pierwszy, 
zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej, a drugi uwzględniający wyższe ceny 
gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO. W obu scenariuszach uwzględniono 
również różne warianty: 

1) potencjalny wzrost cen gazu (nawet do 450 USD/100m
3
) i niskie opłaty  

za emisję CO2 rzędu 6 euro, takie warunki promują elektrownie węglowe, 
głównie węgiel brunatny; 

2) wysokie ceny gazu i rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 do poziomu  
25 euro w 2050 r. powodują impuls do budowy elektrowni gazowych,  
aby zapewnić odpowiedni bilans mocy, ale nie są one wykorzystywane  
do produkcji energii, ze względu na wysokie koszty zmienne;  

3) ceny gazu poniżej 350 USD/1000m
3
, technologie gazowe stają się domi-

nujące w bilansie energetycznym, a zużycie tego surowca rośnie powyżej 
20 mld m

3
 rocznie, tylko na potrzeby energetyki systemowej (proces 

                                                           
22

 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 r., Krajowa Agencja Poszanowania Energii 
S.A. z 2013 r. 

23
 Uaktualnienie prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii 
S.A. z 2013 r. 

24
 Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla 
energetyki w perspektywie 2050 roku, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,  
z 2013 r. 

25
 Poland: Reference Scenario 2013, National Technical University of Athens dla Komisji Europejskiej  
z 2013 r. 
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zastąpienia technologii węglowych technologiami gazowymi, przy sukce-
sywnym ograniczaniu emisji CO2 do 2050 r.).

26
 

Podsumowują wyniki wybranych wariantów i scenariuszy należy podkreślić,  
iż w polskiej gospodarce będzie następował wzrost zapotrzebowania na energię 
niezależnie od scenariusza i wzrostu efektywności. Istotną kwestią będą polityczne 
decyzje związane z emisją CO2. Węgiel w miksie energetycznym pozostanie 
podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale jego udział będzie mniejszy. 
Wysokie koszty CO2 spowodują wzrost konkurencyjności energetyki jądrowej  
i OZE oraz zwiększą udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym. Zwiększenie 
zapotrzebowania na gaz ziemny będzie zależało od obniżenia jego ceny i wzrostu 
kosztów opłat za emisję CO2. Ze względu na stan i wiek mocy wytwórczych, 
potrzebna jest ich wymiana oraz rozbudowa infrastruktury przesyłowej  
i dystrybucyjnej, aby móc wykorzystać w odpowiedni sposób moce wytwórcze  
z OZE. Dlatego, próbując nakreślić najbardziej prawdopodobny scenariusz  
do 2050 r., który uwzględniałby konglomerat uwarunkowań zewnętrznych  
i wewnętrznych polskiego systemu, należy podkreślić, iż największe szanse 
powodzenia ma tzw. scenariusz zrównoważony, nawiązujący do założeń Polskiej 
polityki energetycznej 2050 r. (dwa pozostałe, ze względu na kwestie: finansowe  
i strategiczne – bezpieczeństwo energetyczne i zasoby surowcowe, mogą zostać 
pominięte). Dodać należy przy tym, iż w przypadku sektora elektroenergetycznego 
Polski, największą niewiadomą pozostaje polityka UE, która idąc w kierunku 
ortodoksji dekarbonizacyjnej, może utrudnić restrukturyzację polskiego sektora 
elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę koniec darmowych praw do emisji  
i zwiększenie poziomu opłat dla systemu ETS. Polska elektroenergetyka w takim 
wariancie nie będzie w stanie sprostać konkurencji importu za pomocą 
interkolektorów systemowych prądu z RFN oraz z Ukrainy. Z tej perspektywy, duże 
straty kapitałowe doprowadzą system polskiej elektroenergetyki do załamania  
w obszarze inwestycji w nowe technologie, a przy utrzymaniu prawodawstwa UE  
w dziedzinie subsydiowania, spowodują dalsze konsekwencje społeczne i gospo-
darcze. Polska utraci w ten sposób jeden z atutów inwestycyjnych – relatywnie 
tanią energię, a co za tym idzie, migrację przemysłu i utratę miejsc pracy, która 
skończy się zmianą dynamiki PKB.  

 
Zakończenie  
Analizując zasadnicze kwestie odnośnie do wyboru kierunku rozwoju 

polskiego spektra elektroenergetycznego można stwierdzić, iż jest on u progu 
trzeciej dekady XXI w. w wyjątkowo trudnej sytuacji, z powodu uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych. Biorąc pod uwagę istniejące analogie z innymi 
dziedzinami życia, należy zauważyć, iż elity polityczne, jak również społeczeństwo, 
nie podjęły tak jak to miało miejsce np. w RFN, dojrzałego dialogu. Dyskurs ten  
w przestrzeni publicznej mógłby rzutować na szanse wytyczenia priorytetów  
dla polskiego sektora elektroenergetycznego i gazownictwa, które można byłoby 
rozwijać przez nadchodzące dekady. Z tej perspektywy zasadnym jest stwierdzić, 
iż rozwój tego sektora będzie wypadkową światowych trendów ekonomicznych, 
uwarunkowań polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz braku środków 

                                                           
26

 Ekspertyzy dotyczącej prognozy siedmiu wariantów rozwoju sytuacji w sektorze elektroenergety-
cznym w horyzoncie do 2050 roku, w tym scenariusz bazowy – business as usual, Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich z 2014 r. 
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finansowych dla jakościowych zmian w sektorze. Można zakładać, iż niezdolność 
elit politycznych, które kontrolują polski sektor elektroenergetyczny, będzie 
skutkowała chaosem decyzyjnym i stratami niewykorzystanych szans. 

Biorąc pod uwagę stosunkowo dobrą koniunkturę globalnej gospodarki,  
a co za tym idzie również wzrost polskiego PKB, należy zauważyć, iż polski sektor 
elektroenergetyczny zostanie skonfrontowany z dużym prawdopodobieństwem  
z brakiem możliwości wytwórczych energii oraz zwiększoną potrzebą kupna  
na rynku zewnętrznym paliw węglowodorowych (głównie ropy i gazu). Dążenia, 
związane z dywersyfikacją w tym względzie źródeł kupna paliw węglowodorowych, 
wydają się jak najbardziej uzasadnione. Dodatkowym obciążeniem mogą być  
dla polskiego sektora elektroenergetycznego nakłady związane z budowaniem,  
w oparciu na porozumieniach międzynarodowych, ograniczeń związanych z emisją 
CO2 i innych gazów cieplarnianych.  

Obserwując natomiast uwarunkowania w ujęciu regionalnym, należy 
przychylić się do tezy, iż ze względu na dynamiczny rozwój polityki klimatyczno-
energetycznej, polski sektor elektroenergetyczny może mieć poważne problemy  
z utrzymaniem swojej rentowności, ze względu na rosnące ceny opłat za emisję 
CO2. W tym przypadku, cena energii wytwarzanej w Polsce może nie być 
konkurencyjna w porównaniu z państwami o innej strukturze wytwórczej energii. 
Analizując uwarunkowania przyjęte w 2016 roku w tzw. pakiecie zimowym, należy 
zauważyć coraz większą ortodoksję w procesie dekarbonizacji gospodarek Komisji 
Europejskiej, a co za tym idzie, nacisk w tym względzie tandemu niemiecko-
rosyjskiego. Wszystko wskazuje na to, iż ten trend będzie się utrzymywał a nawet 
zaostrzał, czego niewątpliwie polski sektor elektroenergetyczny doświadczy  
po 2020 roku.  

Starając się określić uwarunkowania bilateralne w dziedzinie elektroenerge-
tyk,i należy podkreślić wagę relacji w tym zakresie z RFN i Federacją Rosyjską. 
Władze tego pierwszego podmiotu mają zasadniczy wpływ na kształtowanie  
się polityki klimatyczno-energetycznej UE, jak również realizują plan do 2050 roku 
dekarbonizacji w dziedzinie elektroenergetyki, który, ze względu na regulacje 
unijne, może być dla Polski scenariuszem osłabiającym konkurencyjność polskiego 
sektora. Dodatkowo, Polska może z powodów politycznych stać się importerem 
tzw. zielonej energii z RFN, która będzie tańsza niż ta produkowana z węgla  
w kraju. To możne negatywnie wpłynąć na wyniki sektora elektroenergetycznego  
w Polsce, a co za tym idzie, wpłynąć na tempo i zakres jego restrukturyzacji w tak 
ważnych projektach, jak budowa polskich elektrowni jądrowych. Władze RFN 
forsują również niekorzystne, z punku widzenia polskiej racji stanu, projekty takie, 
np. Nord Stream 2, które mogą mieć znaczenie dla stabilności dostaw gazu 
ziemnego do Polski ze Wschodu. Natomiast w drugim przypadku, rząd Federacji 
Rosyjskiej od lat 90. XX w. do realizacji swoich celów strategicznych stosuje tzw. 
broń surowcową, co realizacje biznesowe zamienia na polityczną grę interesów. 
Polska, jako importer paliw węglowodorowych z FR, jest narażona na ryzyko 
polityczne tego typu umów, a przez to władze polskie były zmuszone do budo-
wania alternatywnych źródeł pozyskiwania paliw kopalnych z innych kierunków 
geograficznych, co wpływało na konieczność dużej mobilizacji inwestycyjnej. Trudo 
również w tej sytuacji myśleć o perspektywie importu energii elektrycznej z FR czy 
współpracy pomiędzy Polską a władzami FR w dziedzinie pokojowego wykorzy-
stywania energii jądrowej. 



590 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Uwzględniając specyfikę polskiego sektora elektroenergetycznego, można 
wyliczyć istniejące w nim deficyty technologiczne w procesie produkcji energii i jej 
przesyłu oraz chroniczne braki w jego dofinansowaniu, z powodu braku akumulacji 
kapitału społecznego w przedsięwzięcia elektroenergetyczne o długotrwałym pro-
cesie zwrotu. Można zaryzykować tezę, iż, ze względu na „wyspowość” sektora  
i jego uzależnienie od paliw węglowodorowych, będzie on narażony na szereg  
strat w wyniku trendów założonych w polityce klimatyczno-energetycznej UE. 
Najprawdopodobniej na skutek niedoborów kadrowych, kapitałowych i technolo-
gicznych, jego transformacja stoi pod znakiem zapytania, a plany urozmaicenia 
miksu energetycznego o kilka elektrowni jądrowych będą wyjątkowo trudne  
do realizacji, nie uwzględniając nawet głosu opinii publicznej w tej spawie. 

Analizując powyższe uwarunkowania, można zaryzykować stwierdzenie,  
iż przyszłość polskiego sektora elektroenergetycznego nie zarysowuje się  
w pozytywnych barwach, ze względu na istniejące od wielu dekad zaniechania  
i zapóźnienia, brak konsekwencji w tworzeniu wizji jego transformacji oraz braków 
technologicznych i kapitałowych. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę istniejące  
w tym zakresie opracowania, polski sektor pozostanie zależny od importu surow-
ców węglowodorowych, co będzie zwiększało jego ryzyko funkcjonowania. Władze 
polskie zmuszone zostaną do rozwoju technologii i mocy wytwórczych w obszarze 
niskoemisyjnej energetyki (np. elektrownie oparte na gazie ziemnym), inwesto-
wania w krajowe technologie OZE i tworzenia tzw. sieci inteligentnych oraz 
stawiania na prosumenckie inwestycje w energetykę. W przypadku OZE, należy 
również uwzględniać potrzebę zwiększania elastycznych mocy rezerwowych,  
a co za tym idzie, kogeneracji.  

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia uwarunkowania globalne, regionalne i bilateralne ram 

funkcjonowania polskiego sektora elektroenergetycznego, jego strukturę oraz 
perspektywy rozwoju do 2050 roku. W ramach prowadzonych rozważań podjęto 
próbę odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze: Jakie są główne szanse, 
wyzwania i zagrożenia, stojące przed polskim sektorem elektroenergetycznym, 
wynikające z jego charakterystyki strukturalnej w perspektywie 2050 r.? oraz Jakie 
potencjalne scenariusze rozwoju są najbardziej prawdopodobne dla polskiego 
sektora elektroenergetycznego do 2050 r.? 

Słowa kluczowe: bilans energetyczny, energetyczna strategia Polski do 2050 
roku, energetyka, sektor elektroenergetyczny Polski  

 
Summary 
The article presents the global, regional and bilateral conditions of the Polish 

electricity sector, its structure and development prospects until 2050. As part of the 
analysis, the article attempts to answer three fundamental research questions: 
What are the main opportunities, challenges and threats facing the Polish electricity 
sector resulting from its structural characteristics for 2050? and What are the most 
likely scenarios for the Polish electricity sector by 2050?, 

Key words: energy balance, energy strategy of Poland to 2050, energetics, 
electricity sector of Poland 
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UKRAINA – STRUKTURA ZAOPATRZENIA W ROPĘ NAFTOWĄ 
 
 
Wprowadzenie 
Pytania o rzeczywiste zapotrzebowanie na poszczególne surowce w przypad-

ku Ukrainy pozostaje niezmiennie od lat otwarte. Nie ma nawet przybliżonych 
szacunków na ten temat. Nie wydaje się też prawdopodobne, by mogły się one 
pojawić w bliżej określonym przedziale czasowym. Powodem jest brak 
podstawowych informacji bądź też nieprecyzyjność, a niekiedy nawet i wątpliwa 
wiarygodność przekazów pochodzących z instytucji państwowych. Skala ubóstwa 
energetycznego, tak kluczowa dla omawianej kwestii, jest zupełnie nieznana. Nie 
ma nawet podstaw, by określić jego poziom. Podobnie rzecz się ma z nie do końca 
znaną wielkością populacji czy też konieczność analizowania innej niż oficjalna 
powierzchni państwa. Znaki zapytania towarzyszą także ocenie rozmiarów tzw. 
szarej strefy czy też korupcji w życiu codziennym. Bez tych danych wszelkie 
wskazania i prognozy popytu pozbawione są racji bytu. 

Oznacza to konieczność ograniczenia wszelkich dociekań do mniej lub 
bardziej precyzyjnych statystyk dotyczących wykorzystania paliw naftowych. 

 
Zasoby kopalne 
Ukraina nie należy do państw szczególnie bogatych w zasoby surowców 

węglowodorowych. Według szacunków tamtejsze złoża ropy naftowej oscylują 
wokół 400 milionów baryłek.

1
 Nie jest to licząca się wielkość. Udział w potwier-

dzonych globalnych rezerwach jest marginalny, niższy niż promil.  
Część przypisywanego Ukrainie bogactwa leży poza obszarem znajdującym 

się pod administracją rządu w Kijowie i nic nie wskazuje na to, by sytuacja mogła 
ulec kiedykolwiek zmianie. Z pewnością nie nastąpi to w bliżej określonej 
perspektywie czasowej. Rzecz dotyczy złóż zlokalizowanych na Półwyspie 
Krymskim, a także w okolicach Ługańska.

2
 Z tego powodu też przytaczane 

wielkości zasobów nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.  
 
Konsumpcja  
W przeciwieństwie do gazu ziemnego konsumpcja ropy naftowej oraz jej 

produktów zawsze daleka była od średniej europejskiej. Biorąc pod uwagę długość 
połączeń drogowych, ilość zarejestrowanych pojazdów oraz liczbę ludności  
i gęstość zamieszkania, zużycie to może uchodzić za nieadekwatnie niskie,  
co zważywszy na fakt generowania popytu przede wszystkim przez transport musi 
zwracać uwagę. Jeszcze przed dekadą Ukraina potrzebowała ponad 100 tys. bbl/d 
więcej niż obecnie. 

 
 

                                                           
1
 Energy Information Administration – eia.gov, https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm? 
iso=UKR 

2
 Добыча газа и нефти в Украине: мифы и реальность, http://news.finance.ua/ru/news/-
/344812/dobycha-gaza-i-nefti-v-ukraine-mify-i-realnost (pobrano 15.06.2017 r.) 
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Tabela nr 1: Konsumpcja ropy naftowej na Ukrainie w tys. baryłek dziennie 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

tys. bbl/d
 

308 299 282 267 278 267 257 222 198 195 

Źródło: BP Statistical Review June 2017, s. 15. 
 

W okresie tych dziesięciu lat przybyło jednak pojazdów. Stąd też lokalizując 
źródła wspomnianego ubytku, akcent należy położyć na:  

- rozrost szarej strefy, 
- ubożenie społeczeństwa, 
- regres gospodarczy, 
Niemniej, brak możliwości pełnego zidentyfikowania pierwszego z nadmie-

nionych czynników niweczy dociekania na rzecz procentowego udziału pozostałych 
czynników. 

Sama struktura wykorzystania poszczególnych produktów jest bardzo 
charakterystyczna i od lat praktycznie niezmienna.

