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PROBLEMU I JEJ DETERMINANTY 

 
 
Założenia metodologiczne 
Termin „bezpieczeństwo energetyczne” zyskał w XXI wieku niezwykłą 

popularność w Polsce. Jest to fenomen, którego odpowiedników próżno byłoby 
szukać gdziekolwiek na świecie. Biorąc pod uwagę wielkość różnych populacji 
posługujących się poszczególnymi językami, nigdzie nie występuje on z taką 
częstotliwością, jak w mowie ojczystej osób narodowości polskiej.

1
 Niezwykle 

rzadko też, niemal incydentalnie, zbieżny jest w warstwie merytorycznej  
z zawartością przekazów formułowanych na ten temat w języku polskim. Co ważne 
i warte podkreślenia – wszystkie te przypadki dotyczą rejonu Europy Środkowo- 
Wschodniej i państw byłego bloku wschodniego. Pozwala to lokować genezę 
recepcji hasła w określonej przestrzeni politycznej i geopolitycznej. Wiąże się 
również z jego ograniczonym zastosowaniem, gdyż barierę tworzą cezury 
terytorialne. Zasadne pozostaje zatem zadanie pytania o uniwersalny wymiar 
terminu. Czy każdorazowo jego ogólną formułą, która, jeśli nie odnosi się do 
kwestii globalnych, to musi być modyfikowana dla potrzeb społeczeństwa danego 
państwa czy też regionu? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nasuwa się 
kolejna wątpliwość dotycząca zakresu gradacji i wyznaczenia najniższego 
lokalnego poziomu mogącego posłużyć za jednostkę podstawową. Natomiast 
negacja pociąga za sobą konieczność wskazania modelowych rozwiązań. 
Zważywszy na specyfikę problemu i wynikające z niej cele poszukiwań kluczowego 
znaczenia nabiera sama perspektywa badawcza.

2
 

Brak powtarzalności rozpatrywanych sytuacji wynikający z odmiennych 
kontekstów i okoliczności wystąpienia, eksponowana pozycja idei,

3
 konieczność 

uwzględnienia nawyków kulturowych, upodmiotowienie jednostki w wymiarze 
mikropolitycznym, a państwa w makropolitycznym są elementami nurtu dającego 
się określić mianem postbehawioralnego. Konieczność lokowania problemu  
w konkretnej rzeczywistości społecznej oraz miejscu i czasie ma prawo uchodzić 
za element podejścia określanego mianem instytucjonalizmu historycznego.

4
 

Przyjmując jego właściwości, nie zrezygnowano jednakże z podkreślania roli 
występowania czynników zewnętrznych tam, gdzie rzecz problematyki bezpie-
czeństwa energetycznego dotyczy ograniczonego terytorialnie obszaru. Zacho-

                                                           
1
 Por. P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – Rynki surowców i energii – teraźniejszość 
i przyszłość, t. 1. Poznań 2014, s. 21-23 

2
 Z. Blok, Rodzaje teoretycznej wiedzy o polityce a podejścia badawcze (w:) P. Ścigaj, B. Krauz-Mozer 
(red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce. Kraków 2013, s. 277-289 

3
 J. Nocoń, Dylematy postaw wobec przeobrażeń teoretycznej struktury wiedzy o polityce, „Cywilizacja 
i