3
 Kluczowe znaczenie mają olej 

napędowy, a w dalszej kolejności benzyny silnikowe oraz LPG, któremu przypada 
nieco ponad 11% udziału w rynku. 

 

Rycina nr 1: Udział poszczególnych produktów w konsumpcji naftowej w 2015 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Infrastruktura przesyłowa, magazyny, rafinerie   
Ukraina zmuszona jest do importu ropy naftowej. System linii przesyłowych 

składa się z dziewiętnastu naftociągów, których łączna długość sięga 4761 km,  
a średnica dochodzi do 1220 mm.

4
 Pozwala on wtłoczyć na teren Ukrainy około 

126 MTA, czyli ma teoretyczną wydolność około 2,2-2,3 bbl/d, natomiast przy 
wyjściu może przetransferować dalej około 56,3 MTA, czyli circa 1,1 bbl/d.  

                                                           
3
 Ukraine Total Petroleum Consumption – by products https://www.eia.gov/beta/international/data/ 
browser/#/?pa=0000001001vg0000000000000000000000000000000000g&c=000000000000000000
00000000000000000000000000000g&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.5-2-UKR-TBPD.A&ord=CR&cy=201 
5&vo=0&v=H&start=1980&end=2016 (pobrano 29.06.2017 r.) 

4
 Na podstawie danych państwowego operatora naftociągów spółki Ukrtransnafta pod adresem 
http://www.ukrtransnafta.com/en/about_company/shema (pobrano 24.06.2017 r.) 

47% 

28,50% 

1,30% 

[WARTOŚĆ] 

12% 

Olej napedowy i opałowy benzyny sillnikowe

paliwo lotnicze LPG

pozostałe
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Przesyłana z Rosji ropa naftowa trafia na Ukrainę bezpośrednio lub tranzytem 
przez Białoruś (patrz schemat 3), tzw. południową odnogą rurociągu „Przyjaźń”. 
Jego przepustowość końcowa to 400 tys. bbl/d. Tyle też surowca trafia tędy  
na Węgry i do Słowacji, a dalej do Czech.

5
 

W kontekście zaopatrzenia samej Ukrainy kluczowe znaczenie ma tzw. sieć 
przydnieprzańskich naftociągów, której magistrale łączą się w Кременчук 
(Krzemieńczuk), biegnąc z północy od stacji Великоцьк oraz sumskiego, a ze 
wschodu lisiaczańskiego rejonu.

6
 Służy ona przede wszystkim zabezpieczeniu 

dostaw do rafinerii na południu w Chersoniu i Odessie, a potencjalnie także 
terminalu „Pivdennyj” położonego opodal ostatniego z wymienionych portów.

7
 Jest 

to obiekt o zdolności przeładunkowej 12,5 mln ton rocznie, co odpowiada przeszło 
91 mln bbl. Zawiadująca nim Ukrtransnafta sugeruje możliwość jego rozbudowy  
do 45 mln ton rocznie (niemal 330 bbl).

8
 O ile technicznie taka możliwość istnieje, 

to trudno byłoby znaleźć logistyczne uzasadnienie dla tego typu inwestycji.  
Istotnym elementem infrastruktury pozostają magazyny. Według oficjalnych 

danych w posiadaniu Ukrtransnafty jest obecnie 79 zbiorników, których objętość 
wynosi 1083 tys. m

3
,
 
czyli około 7,9 ml bbl.

9
 Pokaźne niewykorzystane rezerwy 

tkwią także w miejscowym przemyśle rafineryjnym. Tutejsze zakłady pozwalają na 
przeróbkę ponad 870 tys. bbl/d.

10
 Jest to kolejny potężny atut tutejszego sektora 

oil&gas. 
 

Rycina nr 2: Infrastruktura naftowa na Ukrainie w granicach z 2013 r.  
 

 
                                                           

5
 Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Gospodarczego Rozwoju i Handlu patrz. http://ukrex 
port.gov.ua/eng/economy/brief/ukr/190.html (pobrano 24.06.2017 r.) 

6
 Филиал «Приднепровские магистральные нефтепроводы» ПАО «Укртранснафта», http://ww 
w.ukrtransnafta.com/ru/activity_of_company/oil_pipeline_system/pridneprovsky_main_oil_pipelines 
(pobrano 27.06.2017 r.) 

7
 Ukraine Energy Policy, Laws and Regulations Handbook, Volume 1 Strategic Information and Basic 
Laws. Washington 2015, s. 126. 

8
 Na podstawie danych spółki Ukrtransnafta pod adresem http://www.ukrtransnafta.com/en/about 
_company/shema (pobrano 21.06.2017 r.) 

9
 Ibidem 

10
 Ukraine Energy Policy, Laws…op.cit., s. 129 
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Wydobycie i przerób ropy naftowej 
Ukraina, jak wspomniano w pierwszym podrozdziale, ma niewielkie złoża ropy 

naftowej, których gros leży na obszarach anektowanych przez Rosję i terenach 
secesjonistycznych republik. Wydobycie kształtuje się obecnie na poziomie 
nieznacznie przekraczającym 50 tys. bbl/d.

11
 Jest to niemal połowa wartości, jaką 

odnotowywano jeszcze dwie dekady temu. Tempo spadku jest od lat stałe i trudno 
je powiązać wprost z czynnikami politycznymi czy gospodarczymi. Niemniej 
nadmieniona wartość odpowiada czwartej części zapotrzebowania wewnętrznego, 
co nadaje produkcji wymiaru strategicznego. Pozostałe 75% popytu krajowego 
zaspakajane jest przez import surowca z Rosji, który trafia tu także przez 
Białoruś.

12
 

Niezwykle interesująco kształtuje się sytuacja z możliwościami przeróbki ropy 
naftowej. Potencjał sześciu największych rafinerii nominalnie sięga 870 tys. bbl/d. 
Przed ćwierćwieczem przerabiały nawet znacznie większe ilości surowca. Czasy 
swej świetności zdają się jednak już mieć za sobą. Stan obecny znacząco odbiega 
od deklaratywnych wskazań. Różni się od nich diametralnie.  

 

Tabela nr 2: Rafinerie i ich nominalny potencjał przerobowy 

 

Zakłady te są bardzo przestarzałe. Charakteryzuje je bardzo niska wydajność. 
Wymagają gruntownej modernizacji i ogromnych inwestycji. Ich rentowność 
znajduje się poniżej standardów branżowych i z tego tytułu też większość z nich 
jest nieczynna. Wyjąwszy rafinerie w Lisiczańsku, gdzie zatrzymanie produkcji 
miało pozatechniczny wymiar i związane było z walkami zbrojnymi, pozostałe  
z tych właśnie względów znajdują się poza rynkowym obiegiem.  

 
 

                                                           
11

 Ibidem 
12

 Украина в 2015г импортировала нефтепродукты почти на $3,9 млрд, patrz: http://interfax. 
com.ua/news/economic/317755.html (pobrano 30.06.2017 r.) 

13
 Dane: Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – oficjalna witryna internetowa zakładów pod 
adresem http://file.liga.net/company/2178-lisichanskii_npz.html (pobrano 30.06.2017 r.) 

14
 Dane: Херсонський Нефтеперерабатывающий Завод oficjalna witryna internetowa zakładów pod 
adresem http://kor.ks.ua/about.html (pobrano 30.06.2017 r.) 

15
 Dane: Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" – 
oficjalna witryna internetowa spółki pod adresem http://www.ukrtatnafta.com/about.php (pobrano 
30.06.2017 r.) 

16
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" – oficjalna witryna 
internetowa towarzystwa pod adresem https://nnpz.com.ua/index.php/pro-kompaniiu (pobrano 
30.06.2017 r.) 

17
 Lukoil sells Odessa refinery to Vetek (Ukraine) Austrian Energy Agency pod adresem http://www. 
enercee.net/index.php?id=385&pager%5Bpage%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=543&cHash=e15
2015d62aa93f9f5e2a4894d55cb33 (pobrano 30.06.2017 r.) 

RAFINERIA POTENCJAŁ 

Lisiczańsk 
13

 320,000 bbl/d 

Chersoń
14

 36,000 bbl/d 

Krzemieńczuk
15

 368,500 bbl/d 

Drohobycz 40,000 bbl/d 

Przykarpacka
16

 39,000 bbl/d 

Odessa
17

 70,000 bbl/d 
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Rycina nr 3: Rafinerie na Ukrainie: położenie, moc przerobowa, produkty, data 

zamknięcia 
 

 
 

Często, jak w przypadku Odessy, problem jest znacznie bardziej złożony i nie 
sprowadza się wyłącznie do przestarzałych rozwiązań, parku maszynowego etc. 
Wiąże się na lokalizację obiektu, który poprzez swe usytuowanie na terenie miasta 
praktycznie nie może być rozbudowywany. Co więcej, jego umiejscowienie 
poważnie komplikuje prace inwestycyjne związane z infrastrukturą przesyłową. 
Okoliczności utrudniających przywrócenie rafinerii do obiegu jest znacznie więcej, 
włączywszy w to te podstawowe dotyczące stanu prawnego

18
 czy wreszcie 

utylitarnego znaczenia dla państwa. Dotąd niejednokrotnie zakłady w Odessie 
wykorzystywane były przez oligarchów do realizacji własnych partykularnych 
interesów, w tym wprowadzania na rynek nieopodatkowanego paliwa z importu,  
o czym też szumnie donosiły miejscowe media.

19
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ, http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/06/ 
19/7147323/ (pobrano 30.06.2017 r.) 

19
 Одесский НПЗ: что было, что будет, чем сердце успокоится, http://timer-odessa.net/sta 
tji/odesskiy_npz_chto_bilo_chto_budet_chem_serdtse_uspokoitsya_449.html (pobrano 30.06.2017 r.) 
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Rycina nr 4: Przerób ropy naftowej w rafineriach znajdujących się na terenie Ukrainy 

w tyś. bbl/d 
 

 
Źródło: BP, Oil Refinery Capacity – Ukraine https://www.quandl.com/data/ 

BP/OIL_REF_CAP_UKR-Oil-Refinery-Capacity-Ukraine/ (pobrano 02.07.2017 r.) 
 

Projekty zaopatrzenia w ropę naftową spoza Rosji  
Obawy związane z Rosją, o których wspomniano, legły u podstaw powstania 

politycznych projektów i koncepcji zaopatrzenia w surowce, które stworzono bez 
jakichkolwiek kalkulacji zysków i strat, tak jakby od początku nie przykładano 
żadnego znaczenia do tego, czy będą one rentowne. Zaplanowano przedsię-
wzięcia logistycznie niezwykle trudne do przeprowadzenia, rekordowe pod wzglę-
dem generowania kosztów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to nie ostatni z wymie-
nionych aspektów był rzeczywistym powodem ich powstania. Przykładem 
dokumentującym ten stan rzeczy jest deklaratywna próba wcielenia w życie idei 
tzw. Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (dalej EAKTRN – 
przyp. autora). Przewiduje ona transfer ropy naftowej wydobywanej w Azerbej-
dżanie do Gruzji, a dalej jej transport morski na Ukrainę do Odessy i dalej 
naftociągiem przez Brody do Płocka. Tu pojawia się kilka poważnych wątpliwości: 

1. Azerbejdżan jest państwem pozostającym w stanie wojny. Na arenie 
międzynarodowej stoi na stanowisku, zgodnie z którym mieszczący się  
w jego granicach Górski Karabach jest terytorium okupowanym. 
Uzależnianie bezpieczeństwa energetycznego od państwa pozostającego 
w stanie konfliktu jest posunięciem sprzecznym z samą istotą zakładanego 
celu. 

2. Azerbejdżan posiada bardzo ograniczone złoża naftowe. Wynoszą one  
ok. 7 mld bbl, a nowych odkryć nie dokonano od lat. Wydobycie tego 
surowca systematycznie się obniża. Obecnie oscyluje ono na poziomie 
800 000 bbl/d,

20
 a dzienna konsumpcja to ok 100 000 bbl/d.

21
 Przy 

obecnym tempie eksploatacji zasobów naturalnych tego surowca starczy 
na niewiele ponad 20 lat.  

 
 

                                                           
20

 Dokładnie 826 bbl/d za 2016 r. według BP Statistical Rewiev 2016, s. 14 
21

 Dokładnie 99 000, Ibidem 
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3. Nadwyżka eksportowa wynosi zatem nie więcej niż 700 tys. bbl/d. 
Największa magistrala naftowa służąca do eksportu ropy naftowej  
z Azerbejdżanu, rurociąg Baku – Tbilisi – Ceyhan ma przepustowość 1 200 
000 bbl/d. W pierwszym kwartale 2017 roku przetransportowano nią  
61 mln bbl, czyli circa 680 tys. bbl/d.,

22
 czyli niemal cały kontyngent 

przeznaczony do wysyłki. Poza BTC są jeszcze dwie kolejne linie 
przesyłowe: Baku – Noworosyjsk (100 000 bbl/d) i Baku – Supsa (145 
000). Produkcja Azerbejdżanu jest zatem znacznie niższa niż potencjał 
wychodzących stąd rurociągów naftowych. Nie sposób sobie wyobrazić,  
by powstał jeszcze dodatkowy korytarz transportu. Nie wydaje się 
prawdopodobne, by role tę przejął Baku – Supsa, gdyż jego operatorem 
jest BP, tak jak i BTC. Ostatni rurociąg i tak nie jest w pełni 
wykorzystywany. Dalsze redukcje wielkości przesyłu godziłby w jego byt. 

Oczywiście niejasnych kwestii jest znacznie więcej. Sama wizja załadunku  
z naftociągu surowca, przetransportowanie go przez morze do przestarzałego 
naftoportu w Odessie i przeładowanie go do kolejnego rurociągu z pominięciem 
tamtejszej rafinerii, mającej wystarczający potencjał, by w całości go zagospo-
darować, może budzić zdziwienie. Wzrasta ono wraz z uznaniem zakładów Orlen 
w Płocku za odbiorcę, zważywszy na połączenie rurociągowe tego przedsię-
biorstwa z połączonym niewspółmiernie bliżej niż ten w Odessie nowoczesnym 
Naftoportem w Gdańsku. Niemniej, jak wspomniano, jest to projekt polityczny  
i niewiele ma wspólnego z ekonomią. Od kilkudziesięciu lat odpowiedzialność  
za jego realizację spoczywa na zarejestrowanej w Warszawie międzynarodowej 
spółce Sarmatia Sp. z o.o., której funkcjonowanie dotąd kosztowało polskich 
podatników miliony dolarów. Przedsięwzięcie najprecyzyjniej charakteryzują 
coroczne komunikaty informacyjne o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego 
Spółki za kolejny rok obrotowy. Ich przekaz merytoryczny od lat się nie zmienia. 
Dwa jego główne punkty to: 

- uchwała w przedmiocie pokrycia powstałych strat w roku…, 
- udzielenie absolutorium prezesowi oraz członkom zarządu z wykonywania 

obowiązków.
23

 
Co ważne i warte podkreślenia: brak ropy w Azerbejdżanie, która miałaby być 

przesyłana wspomnianym EAKTRN, nikomu nie przeszkadza. Spółka Sarmatia 
zakłada docelową przepustowość na pułapie 40 mln ton, czyli ponad 800 000 
bbl/d. Jest to więcej niż jest oficjalnie wydobywane w Azerbejdżanie, sugeruje się 
transport także ropy z Kazachstanu oraz Turkmenistanu. Pierwsze z wymienionych 
państw ma potencjał przesyłowy przekraczający wielkość produkcji naftowej, 
natomiast drugie ma bardzo niewielkie zasoby naturalne tego surowca i wydobywa 
go w ilościach niemających żadnego znaczenia na rynku.

24
 

                                                           
22

 Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/BTC.html 
(pobrano 04.07.2017 r.) 

23
 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. – 2017, https://sarmatia.com.pl/201 
7/06/zwyczajne-zgromadzenie-wspolnikow-mpr-sarmatia-sp-z-o-o-5/#more-2124 czy też Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., https://sarmatia.com.pl/2016/07/zwyczajne-
zgromadzenie-wspolnikow-mpr-sarmatia-sp-z-o-o-6/ (pobrano 14.08.2017 r.) 

24
 Total Petroleum and Other Liquids Production 2016, https://www.eia.gov/beta/international/data/ 
browser/#/?pa=000gfs0000000000000000000000000000vg&c=000000000000000000000008&ct=0&t
l_id=5-A&vs=INTL.53-1-KAZ-TBPD.A&vo=0&v=H&start=1980&end=2016 (pobrano 14.08.2017 r.) 
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Dalekosiężne plany i idee bezpośredniego importu na Ukrainę ropy naftowej 
znad Morza Kaspijskiego nie powinny nawet uchodzić za rozwiązanie służące 
zapewnieniu stałych dostaw surowca do tego państwa, a co za tym idzie zagwa-
rantowania mu tym sposobem bezpieczeństwa energetycznego. Powodzenie 
koniunkturalnych czy nawet seryjnych zakupów od azerbejdżańskiego państwo-
wego koncernu Socar nie ma tu znaczenia i powinno być rozpatrywane na innej – 
czysto bussinesowej płaszczyźnie.

25
 Wspomniany rejon nie posiada odpowie-

dniego potencjału, by spełniać warunki stałego dostawcy. W przypadku rezygnacji 
z importu rosyjskiego brak źródeł możliwego zaopatrzenia w państwach 
dysponujących rzeczywistą nadwyżką eksportową. Zważywszy na rosnące koszty 
związane z wydłużaniem dróg dostaw na pierwszy plan wysuwają się Bliski 
Wschód oraz Afryka Północna. Wybór kontrahenta i partnera z tej części świata 
determinowany jest wyłącznie czynnikiem ekonomicznym.  

Mając na uwadze znaczenie ropy naftowej i wymiar geopolityczny 
zaopatrzenia w nią Ukrainy, należy wyeksponować pozycję Odessy i położonych 
opodal niej terminali. Ich zachowanie w rzeczywistych granicach państwa ma 
kluczowe znaczenie. Decyzje o ich modernizacji i rozbudowie podjęte po 2014 roku 
zdają się potwierdzać świadomość tego stanu rzeczy w kręgach władz 
państwowych. Podsycanie i utrzymywanie tu nastrojów nacjonalistycznych,  
co znalazło swój wyraz we wspomnianym spaleniu rzeczników zbliżenia z Rosją 
czy uczynienie gubernatorem deklaratywnie epatującego swą niechęcią do niej 
byłego prezydenta Gruzji, może być także w tych kategoriach odczytywane. 

 
Podsumowanie 
Zainicjowane jesienią 2013 roku wydarzenia tzw. Euromajdanu miały bardzo 

poważny wpływ na życie polityczne i społeczne Ukrainy. W wielu przypadkach 
zostały wzmocnione i przyspieszone bardzo niekorzystne z punktu widzenia 
gospodarki tego państwa procesy. Za przykład może posłużyć tu masowa migracja 
zarobkowa milionów obywateli do Rosji i U.E., która przy jednoczesnym ujemnym 
przyroście naturalnym przyczynia się do depopulacji tego państwa. Jej rozmiary 
potęguje utrata de facto kontroli nad rejonami separatystycznych republik  
na wschodzie kraju i przyłączenie przez Rosję obszaru Półwyspu Krymskiego. 
Oznacza to ubytek kolejnych 7 milionów mieszkańców. Ekonomicznych 
konsekwencji tego stanu rzeczy nie sposób przecenić. W omawianym kontekście 
zaopatrzenia na ropę naftową i ej produkty pozycja de iure nie ma najmniejszego 
znaczenia. Nie może być zatem uwzględniana. Liczy się wyłącznie rzeczywista 
ilość odbiorców, wielkość podaży i konsumpcji, produkcja i dostępny potencjał etc.  

Wspomniane wielkości uległy po 2014 roku istotnym zmianom. W każdym 
przypadku odnotowano mniej lub bardziej istotny regres. Znacząco obniżył się 
popyt, co jest przede wszystkim konsekwencją zmniejszenia liczby odbiorców  
i postępującego ubożenia społeczeństwa. Spadła też wielkość importu surowca. 
Na chwilę obecną nie sposób określić trwałość tego trendu. Jego utrzymanie przez 
kolejne lata jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Przesłanki, które 
wskazują na taki właśnie dalszy przebieg procesów gospodarczych wynikają 
  

                                                           
25

 Np. SOCAR becomes operator of Ukrainian oil terminal patrz. http://www.oilgasconference.az/en-
opennews/3751.41.html (pobrano 14.08.2017 r.) 
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z postępującego stanu degradacji zasobów infrastrukturalnych i braku gruntownej 
modernizacji oraz inwestycji w kluczowych sektorach. Niepewna sytuacja 
polityczna na Ukrainie konserwuje takie status quo.  

 
Streszczenie 
Republika Ukrainy i istniejący tu system zaopatrzenia energetycznego może 

uchodzić za przypadek pod wieloma względami szczególny. Rzecz dotyczy 
bowiem państwa, którego dysfunkcyjność na płaszczyźnie międzynarodowej  
i wewnętrznej uległa ostatnimi laty wyraźniej intensyfikacji. Zadanie, jakie posta-
wiono przed niniejszym opracowaniem, sprowadzić można do ustalenia struktury 
zaopatrzenia energetycznego Ukrainy w ropę naftową oraz określenia pozycji, jaką 
zajmuje tu jego międzynarodowe otoczenie.  

Słowa kluczowe: Ukraina, Rosja, import, eksport, gaz ziemny, stosunki 
międzynarodowe, polityka energetyczna 

 
Summary 
Ukraine and its crude oil supply system might be considered as a special case 

in many respects. Firstly, the country itself had become increasingly dysfunctional 
during the last couple of years, both internally and internationally. The aim of the 
paper is to analyse the way in which the crude oil supply is arranged in the country, 
and to establish how the international influence had played the part in that 
arrangement.  

Key words: Ukraine, Russia, import, export, crude oil, international relations, 
energy policy  
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I CHORWACJI -  

 ANALIZA PORÓWNAWCZA 
 
 
1. Bezpieczeństwo energetyczne - definicja 
W celu zdefiniowania bezpieczeństwa energetycznego należy określić 

znaczenie poszczególnych członów tego wyrażenia zaczynając od terminu 
„bezpieczeństwo”. Termin „bezpieczeństwo” wywodzi się od określenia „bez 
pieczy” co oznacza bez troski, bez obrony. W języku łacińskim określenie to brzmi 
„securitas”, które zaś pochodzi od terminu „sine cura” i również oznacza „bez 
troski”. Wnioskując z genezy słów można zauważyć, że chodzi o sytuację, która nie 
stwarza zagrożenia, wprowadza stan spokoju, bezpieczeństwa oraz pewności. Jest 
to powszechnie rozumiane jako stan, w którym nie trzeba poświęcać czasu oraz 
wysiłku jakimś konkretnym aspektom życia.

1
 

Bezpieczeństwo energetyczne państwa, jako instytucji buduje swoją zwię-
kszającą się rolę w tworzeniu bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Bezpie-
czeństwo gospodarcze kraju tworzy system ekonomiczny, na który bezpieczeństwo 
ma wpływ, a zarazem jest jego nieodłącznym elementem. Poprzez tworzenie 
bezpieczeństwa ekonomicznego jest także znacznym udziałowcem w tworzeniu 
systemu bezpieczeństwa narodowego.

1
 

Jedną z najprostszych definicji bezpieczeństwa energetycznego jest, „bezpie-
czeństwo energetyczne można określić, jako stan, w którym nie ma zagrożeń dla 
dostaw energii”. Definicja ta jest dość ogólna, gdyż nie określa szczegółowo 
zagrożeń, jakie mogą destabilizować gospodarkę i mieć wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne. Posługując się inną definicją można określić bezpieczeństwo 
energetyczne, jako „dynamiczny proces, w którym ważną rolę odgrywają trendy 
globalne i regionalne oraz określone działania z zakresu polityki energetycznej”.  
W takim rozumieniu można je przedstawić, jako zapewnienie odpowiedniej  
ilości towaru proporcjonalnie do zapotrzebowania. Bezpieczeństwo energetyczne 
musi być definiowane na bieżąco, dostosowując się do trendów technologicznych, 
musi się również przystosować do sytuacji ekonomicznej jak i gospodarczej 
rozpatrywanego kraju.

1
 

 
2. Stan techniczny systemy zaopatrzenia w energię elektryczną  

w Polsce i Chorwacji  
Stan techniczny systemu zaopatrzenia jest wielce istotnym elementem całego 

systemu elektroenergetycznego. W każdym systemie elektroenergetycznym 
znajduje się niezliczona ilość podzespołów, gdzie każdy z nich musi być regularnie 
serwisowany lub wymieniany, aby zachować wysoką niezawodność. Dla każdego 
operatora energii elektrycznej utrata zasilania wiąże się z dużymi kosztami jakie 
musi ponieść. Im lepszej jakości i w lepszym stanie technicznym system 

                                                           
1
 M. Zajączkowska, Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne, marzec 
2016 r., http://ksm.ka.edu.pl/tresc/2016-3/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2016-nr3-zajaczkowsk 
a.pdf (pobrano 26.04.2017 r.) 

 



604 
______________________________________________________________________________________________

 

 

elektroenergetyczny tym wyższa jakość świadczonych usług oraz wyższa jakość 
samej energii. 

System przesyłu energii elektrycznej w Polsce jest przestarzały i niedoinwe-
stowany. Stan połączeń transgranicznych polskiego systemu elektroenergetycz-
nego jest w równie złym stanie jak nasz wewnętrzny system elektroenergetyczny, 
linie transgraniczne nie pozwalają na przesył dużych mocy co uniemożliwia 
stworzenie sieci europejskiej. Stan techniczny sieci elektroenergetycznej jest 
najważniejszym czynnikiem biorąc pod uwagę jej niezawodność oraz stopień 
awaryjności systemu, co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. Dlatego przy złym stanie technicznym sieci jaki jest w Polsce niezbędne  
są inwestycje i duże projekty prowadzące do polepszenia i unowocześnienia sieci 
elektroenergetycznej.

2
 

W obecnych czasach bardzo utrudnione jest magazynowanie energii 
elektrycznej, co stanowi duży problem dla producentów energii szczególnie dla 
elektrowni. Ilość energii wyprodukowanej musi być taka sama jak ilość energii 
zużywanej w danym momencie. Jedną z wielu zalet jest elastyczność systemu 
elektroenergetycznego przystosowania się do warunków chwilowych w systemie. 
Jest to możliwe tylko dzięki licznym połączeniom między stacjami elektroenerge-
tycznymi, elektrowniami oraz odbiorcami. Podstawowym elementem połączenia 
jest linia elektroenergetyczna w mniejszej liczbie są to kable elektroenergetyczne. 
Głównym zarządcą sieci najwyższych napięć w Polsce jest PSE (Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne). Liczba połączeń należących do PSE to: 

- 1 linia o napięciu 750 kV- długość 114 km, 
- 89 linii o napięciu 400 kV - długość 5 984 km, 
- 167 linii o napięciu 220 kV - długość 7 971 km, 
- 106 stacji najwyższych napięć (NN), 
- podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja - długość 254 km  

(z czego 127 km należy do PSE S.A.).3
 

Warto jednak zwrócić uwagę jak zmienia się struktura produkcji oraz zużycia 
energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich lat. Stanowi to o działalności i aktyw-
ności operatorów sieci dystrybucyjnych. 

Korzystając z dostępnych danych dla sieci elektroenergetycznej na terenie 
Polski w roku 2015 pracowały linie o wszystkich stopniach napięcia o długości 
838 888 km, natomiast 598 603 km to linie napowietrzne, a 240 285 km stanowiły 
linie kablowe

4
.
 Sieć wysokich i najwyższych napięć w polskim systemie 

elektroenergetycznym to ponad 47 tys. km, natomiast jedynie 0,7% z nich stanowią 
linie kablowe. W przypadku linii średnich oraz niskich napięć sytuacja wygląda 
zdecydowanie lepiej. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Z. Maciejewski, Stan krajowego systemu elektroenergetycznego, „Polityka Energetyczna”, Tom 14 
Zeszyt 2, 2011, https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE142/17-maciejewski.pdf (pobrano 
7.05.2017 r.) 

3
 Raport 2016 KSE, http://www.pse.pl/ (pobrano 27.04.2017 r.) 
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Rysunek nr 1: Krajowe zużycie oraz produkcja energii elektrycznej w latach 2010-2015 

 

 
Źródło: W. Nowak, W. Szpyra, R. Tarko, Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektro-

energetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce, styczeń 2017 rok, 
http://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/04/Stan-i-potrzeby-rozwojowe-sieci-elekt 
roenergetycznych-w-Polsce_pro.pdf (pobrano 19.06.2017 r.) 
 

Oczywiście linie napowietrzne nadal stanowią zdecydowaną większość 
jednakże dla linii SN jest to 76%, a dla linii nN to 70%. Większość z tych linii 
znajduje się głównie na terenach wiejskich, słabo zurbanizowanych. Aż 73,4% linii 
napowietrznych SN jest na terenach wiejskich. W miastach sieci SN oraz nN są 
budowane w technologii kablowej jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej 
estetyczne, ale także bardziej odpowiednie w rozumieniu bezpieczeństwa 
zasilania. Pozostałe linie napowietrzne sukcesywnie wymieniane zostają na linie 
kablowe. Przy budowie nowych linii napowietrznych lub przy remontach starych, 
lecz z wymianą okablowania stosuje się przewody izolowane, czyli w pełnej izolacji 
lub przewody w osłonie izolacyjnej, co stanowi niepełną izolacje. Takie rozwią-
zanie, choć nieco droższe niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ użytkowanie 
takich linii znacząco poprawia bezpieczeństwo oraz stopień awaryjności, a właści-
wie bezawaryjności.4

 
Przy rozpatrywaniu stanu technicznego systemu elektroenergetycznego  

w Polsce ocenie podlega kilka czynników takich jak zaawansowanie techniczne  
i technologiczne oraz zużycie wynikające z długoletniej eksploatacji. Wyżej wymie-
nione kryteria w większości przypadków są ze sobą bardzo mocno związane. 

                                                           
4
 W. Nowak, W. Szpyra, R. Tarko, Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektroenergetycznych w procesie 
transformacji niskoemisyjnej w Polsce, styczeń 2017 r., http://leonardo-energy.pl/wp-content/ 
uploads/2017/04/Stan-i-potrzeby-rozwojowe-sieci-elektroenergetycznych-w-Polsce_pro.pdf (pobrano 
19.06.2017 r.) 
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Wynika to z tego, że przy każdorazowej modernizacji starych i wyeksploatowanych 
stacji mamy do czynienia z nowoczesną i bardzo zaawansowaną technologią. 
Jeżeli dochodzi do remontów takich stacji lub innych elementów systemu 
elektroenergetycznego należy pamiętać, że powodem modernizacji nie jest tylko 
przestarzała technologia lub uszkodzenie urządzeń, ale często taki remont stanowi 
część planów jakie mają ze sobą nieść poprawę jakości energii, bezpieczeństwa 
zasilania lub dostosowania sieci do rosnącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną lub przystosowanie takiej stacji do zdalnego zarządzania oraz badania 
takich urządzeń.5 

 

Rysunek nr 2: Podział linii SN i nN ze względu na budowę 

 

 
Źródło: W. Nowak, W. Szpyra, R. Tarko, Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektro-

energetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce, styczeń 2017 r., 
http://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/04/Stan-i-potrzeby-rozwojowe-sieci-elekt 
roenergetycznych-w-Polsce_pro.pdf (pobrano 19.06.2017 r.) 

 

Sektor energetyczny w Chorwacji jest już jednym z najważniejszych 
inwestorów, a tym samym motorem całej gospodarki. Ciągłe wysiłki na rzecz 
rozwoju sektora stanowią gwarancję, że energia będzie miała jeszcze ważniejszą 
rolę w rozwoju Chorwacji. Dlatego rząd Republiki Chorwacji i Ministerstwo 
Gospodarki skupiają swoją uwagę na rozwoju sektora energetycznego  
w Chorwacji. Pod tym względem wprowadzono niektóre z najważniejszych zmian, 
zwłaszcza w odniesieniu do energii. Mianowicie stworzono warunki wstępne, aby 
Chorwacja stała się centrum energetycznym w szerszym regionie i Europie 
Środkowej i Wschodniej. Kluczowe projekty dotyczące energii, które zapewniłyby 
stabilne dostawy energii dla Chorwacji i najtańsze źródła energii dla obywateli  
i przemysłu, są w trakcie realizacji, co poprawiłoby przemysłowy rozwój, 
zatrudnienie i ogólną gospodarkę.6 

 

                                                           
5
 Ibidem 

6
 The Ministry of the Economy http://www.mingo.hr/en/page/kategorija/energy-2 (pobrano 19.06.2017 r.) 



607 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Rysunek nr 3: Struktura wiekowa podstawowych elementów sieci dystrybucyjnych 

 

 
Źródło: W. Nowak, W. Szpyra, R. Tarko, Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektro-

energetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce, styczeń 2017 r., 
http://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/04/Stan-i-potrzeby-rozwojowe-sieci-elekt 
roenergetycznych-w-Polsce_pro.pdf (pobrano 19.06.2017 r.) 

 

Chorwacja zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną głównie  
z elektrowni wodnych i cieplnych, a częściowo z elektrowni jądrowej Krško, która 
jest współwłaścicielem państwowych i energetycznych firm chorwackich i słoweń-
skich. Całkowita zainstalowana zdolność generowania obiektów zbudowanych  
w Chorwacji wynosi 3745 MW, z czego 2079 MW to udział elektrowni wodnych,  
a 1666 MW pochodzi z elektrowni cieplnych. Na wybrzeżu znajduje się 25 elektro-
wni wodnych, z których większość znajduje się na wybrzeżu oraz 7 elektrowni 
cieplnych, z których 3 wytwarza również ciepło dla przemysłu i ogrzewania miast. 
Ponadto 338 MW pochodzi z elektrowni jądrowej Krško i 210 MW z prywatnej 
elektrociepłowni Plomin 2.7 

 

Rysunek nr 4: Produkcja oraz zakup energii elektrycznej 

 
Źródło: http://www.hep.hr/UserDocsImages//dokumenti/Godisnje_izvjesce_EN//2016A 

nnual.pdf 
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Chorwacka sieć przesyłowa składa się z linii na trzech różnych poziomach 
napięcia znamionowego, mianowicie 400, 220 i 110 kV. Łączna długość linii 
wysokiego napięcia wynosi 7,315 km7

. 
 

Tabela nr 1: Linie przesyłowe w systemie przesyłowym Chorwacji 
 

POZIOM NAPIĘCIA [kV] DŁUGOŚĆ LINII [km] 

400 1247 

220 1213 

110 5108 

suma 7568 
 

Sieć była często celem ataków podczas Chorwackiej Wojny o Niepodległość, 
co powodowało częste wyłączenia w tym okresie. Od tego czasu sieć została 
naprawiona i połączona z siecią synchroniczną stref synchronicznych Continental 
Europe 1 i 2, dzięki czemu jest to ważny system tranzytowy.

7
 

 

Tabela nr 2: Produkcja energii elektrycznej z w Chorwacji [MW] 
 

ELEKTROWNIE 
SUMA 

WODNE CIEPLNE WIATROWE PRZEMYSŁOWE 

2112 2010 428 212 4762 
 

Zgodnie z prawem energetycznym z 2004 r. klienci z Chorwacji mogą wybrać 
preferowanego dystrybutora energii elektrycznej. Jednak dystrybutor HEP lub 
HEP-ODS pozostaje największym dystrybutorem zarówno dla przemysłu, jak i dla 
gospodarstw domowych. Jego sieć dystrybucji wynosi 132 938 km, z zainsta-
lowanymi 26 764 transformatorów, łącznie 14 170 MVA mocy.7 

 

Tabela nr 3: Liczba stacji transformatorowych dla poszczególnych napięć 
 

POZIOM NAPIĘCIA [KV] LICZBA STACJI TRANSFORMATOROWYCH 

400/xx 6 

220/xx 14 

110/xx 151 

suma 171 
 

3. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce i Chorwacji oraz 
dywersyfikacja źródeł zasilania. 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest oparta na paliwach kopalnych  
w znaczącym stopniu. Na pierwszym miejscu jest i przewiduje się, że jeszcze  
na wiele lat zostanie węgiel kamienny i brunatny odpowiadający za ponad 80% 
produkcji energii elektrycznej. Na przestrzeni lat znacząco zmienia się struktura 
produkcji energii w Polsce. Od roku 1960 z każdym kolejnym rokiem znacząco 
zwiększało się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Energia pochodząca  
z elektrowni opalanych węglem od zawsze stanowiło największy procent 
produkowanej energii, natomiast wraz z nią od roku 1960 pojawiły się elektrownie 
zawodowe cieplne, zawodowe wodne, przemysłowe. Dopiero po 2000 roku 
pojawiły się jednostki wytwórcze zawodowe gazowe oraz zaczynały powstawać 
pierwsze elektrownie wiatrowe oraz inne będące źródłem energii odnawialnej.8 
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Rysunek nr 5: Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2016.(PSE) 
 

 
 

Polska korzysta w bardzo dużym stopniu z zasobów węgla jakie posiada, 
stanowią one o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Posiadanie dobrych  
i dużych złóż węgla jest bardzo istotne dla kraju, który w znacznej mierze importuje 
gaz (ponad 70%) oraz ropę naftową (ponad 95%). Polityka energetyczna Polski 
będzie skupiać się także w znacznym stopniu na dywersyfikacji dostaw paliw oraz 
surowców energetycznych rozumianej jako nie tylko poszukiwanie nowych 
kierunków dostaw paliw ale także poszukiwanie nowych technologii wytwarzania 
energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej ma być oparte na surowcach 
energetycznych z zasobów krajowych takich jak ropa naftowa czy gaz.7

 
W perspektywie do roku 2030 przewidywane jest wyeksploatowanie niektórych 

złóż węgla kamiennego oraz brunatnego, zatem planowane są odkrycia nowych 
złóż węgla i rozpoczęcie ich eksploatacji. Ważne jest, aby miejsca w których 
znajdują się złoża zabezpieczyć przed urbanizacją i tworzeniem skupisk ludzkich 
niezwiązanych z przemysłem energetycznym. Ujęcie ich w planach zagospo-
darowania przestrzennego kraju jak i mniejszych podmiotów, ale także nawiązanie 
o nich w długoterminowych strategiach rozwoju. Plany drogowe na tych terenach 
powinny ulec skorygowaniu, w szczególności dotyczy to złóż satelickich czynnych 
kopalń. Sektor gazowy oraz ropy naftowej powinien zostać rozwinięty o dodatkową 
infrastrukturę magazynową jak i rurociągi służące do przesyłu paliw. Zwiększenie 
wydobycia gazu ziemnego będzie stanowiło także o naszej niezależności 
energetycznej w kontekście tego surowca, ale stworzy także swego rodzaju 
zabezpieczenie w wypadku niekorzystnej sytuacji politycznej lub spowodowanej 
warunkami atmosferycznymi niepozwalającymi na bezpieczny i niezakłócony 
przesył. Prognozowane zużycie energii elektrycznej na przyszłe lata wskazuje  

                                                           
7
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, wrzesień 2010 r. Warszawa msp.gov.pl/download. 
php?s=1&id=3197 
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na konieczność modyfikacji istniejącej infrastruktury lub rozbudowę jej o nowe 
jednostki wytwórcze.  

 

Rysunek nr 6: Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej 
poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2016 roku.(PSE) 

 

 
 

Obecny stan produkcji nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania. Istniejące 
bloki energetyczne wymagają modernizacji ze względu na wymogi w ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń powietrza, co może stanowić sposobność do rozbudowy 
niektórych z nich. Poza rozwojem sieci elektroenergetycznych przesyłowych  
i dystrybucyjnych w celu zwiększenia ich przepustowości, rozwojem mocy 
wytwórczych energii elektrycznej objętym tym planem zostanie również rozwinięcie 
połączeń transgranicznych. Połączenia z sąsiednimi krajami oraz wymiana energii 
elektrycznej stanowi jeden z aspektów bezpieczeństwa energetycznego oraz 
zapewnia w pełni dywersyfikacje źródeł zasilania.8

 
Usprawnieniem będzie instalacja przez OSD inteligentnych systemów 

pomiarowo-rozliczeniowych jako pierwszy etap natomiast drugim etapem będzie 
stworzenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych będzie to impuls do całko-
witego otwarcia Krajowych Sieci Elektroenergetycznych na generację rozproszoną. 
Generacja rozproszona na dzień dzisiejszy powoduje dużo problemu operatorom 
systemów natomiast w perspektywie może odpowiadać za bezpieczeństwo 
energetyczne na poziomie lokalnym. Takie sieci zapewnią wzrost znaczenia OZE  
i kogeneracji.

8 
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Natomiast całkowite bezpieczeństwo energetyczne pod względem dywersy-
fikacji źródeł zasilania zostałoby osiągnięte przy inwestycji w energetykę jądrową. 
Energetyka jądrowa stanowi o bezpieczeństwie na wysoką skalę, gdyż w prosty 
sposób można uniezależnić się od dostaw tego surowca ze względu na wielu 
eksporterów na rynku światowym.  

Według wielkości, chorwacki system energetyczny jest jednym z najmniejszych 
systemów energetycznych w Europie. Ze względu na położenie geograficzne  
i lokalizację elektrowni, energia elektryczna jest transportowana przez większą 
część roku od południa na północ i odwrotnie, a od północy ku wschodowi.  
Po uruchomieniu nowo wybudowana stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV 
Žerjavinec i zrekonstruowana podstacja Ernestinovo o mocy 400/110 kV, znacznie 
zwiększyła się przepustowość, bezpieczeństwo i niezawodność systemu 
energetycznego, zwłaszcza w północno-zachodniej i wschodniej części. Poprzez 
ponowne podłączenie stref synchronicznych UCTE 1 i 2, chorwacki system 
zasilania stał się systemem tranzytowym. Chorwacki system zasilania jest 
obszarem kontrolnym HOPS. Razem z słoweńskim systemem zasilania  
i systemem energetycznym Bośni i Hercegowiny stanowi blok kontrolny SLO-HR-
BIH w ramach stowarzyszenia ENTSO-E.

8
  

Struktura produkcji energii elektrycznej w Chorwacji jest bardzo rozbudowana  
i pozyskuje się energię elektryczną na wiele sposobów. Elektrownie wodne 
stanowią blisko połowę produkowanej energii elektrycznej. Elektrownie na węgiel 
kamienny w przeciwieństwie do Polski stanowią tam margines źródeł wytwórczych 
i produkują zaledwie 7%, całkowitej energii, bardzo podobny udział mają 
elektrownie opalane ropą naftową, natomiast elektrownie na gaz ziemny produkują 
już ok. 26% w całkowitym bilansie energetycznym. Chorwacja w sposób 
niewystarczający, aby zaspokoić potrzeby państwa produkuje energię, dlatego  
aż 10% energii jest importowana ze Słowenii z elektrowni atomowej Krško. 
Chorwacja wraz ze Słowenią w stosunku 50/50 dzieli energię produkowaną z tej 
elektrowni. 

9
 

Na chwilę obecną w Chorwacji w eksploatacji jest 26 elektrowni wodnych,  
8 elektrowni cieplnych oraz 9 elektrowni solarnych. Elektrownie solarne  
w Chorwacji mają również bardzo duży potencjał natomiast jest to droga techno-
logia nieprzynosząca oczekiwanych rezultatów. Dlatego zainwestowano w budowę 
małych elektrowni będących reklamą i promocją małych elektrowni solarnych, 
pomagających w uzyskaniu konstrukcji budowlanych o małym zapotrzebowaniu  
na energię pierwotną lub w stworzeniu budynków pasywnych. Taka polityka firm 
energetycznych może przynieść rezultaty w ograniczaniu mocy pobieranej z sieci 
przez odbiorców. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 http://www.hops.hr (pobrano 19.05.2017 r.)  

9
 W. Hebda, Strategia energetyczna Chorwacji do 2020 roku, „Energetyka”, 2014, nr 3, http://www.cire. 
pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fwhebdastrategiaenergetycznarepublikichorwacji.pdf (pobrano 
19.06.2017 r.) 
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Rysunek nr 6: Rozmieszczenie elektrowni w Chorwacji 
 

 
Źródło: http://www.hep.hr/UserDocsImages/dokumenti/odnosi-s-investitorima/prezentac 

ije/HEP_Company_presentation_June_2016.pdf 
 

4. Planowany rozwój systemu energetycznego w oparciu o wieloletnie 
plany rządowe 

Polityka energetyczna Polski będzie realizowana w założeniach do roku 2050, 
przyjęty został plan rozwoju zrównoważonego. Wyboru dokonano w oparciu  
o najmniejsze ryzyko poniesienia dużych kosztów związanych z ewentualną 
pomyłką lub błędami. W założeniach planu do roku 2050 zakłada się znaczący 
wzrost udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. Znaczący wpływa na takie 
założenia ma w szczególności prawo europejskie, które stanowi o wzroście  
do minimum 10% udziału OZE w transporcie, 15% w bilansie energii pierwotnej 
oraz redukcji emisji spalin. W planie założono również udział w paliwach 
pierwotnych energię z elektrowni jądrowej na poziomie ok.12%, co w wypadku 
Polski znaczy wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych o mocy łącznej zbliżonej 
do 6000 MW. Efektywność energetyczna odgrywa również niebagatelną rolę  
w ograniczeniu emisji spalin.

12
  

Czynniki determinujące zaistnienie i wprowadzenie w życie scenariusza 
zrównoważonego to w szczególności: 

- odkrycie nowych złóż paliw stałych, 
- wprowadzenie w życie programu elektrowni jądrowej, 
- wspieranie programu promującego odnawialne źródła energii oraz wspiera-

nie i promocja dla mikroźródeł prosumenckich, 
- zwiększenie wykorzystania gazy ziemnego jako źródła zasilania awaryj-

nego oraz zwiększenie liczby terenów zgazyfikowanych w celu wzrostu 
zużycia gazu indywidualnie, 

- znaczny wzrost efektywności energetycznej, 
- racjonalizacja zużycia energii poprzez konsumenta końcowego,12
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W założeniach scenariusza zrównoważonego zakłada się również inwestycje 
w nowe moce dla paliw kopalnych, umożliwi to efektywne i korzystne 
wykorzystanie krajowych zasobów naturalnych. Wraz z rozbudową systemu 
opartego na węglu należy zadbać o technologie tzw. czystego węgla.10

 
Strategia Rozwoju Energetycznego Republiki Chorwacji ma trzy podstawowe 

cele: bezpieczne dostawy energii, konkurencyjność systemu energetycznego  
i zrównoważony rozwój. Cele wyznaczone przez Radę Rozwoju Energii Republiki 
Chorwacji są następujące:11

 

- 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w porównaniu  
do 1990 r., lub 30%, jeśli kraje rozwijające się akceptują zobowiązania  
w oparciu o ich możliwości ekonomiczne, 

- 20% odnawialnych źródeł energii w bezpośrednim zużyciu brutto w 2020 r., 

- 10% udziału odnawialnych źródeł energii we wszystkich formach transpor-
tu w porównaniu do bezpośredniego zużycia energii w transporcie 
lądowym, 

- obniżenie zużycia energii o 9% w okresie do 2016 r. poprzez zastosowanie 
środków służących efektywności energetycznej.

12
 

W strategii rozwoju energetyki Chorwacja wyznaczyła cel na budowę  
co najmniej 2.400 MW nowych elektrowni cieplnych, 300 MW dużych elektrowni 
wodnych i 1.655 MW z odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Strategia 
podkreśla, że Chorwacja ma zadowalający charakter geopolitycznej pozycji  
i potencjału tranzytowego, a tym samym może odgrywać aktywną rolę  
w regionalnym sektorze energetycznym. Ze względu na te zalety powinna stać się 
krajem tranzytowym dla dróg dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, a następnie 
jako centrum energetyczne dostarczania Europie skroplonego gazu ziemnego 
(LNG), jako kraju o silnych zdolnościach przenoszenia energii elektrycznej, Jako 
eksporter energii elektrycznej i jako lider w promowaniu efektywności energe-
tycznej w regionie. W celu ciągłego systematycznego rozwoju sektora 
energetycznego, zwłaszcza w ostatnim okresie średnioterminowym, podstawowym 
problemem, zwłaszcza w aspekcie nowej inwestycji było to, że rząd chorwacki, 
począwszy od przyjęcia strategii na rzecz rozwoju energetyki (2009) do dzisiaj,  
nie przyjęła planu wdrożenia tej strategii. A zatem ten podstawowy, przyjęty akt 
pozostawał jedynie formalnym dokumentem.12 

 
Podsumowanie 
Porównanie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Chorwacji oraz określe-

nie, które z wymienionych państw bezpieczeństwo energetyczne ma zapewnione  
w większym stopniu nie jest oczywiste. Polska oraz Chorwacja nie mają fizycznej 
możliwości, aby stać się krajami niezależnymi energetycznie, natomiast mogą 
starać się, aby produkcja energii elektrycznej nie była zależna od importu 
surowców z zagranicy. Kierunki rozwoju jednego i drugiego państwa określają 
jednoznacznie ten cel. W Chorwacji rozwinięcie i budowa nowych elektrowni 
wodnych i wiatrowych, oraz przyszłościowa inwestycja w elektrownie jądrową.  
W Polsce obecny rząd stawia na węgiel, co może prowadzić do niezależności  

                                                           
10

 Projekt polityki energetycznej Polski do roku 2050. Warszawa sierpień 2015 r., http://www.me. 
gov.pl/Energetyka/Polityka+energetyczna (pobrano 20.06.2017 r.) 

11
 I. Zgrablić, M. Lenardić, The Repubulic of Croatia: Energy potential and projects. Zagrzeb, kwiecień 
2015 r., http://hv.mofa.go.kr/korean/eu/hrv/main/res/energy(eng).pdf (pobrano 20.06.2017 r.) 
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w produkcji energii elektrycznej. Nie jest to zgodne z polityką całej Unii 
Europejskiej ani z trendami światowymi, natomiast w pewnym stopniu nas 
uniezależnia. Budowa elektrowni jądrowej również byłaby rozwiązaniem problemu 
deficytu energii, mimo, że Polska nie posiada pokaźnych, wystarczających złóż 
uranu to poprzez ilość eksporterów tego surowca można oceniać, że w pewnym 
stopniu nie groziłoby Polsce przerwanie ciągłości dostaw. Polska oraz Chorwacja 
muszą dołożyć wszelkich starań, aby ich sektory energetyczne stały się stabilne  
i przewidywalne, co będzie skutkowało pozytywną reakcją całej gospodarki. Oba 
kraje cechują się podobnym wskaźnikiem uzależnienia od importu surowców. Nie 
jest możliwe, aby w sposób jednoznaczny określić, które z tych państw w sposób 
bardziej oczywisty dba o bezpieczeństwo energetyczne swojego państwa, gdyż 
żadne z nich nie jest światowym ani europejskim liderem samowystarczalności 
energetycznej. 

 
Streszczenie 
W referacie poruszona zostanie tematyka bezpieczeństwa energetycznego  

w analizie porównawczej dla Polski i Chorwacji. Przedstawiona zostanie w niej 
definicja bezpieczeństwa energetycznego, która w dalszej części będzie opisy-
wana i realizowana poprzez przedstawienie stanu systemu elektroenergetycznego 
obu Państwa jak i zdywersyfikowania systemów zaopatrzenia w energię 
elektryczną. Przedstawione zostaną także plany rozwoju systemów energe-
tycznych Polski i Chorwacji w oparciu o długoterminowe plany rządowe. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, system energetyczny, 
Polska, Chorwacja 

 
Summary 
The lecture will address the topic of energy security in a comparative analysis 

for Poland and Croatia. It will present a definition of energy security, which will  
be described and implemented in the next part by presenting the state of the power 
system of both States as well as diversifying the electricity supply systems. Plans 
will also be presented for the development of Poland's and Croatia's energy 
systems based on long-term government plans. 

Key words: energy safety, energy system, Poland, Croatia 
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Łukasz WOJCIESZAK 
Politechnika Świętokrzyska 
 

(NIE)OCZEKIWANY SOJUSZNIK. IRAN JAKO DOSTAWCA  
ROPY NAFTOWEJ NA BIAŁORUŚ 

  
 
Wstęp  
Białoruś jest państwem, które w zakresie dostaw węglowodorów jest niemal 

całkowicie zależne od Rosji. Współpraca gospodarcza jest zresztą tym, co łączy 
Białoruś i Rosję szczególnie mocno, wpływając na politykę prowadzoną przez 
władze w Mińsku. Rosja przez lata dostarczała swojemu sąsiadowi surowce 
energetyczne na bardzo korzystnych warunkach, jednak po kilkunastu latach 
preferencyjne traktowanie Białorusi zaczęło odchodzić w przeszłość. Władze  
w Mińsku zaczęły zatem poszukiwać alternatywnych dostawców, kierując swoją 
uwagę m.in. na Iran. Zmniejszaniu się dostaw ropy rosyjskiej z kierunku 
rosyjskiego towarzyszy pojawianie się coraz liczniejszych i częstszych rozdźwię-
ków w politycznych relacjach Rosji i Białorusi.  

Import surowca z Iranu, podobnie jak z innych pozaeuropejskich kierunków, 
jest jednak obarczony poważnymi trudnościami, wynikającymi z istniejących 
odległości, a także z braku dostępu Białorusi do morza (musi ona korzystać  
z portów bałtyckich lub ukraińskich). Rozwój relacji między Białorusią i Iranem 
należy wiązać z tzw. koncepcją wielowektorowości, która zakłada strategiczne 
partnerstwo z Rosją przy utrzymywaniu jednocześnie relacji z licznymi państwami 
świata i nie wiązaniu się trwale z żadnym z podmiotów. Stąd też przejściowe 
dobre, czy wręcz bardzo dobre relacje z Unią Europejską, Wenezuelą czy 
Azerbejdżanem.  

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia Iranu jako dostawcy ropy 
naftowej na Białoruś. Tezą opracowania jest pogląd, iż Białoruś traktuje Iran jako 
jednego z wielu importerów, pozwalających choć w części zdywersyfikować 
dostawy ropy naftowej, co w pewnym stopniu stanowi realizację koncepcji 
wielowektorowości. Należy przy tym postawić pytanie o perspektywy dostaw ropy 
z Iranu oraz o znaczenie dywersyfikacji importu dla relacji z Rosją.  

 
Naftowa zależność Białorusi i próby jej przeciwdziałania 
Całkowite zasoby ropy naftowej na Białorusi szacowane są na 50 mln ton. 

Białoruś na swoim terytorium wydobywa ok. 1,6 mln ton ropy rocznie, jest to jednak 
niewiele w porównaniu do istniejących potrzeb. Uwzględniając zapotrzebowanie 
białoruskich rafinerii, konieczne jest przesłanie jeszcze ok. 23 mln ton, które przede 
wszystkim sprowadzane są z Rosji. Pomimo importu z tego kierunku władze 
Białorusi starają się przeciwdziałać silnemu uzależnieniu od wschodniego sąsiada, 
jednak podejmowane wysiłki dopiero w drugiej dekadzie XXI w. zaczęły przynosić 
poważniejsze rezultaty. Brak alternatywnych możliwości dostaw węglowodorów 
osłabiał pozycję Białorusi, ugruntowując dominację Rosji, która korzysta z posia-
danych zasobów surowcowych w celu realizacji swoich politycznych celów.

1
 

                                                           
1
 V. Smok, Does Belarus stand a chance in a new oil war with Russia?, Belarus Digest, 13.01.2017, 
http://belarusdigest.com/story/does-belarus-stand-chance-new-oil-war-russia-28644 (pobrano 
13.03.2017 r.) 

 



617 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Przez lata niepodległego bytu relacje pomiędzy państwami układały  
się korzystnie,

2
 czego dowodem były m.in. dążenia Rosji i Białorusi do integracji,  

w następstwie czego powstało łączące je państwo związkowe. Wyrazem dobro-
sąsiedzkich relacji były w szczególności bardzo korzystne warunki, na których 
Rosja dostarczała Białorusi ropę naftową i gaz ziemny. Ceny tych surowców dla 
Białorusi były znacznie niższe, niż dla państw zachodnich. Na przełomie lat 2006  
i 2007 Rosja zdecydowała się na odejście od preferencyjnej współpracy 
gospodarczej z Białorusią, co szczególności znalazło swój wyraz w podniesieniu 
cen surowców energetyczny. 

Problemy z energetycznymi relacjami z Rosją są udziałem wielu państw 
będących niegdyś republikami związkowymi ZSRR i nie inaczej jest w przypadku 
Białorusi. Pomimo generalnie dobrych relacji łączących te państwa, w okresach 
przejściowego pogorszenia bilateralnych stosunków wykorzystywana jest „broń 
energetyczna”. Jej siła jest obecnie o tyle groźniejsza, że w pierwszej połowie 
drugiej dekady XXI w. Rosja zdobyła poważne wpływy na Białorusi, m.in. 
przejmując udziały w strategicznych białoruskich przedsiębiorstwach. 

Fakt, iż Rosja jest kluczowym dostawcą surowców energetycznych dla 
Białorusi ma poważne znaczenie dla pozycji ekonomicznej tego państwa. Wobec 
istniejącego uzależnienia Białorusi od importu rosyjskich surowców wszelkie zawi-
rowania we wzajemnych relacjach stawiają pod znakiem zapytania funkcjonowanie 
białoruskiej gospodarki. Niemożność wywiązania się przez Białoruś z opłat  
za dostarczane surowce może oznaczać konieczność oddawania Rosji kontroli  
nad kluczowymi przedsiębiorstwami.3 Rosja dąży zresztą nie tylko do utrzymania 
monopolu na dostawy surowców energetycznych dla Białorusi, lecz również  
do zmniejszenia zależności od tranzytu węglowodorów przez terytorium tego 
państwa.

4
 

Na początku 2016 roku rozpoczął się spór energetyczny między Białorusią  
i Rosją, związany nie tylko z warunkami dostaw ropy naftowej, lecz także gazu 
ziemnego. Strona białoruska płaciła za gaz cenę opartą na jej własnych 
obliczeniach, niższą niż ta, która przewidziana była w kontrakcie. Władze w Mińsku 
powoływały się przy tym na zniżki, których Rosjanie udzielają innym państwom 
połączonym unią celną. Strona rosyjska nie uznała tych argumentów, domagając 
się uiszczania cen kontraktowych, a w odpowiedzi na niedopłatę zmniejszyła 
dostawy ropy do białoruskich rafinerii o ponad jedną trzecią.

5
 Dla Białorusi, 

czerpiącej znaczne korzyści z eksportu produktów rafinerii był to poważny cios. 
Ten kolejny już spór z Rosją zmotywował białoruskie władze do zintensyfikowania 
relacji z potencjalnymi importerami ropy naftowej. 

 

                                                           
2
 Kooperacja była szczególnie korzystna dla Białorusi, która przez długi czas nie odbierała ropy naftowej 
po zwykłych cenach rynkowych. Wkrótce po rozpadzie ZSRR Rosja eksportowała ropę naftową  
na Białoruś za 8% jej ceny światowej, M. Szołucha, Białoruski model gospodarki, (w:) M. Domagała,  
M. Piskorski, P.J. Sieradzan, M. Szołucha, Białoruś. Model państwa i gospodarki. Warszawa 2012,  
s. 44 

3
 K. Marzęda, Pozycja ekonomiczna Białorusi (w:) I. Topolski (red.), Białoruś w stosunkach międzynaro-
dowych. Lublin 2009, s. 146-147 

4
 B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej (w:) E. Cziomer (red.), 
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku. Kraków 2008, s. 104 

5
 J. Kajmowicz, Łukaszenka: Białoruś poradzi sobie bez rosyjskiej ropy, Energetyka24, http://www.ener 
getyka24.com/540691,lukaszenka-bialorus-poradzi-sobie-bez-rosyjskiej-ropy (pobrano 3.03.2017 r.) 
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Geneza „egzotycznych” sojuszy Białorusi 
Jak zauważył M. Mączka, chociaż Białoruś graniczy z trzema państwami 

członkowskimi UE, Ukrainą i Rosją, to najlepsze relacje międzynarodowe usiłuje 
rozwijać nie z nimi, lecz z państwami odległymi o tysiące kilometrów. U podstaw tej 
polityki legła izolacja i konflikt z krajami Europy Zachodniej oraz Stanami 
Zjednoczonymi, a także przewartościowanie stosunków z Rosją. Niektóre z państw 
będącymi sojusznikami Białorusi są mocarstwami regionalnymi, rywalizującymi  
w pewnym sensie z USA, które od lat krytykują władze w Mińsku.

6
 Niezależnie 

jednak od tego aspektu, współpraca Białorusi z „egzotycznymi” sojusznikami
7
 ma 

przede wszystkim zdywersyfikować kierunki importu ropy naftowej, stanowiąc 
dowód niezgody władz w Mińsku na monopolistyczną pozycję Rosji. 

Pogorszenie się energetycznych relacji Białorusi z Rosją sprawiło, że władze 
w Mińsku zaczęły poszukiwać dostawców, mogących zapewnić realną 
dywersyfikację dostaw ropy naftowej na Białoruś. Jednym z priorytetów polityki 
Białorusi stała się budowa tzw. wielkiego łuku zewnętrznego. Pojęcie to oznacza 
poszukiwanie na innych kontynentach partnerów gospodarczych i politycznych.  
Z jednej strony ma to cel propagandowy, gdyż prezentuje Białoruś jako państwo 
zdolne do prowadzenia polityki wykraczającej poza granice kontynentu i mogące 
samodzielnie wybierać sobie sojuszników i partnerów niezależnie od zobowiązań 
wobec Rosji i UE. Z drugiej strony, budując stosunki polityczne z państwami 
niedemokratycznymi, Białoruś uzyskuje oparcie w grupie bliskich sobie państw.  
Za sprawą prowadzonej polityki prezydent Łukaszenka próbuje wykreować się  
na jednego z liderów antyamerykanizmu i alterglobalizmu. Polityka Białorusi 
przynosi pewne korzyści gospodarcze, gdyż zyskuje ona w ten sposób atrakcyjne 
rynki zbytu, a przede wszystkim źródła dostaw ropy naftowej (co zawdzięcza 
Iranowi i Wenezueli).

8
 

W latach 2010-2011, głównie przez port w Odessie, Ukraina otrzymała prawie 
1,5 mln ton azerskiej i wenezuelskiej ropy naftowej. Według wicepremiera 
Uładzimira Siemaszki, Bialorusi udało się uzyskać lepsze warunki w swoich 
transakcji naftowych z Rosją dzięki tym alternatywnym dostawom surowca. 
Obecnie jednym z najpoważniejszych potencjalnych dostawców jest Iran, a także 
Azerbejdżan (z którego dostawy ropy rozpoczęto w październiku 2016 roku). 
Zakup ropy z tego kierunku niesie jednak za sobą znaczące ryzyko logistyczne  
z uwagi na odległość i śródlądowe położenie Białorusi - wymaga użycia cystern, 
taboru kolejowego oraz wykorzystania ukraińskich portów. Pozwala to kwestio-
nować opłacalność tego rodzaju dostaw. Słodka ropa Azeri Light z Azerbejdżanu 
jest dostarczaną przez państwową azerską firmę SOCAR. Dostawy tego surowca 
zostały jednakże wstrzymane w styczniu 2017 roku, gdyż białoruskie rafinerie 
potrzebują bardziej kwaśnych gatunków ropy, które lepiej zastąpiłyby rosyjską 

                                                           
6
 M. Mączka, Geopolityka i geostrategia Białorusi w świecie – jak widzi i kształtuje ją Mińsk? (w:)  
M. Smoleń (red.), M. Smoleń (red.), Białoruś – terra incognita: Materiały z konferencji. Kraków 2010, 
s. 42 

7
 Określeniem tym posługiwał się Stanisław Cat-Mackiewicz, który w ten sposób nazwał sojusz Polski  
i W. Brytanii z 1939 roku. 

8
 K. Kłysiński, Białoruś wobec rosyjskiej presji polityczno-ekonomicznej (w:) L. Zyblikiewicz, P. Bajor 
(red.), „Biuletyn Międzynarodowy”, tom II, s. 27 



619 
______________________________________________________________________________________________

 

 

odmianę Ural.
9
 Dowodzi to iluzoryczności możliwości „szachowania” Rosji przez 

dostawy z tego państwa. 
 
Przyczyny aliansu z Iranem  
Jak zauważył Eugeniusz Mironowicz, sankcje polityczne i gospodarcze 

nakładane przez Zachód wobec Białorusi i Iranu tworzyły w tych państwach 
podobny obraz zagrożeń ze strony świata zewnętrznego.

10
 Tym, co umożliwiało 

nawiązanie współpracy politycznej między Białorusią i Iranem był przede 
wszystkim brak akceptacji istniejącego ładu światowego oraz przyjętego  
w państwach Zachodu modelu demokracji. Stosunki pomiędzy Republiką Białoruś  
i Islamską Republiką Iranu zostały nawiązane w marcu 1993 roku, jednak przez 
lata kontakty dwustronne nie wyróżniały się intensywnością. Krokiem ku dynamicz-
nemu rozwojowi wymiany handlowej było podpisanie w Mińsku w kwietniu  
2006 roku przez przedstawicieli obu państw szeregu porozumień gospodarczych. 
Na ich mocy irańskie firmy miały zainwestować w mińskiej specjalnej strefie 
ekonomicznej, a współpraca objęła m.in. przemysł samochodowy. Etap jeszcze 
ściślejszej współpracy w stosunkach bilateralnych zapoczątkowano w listopadzie 
2006 roku, kiedy to w Iranie przebywał prezydent Białorusi. Wspólne poglądy władz 
obu państw na szereg kwestii międzynarodowych, a także współpraca gospo-
darcza sprawiły, że kontakty między Mińskiem i Teheranem osiągnęły status 
strategicznego partnerstwa.

11
 

W XXI w. establishment Iranu rozpoczął aktywne i wielokierunkowe działania, 
mające na celu doprowadzenie do znaczącego wzmocnienia pozycji państwa.

12
 

Zdając sobie sprawę ze znaczenie posiadanych, bardzo bogatych złóż ropy 
naftowej, władze Iranu od lat dążą do zwiększenia eksportu surowca. Pod koniec 
2015 roku całkowite zasoby ropy naftowej w Iranie szacowano na ok. 21,7 mld ton, 
natomiast wydobycie w tymże roku wyniosło 182,6 mln ton.

13
 Przychody z ropy 

naftowej stanowią ok. 30% dochodów państwa.
14

 Warto wspomnieć że w 2014 
roku średnie dzienne wydobycie Iranu sięgało ok. 3,25 mln baryłek ropy naftowej, 
jednak w pierwszej połowie lat 70. XX w. przekraczało ono nawet 6 mln.  
Do utrwalenia się zaistniałego spadku wydobycia przyczyniły się, obok wojny  
z Irakiem, sankcje, będące wynikiem embarga handlowego, wprowadzonego przez 
USA. Sankcje te skutecznie uniemożliwiły odbudowę przemysłu wydobywczego, 
instalacji przesyłowych, magazynów i zakładów petrochemicznych. Dla Iranu 
przeszkodą pozostają ograniczenia z korzystania z najnowszych technologii. 
Dotyczy to całego sektora naftowego – od etapu poszukiwań surowca począwszy, 

                                                           
9
 P. Apanowicz, Białoruś kupuje irańską ropę, Nafta.wnp.pl, 21.02.2017, http://nafta.wnp.pl/bialorus-
kupuje-iranska-rope,292514_1_0_0.html (pobrano 6.03.2017 r.). Co ciekawe, rozmowy z Azerbej-
dżanem, dotyczące wykorzystania ropociągu Odessa-Brody, prowadzi też Ukraina. 

10
 E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi (1990-2010). Białystok 2011, s. 220 

11
 R. Czachor, Polityka wielowektorowości Republiki Białoruś: geneza, podstawy konceptualne, 
przykłady realizacji, „Wrocławski Przegląd Międzynarodowy”, 2011, nr 1, s. 64-65 

12
 M. Garztecki, Ł. Szozda, Świat islamu i nowe zagrożenia, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 2, s. 8 

13
 BP Statistical Review of Global Energy, June 2016, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf (pobrano 
4.03.2017 r.) 

14
 P. Azadi, H. Dehghanpour, M. Sohrabi, K. Madani, The Future of Iran's Oil and Its Economic 
Implications. October 2016, s. 4 
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a na jego przetwórstwie skończywszy. Skalę tego problemu odzwierciedla 
konieczność importu oleju napędowego i benzyn silnikowych przez Iran.

15
 

Islamska Republika Iranu została zaliczona przez prezydenta USA G.W. 
Busha do tzw. osi zła. Irański program nuklearny wzbudził sprzeciw Zachodu,  
w szczególności zaś USA, czego wyrazem były nałożone na Iran sankcje  
o charakterze głównie ekonomicznym. Poprzez ich wprowadzenie USA utrudniły 
prowadzenie wymiany z innymi państwami. Warto zaznaczyć, że sankcje 
ekonomiczne dotknęły przede wszystkim europejskie przedsiębiorstwa, które 
współpracowały z Iranem, natomiast importerem irańskiej ropy stała się Japonia 
(surowiec ten sprowadza stamtąd szereg innych państw, zarówno daleko-
wschodnich, jak i zachodnioeuropejskich). Wbrew stanowisku USA kilka państw 
inwestowało w znaczące sumy w irański przemysł naftowy. Co ciekawe, w 2003 
roku dochody rządu z eksportu ropy naftowej stanowiły 40-50% wpływów 
budżetowych, przy czym wartość ta tworzyła ok. 80% całkowitego eksportu Iranu. 
Znaczącym wydarzeniem było otwarcie w lutym 2008 roku giełdy ropy naftowej  
na wyspie Kish.

16
 

USA nakładały na Iran sankcje,
17

 które zresztą omijano w dość skuteczny 
sposób – sprzedając ropę po odpowiednio niskich cenach państwom dla których 
sankcje nie mają większego znaczenia.

18
 Zniesienie sankcji w 2016 roku sprawiło, 

że Iran zaczął zwiększać swoje znaczenie, jako eksporter ropy naftowej. Obecnie 
celem tego państwa jest podniesienie produkcji i sprzedaży do poziomu produkcji 
przed wprowadzeniem sankcji. Stąd też Iran wzmaga wysiłki zmierzające do 
pobudzenia inwestycji zagranicznych w sektorze energetycznym zahamowanym 
przez lata sankcji.

19
 Iran oferuje w szczególności atrakcyjne warunki cenowe, aby 

odzyskać rynki oraz potęguje presję cenową wobec konkurencyjnych rosyjskich 
dostawców. Iran zawiera liczne kontrakty z państwami Europy, np. z Włochami, 
Hiszpanią i Grecją. W Polsce także prowadzone są rozmowy dwustronne, których 
przedmiotem jest uruchomienie dostaw nie tylko do tego kraju, lecz także do Czech 
i na Litwę.

20
 Problemem jest wszakże to, że polityka USA wobec Iranu pełna jest 

niewiadomych i w przewidywalnej przyszłości możliwe jest zaostrzenie kursu 
wobec tego państwa. 

Kierunki rozwoju białorusko-irańskiej współpracy zostały określone we 
wspólnym komunikacie, zawierającym wolę dalszego wszechstronnego rozwoju 

                                                           
15

 P. Kwiatkiewicz, Ropa naftowa i gaz ziemny jako czynnik determinujący stosunki polityczne między 
Iranem a Arabią Saudyjską (w:) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Między ewolucją  
a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, cz. II Gospodarka. Poznań 2015, s. 52, 56 

16
 P. Lipold, Miejsce Iranu w globalnej gospodarce energetycznej, (w:) L. Zyblikiewicz, P. Bajor (red.), 
„Biuletyn Międzynarodowy”, tom II, s. 175-176 

17
 W sektor paliwowy Iranu i Libii wymierzony był w szczególności Iran-Libya Sanctions Act z 1996 roku 
o zasięgu eksterytorialnym, A. Tomczyńska, Polityka sankcji ekonomicznych Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Studium przypadku państw rozwijających się, „Gentes & Nationes” 2012, nr 6, s. 85 

18
 N.A. Fechner, E. Januła, Światowe zasoby energetyczne – realia i mity (w:) P. Kwiatkiewicz,  
R. Szczerbowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii, Poznań 2015,  
s. 571 

19 
H. Kalantari, G. Motevalli, A. Dipaola, Iran Boosting Oil Production in Possible Hitch to OPEC Deal, 
Bloomberg.com, 17.10.2016, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-17/iran-to-boost-oil-
output-to-4-million-barrels-as-opec-plans-cut (pobrano 4.07.2017 r.). 

20
 P. Chmielarz, Rosyjska ropa przegrywa z perską. Iran obniża ceny i odzyskuje rynki utracone przez 
sankcje, Niezalezna.pl, 23.06.2016, http://niezalezna.pl/82285-rosyjska-ropa-przegrywa-z-perska-
iran-obniza-ceny-i-odzyskuje-rynki-utracone-przez-sankcje (pobrano 3.06.2017 r.) 
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stosunków w duchu szacunku i równości obu państw. Jak stwierdzono, Iran  
i Białoruś zamierzają rozwijać współpracę w różnych sektorach przemysłu 
naftowego i gazowego, eksploatacji złóż ropy i gazu, a także budowy podziemnych 
magazynów gazu w Iranie. Dla białoruskich władz szczególnie prestiżowe 
znaczenie miało przystąpienie firmy „Biełarusnieft” do prac związanych  
z przygotowaniem wydobycia ropy ze złoża Dżofeir (wartość zawartego na dwa 
lata kontraktu wyniosła 450 mln USD). Trzeba zaznaczyć, iż pomimo 
wygłaszanych deklaracji nie istnieją duże szanse na rozwój współpracy 
gospodarczej, gdyż strony nie mogą zaoferować sobie atrakcyjnych warunków 
kooperacji, która mogłaby rozwijać się z czysto ekonomicznych przesłanek, a więc 
bez bodźców politycznych. W tych bilateralnych relacjach szczególne miejsce 
zajmuje wymiar personalny w postaci kontaktów liderów obu państw, rzutujący  
na intensywność stosunków między Białorusią i Iranem.

21
 

 
Znaczenie naftowej współpracy 
We wrześniu 2007 roku podpisano znaczący kontrakt białorusko-irański, 

dotyczący wydobycia i sprzedaży ropy naftowej z pola, mającego zawierać 2,1 mld 
baryłek ropy. Wartość kontraktu przewyższała 500 mln USD. Wydobywana ropa 
miała być sprzedawana przez irański system dystrybucyjny, natomiast należna 
część zysków przekazywana Białorusi. W przypadku pola, będącego przedmiotem 
umowy, problemem była wszakże obecność na jego powierzchni licznych min 
pochodzących z czasów wojny iracko-irańskiej. Poważniejszym problemem  
był także brak środków koniecznych do zbudowania odpowiedniej infrastruktury.

22
 

Zmniejszenie eksportu węglowodorów na Białoruś w drugiej połowie 2016 
roku sprawiło, że Mińsk postanowił zakupić surowiec z Iranu. Dalsze ograniczenia 
w dostawie ropy mogą prowadzić do kolejnych porozumień przewidujących 
dostawy ropy. Zniesienie międzynarodowych sankcji wobec Iranu w styczniu 2016 
roku pozwoliło na ponowny dostęp do światowych rynków energii i osiągnięcie 
pozycji jednego z ważniejszych producentów ropy naftowej. Potencjalnym nabywcą 
dużych ilości irańskiej ropy może być w szczególności Polska

23
 (co zostanie 

przedstawione w dalszej części artykułu). 
Na temat rozmów z Iranem wypowiedział się prezydent Aleksander 

Łukaszenka. Decyzję o sprowadzaniu ropy z Iranu należy wiązać ze sporem  
z Rosją na tle ceny gazu oraz ze zmniejszeniem dostaw rosyjskiej ropy na 
Białoruś. Posiadanie alternatywnego dostawcy w pewnym stopniu wzmocniłoby 
pozycję Białorusi. Według prezydenta Łukaszenki zostało zawarte porozumienie  
o dostawach surowca tankowcami do portu w ukraińskiej Odessie. Przez 
terytorium Ukrainy ropa miałaby popłynąć do rafinerii w Mozyrzu.

24
 Brano też pod 

uwagę dostawy surowca do łotewskiego portu Ventspils na Bałtyku, skąd koleją 
ropa byłaby przetransportowana na Białoruś.

25
 Prezydent Łukaszenka 

jednocześnie wydał polecenie aby powrócić do projektu budowy naftociągu znad 
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 R. Czachor, Polityka wielosektorowości…, op. cit., s. 65-66 
22

 E. Mironowicz, Polityka zagraniczna…, op. cit., s. 220-221 
23
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 P. Stępiński, Białoruś chce sprowadzić ropę z Iranu, Biznesalert.pl, 07.10.2016, http://biznesalert.pl/ 
bialorus-chce-sprowadzic-rope-iranu (pobrano 28.02.2017 r.) 

25
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Morza Bałtyckiego i jak najszybciej zakończyć modernizację rafinerii w Nowopołoc-
ku.

26
 
Należy zaznaczyć, że dzięki dużemu popytowi na ropę w Europie i Azji oraz 

zniesieniu sankcji w styczniu 2016 roku, Iran zwiększył dzienne wydobycie do  
3,8 mln baryłek na dobę, zbliżając się w krótkim czasie do osiągnięcia poziomu  
z okresu przed nałożeniem na to państwo międzynarodowych sankcji (a więc 4 mln 
baryłek). Co ciekawe, węgierski MOL podpisał umowę na dostawę 1 mln baryłek 
irańskiej ropy, a Grupa Lotos otrzymała pierwszą dostawę (2 mln baryłek) surowca 
z tego państwa. Zainteresowanie dostawami surowca z Iranu wyraziła również 
pozostająca w konflikcie z Rosją Ukraina.

27
 Irański surowiec kupują zresztą 

odbiorcy z Francji, Włoch, Grecji, Rosji, Hiszpanii, Węgier i Turcji. Białoruskie 
władze mają nadzieję, że import z Iranu pozwoli temu państwu wzmocnić swoją 
pozycje w Europie po okresie, w którym przesył surowca ograniczały sankcje.

28
 

Nabycie przez Belorusnieft od irańskiego NIOC 600 tys. baryłek było 
pierwszym zakupem irańskiej ropy przez Białoruś po odwołaniu w 2016 roku 
międzynarodowych sankcji wobec Iranu.

29
 Pierwsze dostawy ropy lekkiej i ciężkiej 

odmiany irańskiej ropy wyruszyły z irańskiej wyspy Kharg.
30

 Co więcej, projekt 
dostaw 600 tys. baryłek irańskiej ropy naftowej zakładał udział Polski, gdyż 
białoruskie przedsiębiorstwo wykorzystało bowiem do realizacji kontraktu  
z Narodową Irańską Kompanią Naftową (NIOC) spółkę Beloil Polska. Wykup usługi 
logistycznej przez polskiego pośrednika odcina od transakcji Rosjan, co wraz  
z koniecznością dywersyfikacji dostaw zbliża Białoruś z Polską. Kwestia braku 
zgody na nową rosyjską bazę lotniczą oraz napięcia wokół dostaw i cen surowców 
energetycznych powodują, że Białoruś stara się równoważyć wpływy rosyjskie  
i w pewnym stopniu, na ile jest to możliwe, poszerzać swoje pola działania.

31
 

Należy zgodzić się z Bogdanem Pankiem, iż możliwość dywersyfikacji dostaw 
gazu ziemnego z Iranu jest jedną z najlepszych opcji, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
celem władz wielu państw Europy Środkowe i Wschodniej jest zmniejszenie 
zależności od surowca z Rosji. Jest to w szczególności istotne w sytuacji, gdy 
zadaniem władz w Teheranie jest eksport gazu do Europy oraz rozwój 
infrastruktury przesyłowej. Jak stwierdził Abbas Maleki, dyrektor Międzynaro-
dowego Instytutu Studiów Kaspijskich, Iran prowadzi podwójną grę, gdyż z jednej 
strony chce on wykorzystać istniejący już gazociąg do Turkmenistanu, aby 
eksportować surowiec do Chin (przy wykorzystaniu rewersu), a z drugiej – przy 
wykorzystaniu tureckiej infrastruktury stara się uzyskać dostęp do rynku 
europejskiego. Iran stara się wykorzystać stara się wykorzystać napiętą sytuację 
między USA i Rosją, aby uzyskać przewagę nad FR. Iranowi brakuje wszakże 

                                                           
26

 Rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku przetwarzają rosyjski surowiec, a produkty naftowe sprzedawane 
są na Zachód lub reeksportowane do Rosji, A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 
1991-2008. Warszawa 2008, s. 147 

27
 P. Stępiński, Białoruś chce sprowadzić…, op. cit. 

28
 S. Staggs, Belarus Buys Crude Oil From Iran, The First Newshawk, 20.02.2017, https://firstn 
ewshawk.com/belarus-buys-crude-oil-from-iran (pobrano 17.03.2017 r.) 

29
 В Беларусь ожидается поставка 600 тыс. баррелей иранской нефти, БЕЛТА - Новости 
Беларуси, 18.02.2017, http://www.belta.by/economics/view/v-belarus-ozhidaetsja-postavka-600-tys-
barrelej-iranskoj-nefti-233818-2017 (pobrano 6.03.2017 r.) 

30 
P. Apanowicz, Białoruś kupuje…, op. cit. 

31
 P. Ciszak, Białoruś sprowadzi irańską ropę przy udziale Polski. Ile zyskujemy na kontaktach  
z "ostatnim dyktatorem Europy"?, Money.pl, 22.02.2017, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomo 
mosci/artykul/bialorus-iranska-ropa-polska,230,0,2267878.html (pobrano 22.02.2017 r.) 



623 
______________________________________________________________________________________________

 

 

zdolności pozwalających na swobodny eksport własnego gazu do Europy.  
Z powodu braku infrastruktury koniecznej do przesyłu gazu do Europy Iran 
eksportuje swój surowiec do takich państw jak Irak, Afganistan, Pakistan czy 
Turkmenistan.

32
 

 
Białorusko-rosyjski spór energetyczny 
Dążenia Białorusi do dywersyfikacji kierunków dostaw ropy naftowej była 

wynikiem trudności w relacjach z Rosją. Problemy w bilateralnych stosunkach 
zdarzały się już wcześniej, powodując wzmożenie poszukiwać potencjalnych 
dostawców w państwach takich jak Wenezuela czy Azerbejdżan. Zmniejszenie 
importu ropy naftowej stanowi w szczególności poważny cios zadany białoruskiej 
gospodarce, której eksport produktów naftowych przynosi wiele milionów dolarów 
przychodów walutowych. Mińsk odpowiedzi przez podniesienie opłat tranzytowych 
dla rosyjskiej ropy.

33
 Władze Rosji mają na uwadze fakt, że ze względu  

na ogromne zasoby gazu ziemnego Iran w perspektywie średnio i długofalowej 
mógłby stać się kluczowym dostawcą surowca do Europy. Stosunkowo rzadko 
branym pod uwagę czynnikiem, utrudniającym eksport gazu do Europy jest 
wszakże, jak już zaznaczono, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura.

34
 

Rosyjsko-białoruski spór miał swoją genezę w zaległościach Białorusi  
z opłatami za importowany z FR gaz. W drugim półroczu 2016 roku Rosja 
zmniejszyła dostawy na Białoruś, w efekcie czego łączne dostawy w tymże roku 
spadły z pierwotnie planowanych 24 mln ton do ok. 18 mln ton surowca. Plan na 
rok 2017 przewidywał ok. 18 mln ton w całym tym roku, choć według prezydenta 
Łukaszenki, Moskwa groziła dalszym ograniczeniem dostaw, nawet do 12 mln ton 
w skali roku.

35
 Rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak poinformował,  

że redukcja bezcłowych dostaw ropy na Białoruś w części 2016 roku, była 
związana z zadłużeniem za dostarczony gaz oraz niewystarczającą ilością 
eksportu produktów naftowych do Rosji. Wicepremier Arkadij Dworkowicz 
stwierdził natomiast, że harmonogram dostaw ropy na Białoruś może powrócić  
do pierwotnego kształtu pod warunkiem, że oba państwa osiągną porozumienie  
w sprawie długu gazowego.

36
 

Według rosyjskiego ministra energetyki Aleksandra Nowaka, Rosja i Białoruś 
jednym z problemów było zadłużenie i trudności związane w głównej mierze  
z problemem cen rosyjskiego gazu ziemnego dostarczanego na Białoruś. Białoruś  
i Rosja nie są w stanie uregulować konfliktu wokół ceny gazu. Zadłużenie Białorusi 
narasta od początku 2016 roku kiedy to jednostronnie postanowiła płacić 
dwukrotnie niższą cenę za dostarczany gaz. Rosja i Białoruś próbowały uzgodnić 
tekst protokołu w sprawie dostaw surowca, jednak nie doszło do pełnego zbliżenia 
stanowisk.

37
 

Władze w Moskwie postrzegają dywersyfikację dostaw ropy na Białoruś  
jako potencjalne zagrożenie. W październiku 2016 roku przedsiębiorstwo Koleje 
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Rosyjskie zaproponowało 25% zniżki dla Białorusi pod warunkiem transportu 
produktów naftowych do portów bałtyckich Rosji. Białoruś eksportuje swoje 
produkty naftowe głównie z portów łotewskich i litewskich; główny białoruski 
koncern naftowy BNK eksportuje 60% swoich produktów naftowych przez Litwę  
i Łotwę, natomiast pozostała ilość przechodzi przez porty Estonii i Ukrainy. Z uwagi 
na to, proponowana zniżka nie jest aż tak istotna dla Białorusi. Ponadto zacieśnia 
się współpraca Białorusi z Litwą i Ukrainą. Ukraiński wicepremier Henadi Zubko 
ogłosił, że toczą się rozmowy z Białorusią w sprawie przesyłu surowca z Ukrainy 
do białoruskich zakładów oraz pomocy w eksporcie produktów poprzez porty 
ukraińskie.

38
 

Rosyjsko-białoruski spór energetyczny został zakończony w kwietniu  
2017 roku. 3 kwietnia 2017 roku po spotkaniu prezydentów obu państw ogłoszono 
osiągnięcie kompromisu i „zażegnanie wszystkich problemów” między Białorusią  
i Rosją. 13 kwietnia przedstawiciele rządów tych państw podpisali w Moskwie 
pakiet dokumentów dotyczących ropy oraz gazu. Wicepremierzy Rosji Arkadij 
Dworkowicz i Białorusi Uładzimir Siamaszka poinformowali o „całkowitym uregulo-
waniu kwestii w sferze naftowo-gazowej” i rozpoczęciu „nowego etapu współ-
pracy”.39

 Porozumienie oznacza powrót (przynajmniej na pewien czas) do zgodnej 
współpracy w sferze energetycznej. Choć dla Białorusi istotne jest dalsze dążenie 
do choć częściowej dywersyfikacji dostaw, to Rosja nie traktuje tych starań jako 
realnego zagrożenia swoich interesów. 

 
Perspektywy współpracy 
Porozumienie Białorusi z Iranem w sprawie dostaw ropy naftowej z 2016 roku 

może stanowić ważny krok naprzód nie tylko w staraniach o import tego surowca, 
ale także w bilateralnej kooperacji tych dwóch państw. Kooperacja ta wpisuje się 
we współpracę z innymi państwami: Ukrainą czy też krajami bałtyckimi w ich 
wysiłkach na rzecz dywersyfikacji dostaw ropy. Warto zaznaczyć, że w listopadzie 
2016 roku w trakcie posiedzenia komisji białorusko-ukraińskiego o współpracy 
gospodarczej przedstawiciele Białorusi i Ukrainy omawiali sposób kooperacji 
białoruskich rafinerii i ukraińskich portów.

40
 Ma to znaczenie dla dostaw surowca  

z różnych kierunków drogą morską. 
Wspomniane podpisanie przez przedsiębiorstwo Beloil Polska umowy z NIOC 

w sprawie dostał 600 tys. baryłek ropy naftowej może zaś być związane  
z ociepleniem stosunków na linii Warszawa-Mińsk. Jak stwierdził Piotr Maciążek, 
transakcja z Iranem przy współudziale polskiej spółki stanowi próbę uniezale-
żnienia się od dostaw z Rosji. Pewną rolę odegrać mogły też w tej sprawie polskie 
doświadczenia i kontakty z rynkiem irańskim, w którym m.in. PKN Orlen dokonuje 
coraz większych zakupów. Dzięki porozumieniu, za pomocą jednego tankowca  
Iran może dostarczać ropę do Gdańska i Windawy, co stanowi stosunkowo tanie 
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rozwiązanie. Działania białoruskich władz są nie tylko elementem gry politycznej, 
ale także działaniami na szerszą skalę, które mogłoby przypieczętować 
uruchomienie dostaw ropy naftowej przez ropociąg Odessa-Brody lub powstanie 
rurociągu produktowego, skierowanego do Polski.

41
 

Dążenie do dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, pomimo nierzadko czysto 
propagandowego charakteru, jest jednakże dowodem szukania alternatywy wobec 
dostaw rosyjskich. Nieprzypadkowo też takie działania nasilają się w okresie 
występowania sporów na linii Mińsk-Moskwa. Jak długo Białoruś cieszyć się będzie 
mniejszą lub większą niezależnością w relacjach ze swoim wschodnim sąsiadem, 
„alternatywa irańska” (podobnie jak i każda inna) świadczyć będzie o pewnej 
swobodzie manewru ze strony władz w Mińsku. W kontekście przyszłej kooperacji 
uwagę zwraca możliwość wykorzystywania białoruskich rafinerii w celu 
przetwarzania irańskiej ropy. Ta forma aktywności jednak zaledwie w niewielki 
sposób zapewnia dostawy surowca do białoruskich rafinerii, opierających się na 
dostawach z Rosji. 

 
Zakończenie 
W świetle zaprezentowanych rozważań należy stwierdzić, że Białoruś 

traktuje Iran jako jednego z wielu importerów, który pozwala w niewielkiej części 
zdywersyfikować dostawy ropy naftowej. Nie stanowi to jednakże zbytniego 
naruszenia kluczowej pozycji Federacji Rosyjskiej. Chociaż białoruskie władze od 
lat starają się zwiększyć udział dostawców spoza Rosji, to wciąż ich udział  
w imporcie jest niewielki. Zainicjowanie dostaw ropy naftowej z Iranu stanowi  
dla Białorusi pewną szansę na częściową dywersyfikację, jednak jej znaczenie 
jest obecnie niewielkie. 

W perspektywie najbliższych lat Iran jawi się, jako przewidywalny dostawca 
ropy, mogący zdywersyfikować dostawy płynące z Rosji, jednak import w tego 
państwa ma charakter głównie propagandowy. Dla Iranu Białoruś to jeszcze 
jeden odbiorca strategicznego surowca, zwiększający krąg odbiorców. 
Szczególną rolę mógłby w perspektywicznie odgrywać ukraiński port w Odessie, 
co zacieśni współpracę z Białorusi z Ukrainą. Iran będzie dostarczał surowiec 
obok innego partnera Białorusi, jakim jest Azerbejdżan, przy czym w grę wchodzą 
także inne „egzotyczni” importerzy. Na uwagę zasługuje możliwość udostępnienia 
irańskiemu partnerowi mocy produkcyjnych białoruskich petrochemii, a także 
korzyści, które może odnieść Polska ze współpracy Białorusi i Iranu. 

Należy stwierdzić, że w przewidywalnej przyszłości pozycja Rosji nie 
zostanie znacząco zachwiana. Na podkreślenie zasługuje polityka białoruskich, 
zmierzająca do zwiększenia współpracy regionalnej w celu zmniejszenia 
zależności energetycznej od wschodniego sąsiada, jednak należy stwierdzić, że 
rosyjskie władze zdają sobie sprawę z niekwestionowanej siły własnej pozycji. 
Stąd też błędne byłoby przecenianie znaczenia „irańskiego argumentu”  
w rozmowach z Rosją. Z uwagi na geograficzną bliskość i istniejącą infrastrukturę 
Rosja pozostanie kluczowym dostawcą ropy naftowej do swojego zachodniego 
sąsiada. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia Iranu jako dostawcy ropy 

naftowej na Białoruś. Tezą opracowania jest pogląd, iż Białoruś traktuje Iran jako 
jednego z wielu importerów, pozwalających w części zdywersyfikować dostawy 
ropy naftowej. W artykule ukazana została zależność Białorusi od importu ropy  
z Rosji oraz podjęte próby jej przeciwdziałania. Przedstawiono genezę „egzo-
tycznych” sojuszy energetycznych Białorusi, w tym przyczyny aliansu z Iranem.  
W szczególności ukazano znaczenie naftowej współpracy, a także jej perspektywy. 
Istotne jest przy tym ukazanie stanowiska Rosji, będącej nadal kluczowym 
dostawcą węglowodorów do swojego zachodniego sąsiada. 

Słowa kluczowe: hub; gaz; Polska; nadzieje; rzeczywistość 
 
Summary 
The purpose of this paper is to present Iran's importance as a supplier  

of crude oil to Belarus. The author shows that Belarus considers Iran as one of 
many importers, allowing to diversify its oil supplies to some extent. Belarus relies 
on oil import from Russia but seeks to increase the number of suppliers and reduce 
the dependence. The author describes the genesis of the „exotic” energy alliances 
of Belarus, including the roots of the cooperation with Iran. In particular, he outlines 
the importance of oil cooperation and its prospects. It is important to present the 
position of Russia, which remains a key supplier of hydrocarbons to its western 
neighbor. 

Key words: hub; gas; Poland; hopes; reality 
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Instytut Elektroenergetyki 
 

REALIZACJA WYZWAŃ STAWIANYCH SAMORZĄDOM W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE MIASTA POZNANIA 

 
 
Wprowadzenie 

Jednym z największych odbiorców energii pod każdą postacią są miasta  
i gminy. Szczególnie w dużych aglomeracjach znajdują się odbiorcy o różnych 
profilach zużycia energii tj. m.in. przemysł, mieszkalnictwo jednorodzinne  
i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, szpitale, centra handlowe  
itd. Charakterystycznym i specyficznym konsumentem energii są samorządy 
terytorialne, podległe im jednostki i ich obiekty. W związku z tym, coraz więcej 
wyzwań jest stawianych samorządom w zakresie gospodarki energetycznej. 
Główne zadania samorządów określone są w dwóch podstawowych aktach 
prawnych, jakimi są Prawo energetyczne oraz Ustawa o efektywności energe-
tycznej.  

Prawo energetyczne traktuje o wyzwaniach samorządów w artykułach 18,19  
i 20 ustawy, gdzie wymienione są zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, w tym m.in. opracowywanie projektu 
założeń do zaopatrzenia gminy w energię, planowanie oświetlenia na terenie 
gminy i jego finansowanie oraz planowanie i organizacja zadań mających na celu 
promowanie zachowań prooszczędnościowych i proefektywnościowych.

1
 W usta-

wie o efektywności energetycznej obowiązki jednostki sektora publicznego są 
opisane w rozdziale i dotyczą stosowania środków poprawy efektywności energe-
tycznej. 

W artykule przedstawiono założenia ustawy o efektywności energetycznej 
oraz jak zadania, opisane we wcześniej wspomnianej ustawie, realizuje Miasto 
Poznań. 

 
Ustawa o efektywności energetycznej 
Aktualnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja  

2016 roku określa:
2
 

- zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności 
energetycznej, 

- zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energe-
tycznej, 

- zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, 

- zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 
Według zapisów ustawy, jednostka samorządu terytorialnego powinna 

stosować co najmniej jeden środek poprawy efektywności energetycznej wśród 
wskazanych w art. 6 ust. 2. 

 

                                                           
1
 Prawo energetyczne 

2
 Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku 
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Środki poprawy efektywności energetycznej są następujące:
3
 

- realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektyw-
ności energetycznej, 

- nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządze-
nie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja, 

- realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615), 

- wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego (EMAS), potwierdzone 
uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS.

4
 

Opisując stosowane środki poprawy efektywności energetycznej należy 
wspomnieć o pierwotnej ustawie z 15 kwietnia 2011 roku, w której ww. środki 
nieznacznie się różniły. Były one następujące:

5
 

- umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 
służącego poprawie efektywności energetycznej, 

- nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się 
niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządze-
nie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja, 

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części 
albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 

- sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych 
budynków w rozumieniu ustawy z 7 listopada 1994 r. - Prawo budowlane, 
o powierzchni użytkowej powyżej 500 m

2
, których jednostka sektora 

publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 
Ponadto, zgodnie z zapisami art.6 ust.3 ustawy z 20 maja 2016 roku, jednost-

ka sektora publicznego, realizując swoje zadania poprzez stosowanie środków 
poprawy efektywności energetycznej, winna informować o tym mieszkańców  
na swojej stronie internetowej bądź w inny przyjęty sposób w danej miejscowości. 

 
Efektywność energetyczna w Mieście Poznań 
Miasto Poznań to jedno z największych i dynamicznie rozwijających się miast 

w Polsce. Według danych statystycznych na koniec 2015 roku jest piątym  
co do wielkości miastem pod względem liczby ludności i ósmym pod względem 
powierzchni.

6
 W związku z tym, kreowanie polityki energetycznej Miasta  

jest niezwykle ważnym obowiązkiem, mającym na celu realizację zadań, które 
narzucają zapisy ustaw oraz jakie wyznaczają sobie miejscy energetycy. 

                                                           
3
 Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku 

4
 http://www.me.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna 

5
 Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku 

6
 Dane statystyczne GUS – stan na 31 grudnia 2015 r., https://stat.gov.pl/ 
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Jednym z największych projektów z zakresu efektywności energetycznej, 
prowadzonym na przestrzeni ostatnich kilku lat, jest budowa Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych. Instalacja przekształcania odpadów  
to projekt realizowany w ramach formuły PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
na okres 25 lat eksploatacji od momentu, w którym instalacja zostanie oddana  
do użytku.

7
 ITPOK eksploatację rozpoczął 30 grudnia 2016 roku, a jej roczna 

wydajność to 210 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to jednostka 
działająca w skojarzeniu – w wyniku termicznego przekształcenia odpadów 
uzyskuje się ciepło i energię elektryczną. Szacuje się, że roczna minimalna ilość 
wyprodukowanej energii elektrycznej wyniesie 128 000 MWh, a ciepła – 267 000 
GJ. ITPOK został wybudowany w pobliżu miejskiej elektrociepłowni Karolin, 
należącej do grupy VEOLIA, dzięki czemu produkowana energia cieplna jest przez 
nią odbierana i zasila miejską sieć ciepłowniczą. Część energii powstałej w wyniku 
termicznego przekształcenia zmieszanych odpadów komunalnych jest traktowana 
jako energia zielona, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 8 czerwca 2016 roku.

8
  

Następnym przykładem stosowania środków poprawy efektywności energe-
tycznej w Mieście Poznań jest kompleksowa termomodernizacja Poznańskiego 
Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM), która rozpoczęła się  
w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest na rok 2024. Głęboka modernizacja 
POSUMu została podzielona na 2 etapy:

9
 

- zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią 
oraz wykonania termomodernizacji budynków POSUM, wraz z osiągnię-
ciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego, 

- wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych 
w ramach modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla POSUM. 

Celem kompleksowego podejścia do modernizacji budynków poznańskiego 
ośrodka zdrowia było obniżenie zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów  
i obsługujących ich pracowników oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 
Podstawą zmian w POSUM były prace budowlane, które objęły następujące prace 
remontowe i termomodernizacyjne m.in.: 

- ocieplenie budynku, 

- całkowita wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja instalacji c.o. uwzględniająca podział na strefy oraz automa-

tyczne sterowanie, 

- wymiana okien. 
W obiektach ośrodka ochrony zdrowia zamontowano odnawialne źródła 

energii. W niedalekiej odległości od budynków POSUM wykonano 61 odwiertów  
o głębokości 100 m i zainstalowano wymiennik gruntowy o mocy 244 kW. Na 
dachu obiektu założono instalację solarną-hybrydową o powierzchni 80,5 m

2
. 

Ponadto w POSUM zmodernizowano węzeł cieplny trójfunkcyjny, który aktualnie 
ma 952 kW mocy zainstalowanej oraz zainwestowano w instalację wentylacji  

                                                           
7
 http://www.sita-zielonaenergia.pl/kluczowe-informacje.html 

8
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 

9
 Informacje z POSUMu 
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z rekuperacją i zasilaniem zarówno z węzła cieplnego, jak i wymiennika grunto-
wego.

10
 

Głównym elementem, który sprawuje nadzór nad wszystkimi instalacjami  
w POSUM jest system zarządzania energią, którego zadaniem jest monitorowanie, 
zdalne sterowanie, serwisowanie, a także programowanie podłączonych do niego 
instalacji i urządzeń.  

Przedstawiony zakres modernizacji został wykonany w formule ESCO, która 
zakłada udział partnera zewnętrznego, który wynagrodzenie otrzymuje w wyniku 
uzyskanych oszczędności, które deklaruje się uzyskać i utrzymać przez dany 
okres, ustalony w umowie. Szacuje się, że w wyniku takiego zakresu wykonanych 
robót, POSUM powinien zaoszczędzić minimum ok. 30% energii elektrycznej oraz 
40% energii cieplnej. 

 

Rysunek nr 1: Stan budynku POSUM przed (12.2013) i po (04.2014) modernizacji 
 

 
 

Źródło: zdjęcia uzyskane z Urzędu Miasta Poznania 
 

Efektywność energetyczna Miasta Poznania związana jest również z transpor-
tem. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu dysponuje pokaźną 
flotą tramwajów i autobusów i odpowiedzialne jest za stan infrastruktury 
technicznej oraz taboru. Sukcesywnie wymieniane są autobusy na nowocześ-
niejsze, które nie emitują znacznych ilości spalin do środowiska i spełniają wszelkie 
normy emisyjne. Na przestrzeni ostatnich lat dokonano zakupu nowych tramwajów, 
które wyposażone są w układy napędowe umożliwiające odzysk energii z hamo-
wania. Do dodatkowych czynności związanych z efektywnością energetyczną 
dokonanych przez miejską spółkę należą m.in.:

11
 

- wymiana i remonty części sieci trakcyjnej w celu zmniejszenia strat 
przesyłu energii elektrycznej, 

- bieżąca modernizacja tramwajów, 
- modernizacja stacji prostownikowej, 

- montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o., do monito-

rowania i analizy zużycia energii i poboru mocy wykorzystuje oprogramowanie 
komputerowe SKADEN, które pozwala na bieżącą optymalizację. 

                                                           
10

 Prezentacja Siemens 
11

 Informacja dot. efektywności energetycznej w MPK w Poznaniu sp. z o.o. za lata 2011-2015 
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Następnym obszarem, w którym wykonuje się działania dot. poprawy 
efektywności energetycznej jest oświetlenie miejskie. Największy zakres takich 
działań miał miejsce w latach 2014-2016. W roku 2013 Zarząd Dróg Miejskich – 
jednostka budżetowa Miasta Poznania złożyła wniosek aplikacyjny o dofinanso-
wanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w ramach programu priorytetowego „SOWA – Energooszczędne oświetlenie 
uliczne”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w wyniku tego otrzymano 
dofinansowanie na kwotę ponad 1,6 mln złotych, co pokryło prawie 50% kosztów 
inwestycji. Przedsięwzięcie swoim zakresem objęło 2656 punktów świetlnych  
i polegało na wymianie istniejącego oświetlenia rtęciowego i sodowego na 
oświetlenie typu LED, które dodatkowo wyposażone jest w system redukcji natę-
żenia strumienia światła.

12
 

Dzięki temu działaniu, zmniejszono zużycie energii elektrycznej oraz ograni-
czono emisję CO2 o ponad 70%. 

Jednym z najpowszechniej stosowanych środków poprawy efektywności 
energetycznej są termomodernizacje. Wśród działań termomodernizacyjnych 
można wyróżnić np. docieplanie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. Takim zabiegom są poddawane 
budynki użyteczności publicznej, a w szczególności placówki oświatowe. Każdego 
roku, głębokiej termomodernizacji poddawane są najbardziej wymagające obiekty. 
Szacuje się, że od roku 2011, jakimkolwiek działaniom termomodernizacyjnym 
zostało poddanych ponad 130 jednostek oświatowych na terenie Miasta Poznania. 
Część z tych zadań realizowanych jest przy uzyskaniu finansowania zewnętrznego 
- unijnego, a część dzięki środkom własnym Miasta. Takie same działania  
są przeprowadzane w innych miejskich budynkach tj. ośrodkach zdrowia, ośrod-
kach sportowych, budynkach Urzędu Miasta, miejskich ośrodkach pomocy czy 
żłobkach. 

Termomodernizacje poprawiają komfort cieplny użytkowników danego budyn-
ku, zmniejszają zużycie energii w obiektach, czego następstwem są oszczędności. 

 

Rysunek nr 2: Porównanie placówek oświatowych przed i po termomodernizacji 
 

  
Źródło: Zdjęcia uzyskane z Wydziału Oświaty UMP 

 

                                                           
12

 http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=sowa 
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Jednym z działań towarzyszących termomodernizacjom, jeśli to tylko możliwe, 
jest podłączenie jednostki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Taki zabieg związany 
jest ze zmniejszeniem emisji niepożądanych substancji do środowiska, a przede 
wszystkim zapewnione jest bezpieczeństwo dostaw energii do budynków. 

Działania związane z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kilku 
przypadkach zostały zgłoszone do przetargów na białe certyfikaty, które  
są świadectwami efektywności energetycznej. W imieniu miejskich jednostek 
występowało przedsiębiorstwo energetyczne, będące właścicielem miejskiej sieci 
cieplnej oraz elektrociepłowni – spółka Veolia. Szacuje się, że w wyniku przepro-
wadzenia przedsięwzięć, na które pozyskano białe certyfikaty, oszczędność energii 
pierwotnej wyniosła ok. 190 toe. Do ostatniego przeprowadzonego przetargu 
zostały zgłoszone również wcześniej opisane działania POSUM, gdzie oszczęd-
ność energii pierwotnej określono na ponad 130 toe. Uzyskanie białych certy-
fikatów jest potwierdzeniem uzyskania efektu energetycznego, a z ich otrzymaniem 
wiążą się gratyfikacje finansowe. 

Ważnym działaniem, które podjęto w Poznaniu jest program „KAWKA”. Był  
to ogólnopolski program dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający na celu walkę z niską emisją. Jego 
zamiarem była wymiana uciążliwych pieców i kotłów, w których spalany jest węgiel 
na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania tj. ciepło systemowe, gaz, 
energia elektryczna.

13
 Program „KAWKA” działał w Poznaniu w latach 2015-2017, 

a jego zakresem zostały objęte dzielnice, w których stężenie zanieczyszczonych 
substancji było największe. W tabeli 1 poniżej zaprezentowane zostały osiągnięte 
wyniki: 

 

Tabela nr 1: Realizacja programu „KAWKA” w latach 2015-2017 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WOŚ UMP 
 

 
 
 
 
 

                                                           
13

 http://www.poznan.pl/mim/main/informacje-ogolne,p,29699,29704.html 

Rok

ilość 

złożonych 

wniosków

ilość wniosków 

rozliczonych

łączna kwota 

dofinansowania

ilość 

zlikwidowanych 

pieców

ilość niespalonego 

paliwa stałego
zainstalowane nowe źródło

ograniczona emisja spalin 

do powietrza

2015 99 53 428 138,23 zł     164 390,93 ton

42 - ciepło systemowe,

114 - ogrzewanie gazowe,

8 - ogrzewanie elektryczne

3,27 ton PM10 ,

2,04 kg benzo (a)pirenu

2016 160 104 1 005 028,87 zł  314 787,26 ton
120 - ciepło systemowe,

179 - ogrzewanie gazowe,

15 - ogrzewanie elektryczne

6,53 ton PM10 ,

3,9 kg benzo (a)pirenu

2017 215 127 1 572 047,47 zł  508 1171,17 ton
257 - ciepło systemowe,

226 - ogrzewanie gazowe,

25 - ogrzewanie elektryczne

9,43 ton PM10 ,

5,8 kg benzo (a)pirenu
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Należy zaznaczyć, że wśród kosztów kwalifikowanych oprócz nowego źródła 
ciepła, dofinansowaniu podlegały modernizację instalacji, modernizacja systemu 
odprowadzającego spaliny czy podłączenie do m.s.c. Kluczowymi partnerami 
projektu były spółki Veolia i PGNiG Obrót Detaliczny, które oferowały atrakcyjne 
warunki dla klientów korzystających z programu. 

Sukces pierwszej edycji programu „KAWKA” sprawił, że pomimo braku 
dofinansowania z NFOŚiGW, władze Poznania zdecydowały się na kontynuację 
projektu z pewnymi modyfikacjami, proponując mieszkańcom dotację z budżetu 
Miasta. Druga odsłona programu nosi nazwę „KAWKA bis”. 

Rozważając temat efektywności energetycznej w Mieście Poznań można 
jeszcze wyróżnić następujące realizacje:

14
 

a) budowa biokompostowni przy ZZO w Poznaniu sp. z o.o., która jest 
uzupełnieniem ITPOK. Jednym z bloków działających w ramach instalacji 
jest człon energetyczny, w którym wykorzystuje się biogaz. W segmencie 
tym będzie odzyskiwana energia z odpadów. Produkowana energia 
elektryczna i cieplna z odpadów jest w kogeneracji, a instalacja traktowana 
jest jako odnawialne źródło energii; 

b) wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w zakresie maksymal-
nego ograniczenia zużycia energii przy budowie Term Maltańskich, których 
wdrożenie objęło m.in. instalację oświetlenia LED, wykorzystanie  
wód termalnych w solankowych basenach, odzysk ciepła ze ścieków oraz 
wentylacji, automatyczne sterowanie oświetleniem i wentylacją; 

c) montaż kolektorów słonecznych na budynkach komunalnych Miasta; 
d) termomodernizacja w obiektach Ogrodu Zoologicznego i Palmiarni 

Poznańskiej; 
e) termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 

im. J.Strusia w Poznaniu z montażem kolektorów słonecznych o łącznej 
powierzchni ok. 923 m

2
; 

f) wykonanie audytów energetycznych dla wielu jednostek miejskich i ich 
obiektów; 

g) program „Trzymaj ciepło” zakładający szereg badań termowizyjnych 
budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie Poznania, mający 
na celu edukację mieszkańców oraz ich mobilizację do ograniczenia strat 
ciepła w domach. Od 2009 roku przebadano 3729 domów jednorodzinnych 
oraz 140 kamienic w centrum miasta. Partnerami tego innowacyjnego 
programu są Veolia Energia Poznań SA oraz Lisner Sp. z o.o. 

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, 
jednostka samorządu terytorialnego, o swoich działaniach w zakresie efektywności 
energetycznej powinna informować mieszkańców na stronie internetowej bądź  
w inny przyjęty sposób w danej miejscowości. Miasto Poznań informuje o stoso-
wanych środkach poprawy efektywności energetycznej na stronie internetowej 
„Energia w mieście”, na której kompleksowo przedstawione są działania 
samorządu w zakresie gospodarki energetycznej. 
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Z efektywnością energetyczną ściśle związana jest edukacja. W latach 2016  
i 2017, Miasto Poznań zorganizowało Poznański Dzień Energii – akcję mającą na 
celu edukację energetyczną lokalnej społeczności. Projekt zakłada podnoszenie 
świadomości energetycznej obywateli miasta, szczególnie biorąc pod uwagę 
efektywne i oszczędne wykorzystanie energii, dzięki czemu uzyskają oni korzyści 
ekonomiczne i zdrowotne. Wydarzenia miały charakter pikniku rodzinnego  
z pakietem interesujących i interaktywnych atrakcji. W trakcie trwania 
Poznańskiego Dnia Energii, przedstawiciele Miasta oraz Partnerzy wydarzenia 
służyli mieszkańcom praktycznymi poradami z zakresu rozsądnego korzystania  
z energii. W obu przypadkach, pikniki zostały poprzedzone konkursami 
skierowanymi do poznańskich placówek oświatowych, tym samym poszerzając 
edukację wśród najmłodszych, szczególnie zwracając uwagę na fakt, że przed 
wykonaniem zadań konkursowych z uczniami zostały przeprowadzone dodatkowe 
lekcje o tematyce energetycznej. W drugiej edycji Poznańskiego Dnia Energii 
zorganizowano dodatkowo konferencję „Czysta energia dla miast i gmin” dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki oraz pracow-
ników sektora energetycznego. Konferencja odbyła się 22 czerwca 2017 roku  
i została wpisana w Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii. Tematyka 
konferencji dotyczyła efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 
bezpieczeństwa energetycznego, a także możliwości finansowania przedsięwzięć 
związanych z energią. 

Partnerami Poznańskiego Dnia Energii byli: 

- Veolia Energia Poznań SA, 

- Philips Lighting Poland, 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o., 

- Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu, 

- Politechnika Poznańska. 
Za swoje działania na rzecz efektywności energetycznej, Miasto Poznań 

otrzymało wyróżnienie w roku 2015 w konkursie „ECO-MIASTO” organizowanym 
przez Ambasadę Francji w Polsce. Konkurs ten ma na celu wyróżnić 
zaangażowanie miast w zakresie zrównoważonego rozwoju. W roku 2015 
rywalizacja miast odbywała się w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, 
efektywność energetyczna, gospodarka odpadami oraz gospodarka wodna.  

Miasto Poznań złożyło aplikację w konkursie przedstawiając swój 
dotychczasowy dorobek w zakresie efektywności energetycznej. Działania te 
zostały zauważone i wyróżnione w kategorii miast z liczbą mieszkańców powyżej 
100 000. 
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Rysunek nr 3: Plakat promujący Poznański Dzień Energii 
 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej UMP 

 
Podsumowanie 

Prowadzenie spójnej i rozwojowej polityki energetycznej w tak dużym  
i zróżnicowanym mieście jak Poznań jest dużym wyzwaniem. Jednym z obszarów 
gospodarki energetycznej, w której może rozwijać się miasto jest efektywność 
energetyczna. Przedstawione w artykule przykłady to tylko część działań, które 
można realizować by poprawiać efektywność energetyczną Miasta. Należy wziąć 
przykład z już zrealizowanych przedsięwzięć, które powinny być drogowskazem,  
w jakim kierunku Poznań powinien się doskonalić. Porównując działania, które 
zostały wykonane w mieście z wyzwaniami stawianymi przez ustawę  
o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku, która później została 
zastąpiona przez aktualnie obowiązującą ustawę z 20 maja 2016 roku należy 
stwierdzić, iż Miasto Poznań realizuje narzucone przez prawo środki poprawy 
efektywności energetycznej, stosując nie jeden, a większość z nich. Globalne 
podejście do tematu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej 
pozwala na perspektywiczne spojrzenie w przyszłość oraz wykreowanie spójnej 
polityki energetycznej w stolicy Wielkopolski. 

 
Streszczenie 
W referacie przedstawiono jakie wyzwania w zakresie gospodarki energe-

tycznej stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego obowiązująca ustawa  
o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku oraz jakie wymagania były  
w pierwotnej ustawie z 15 kwietnia 2011 roku. Miasto Poznań, realizując ustawowe 
zadania stosuje szereg środków poprawy efektywności energetycznej, poprawiając 
tym samym bezpieczeństwo energetyczne miasta. W artykule przedstawiono 
przykłady zastosowanych środków poprawy efektywności energetycznej w Mieście 
Poznań, do których można zaliczyć: termomodernizację budynków, modernizację 
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oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii czy edukację energetyczną 
lokalnej społeczności. 

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, polityka energetyczna, 
samorząd  

 
Summary 
The paper presents what challenges in the field of energy economy sets the 

applicable law before local government units on energy efficiency of May 20, 2016 
and what were the requirements in the original law of April 15, 2011. The city  
of Poznań, implementing statutory tasks, applies a number of measures to improve 
energy efficiency, thereby improving the city's energy security. The article presents 
examples of applied measures to improve energy efficiency in the City of Poznań, 
which can include: thermo-modernization of buildings, modernization of lighting, 
installation of renewable energy sources or energy education of the local 
community. 

Key words: energy efficiency, energy policy, the local government 
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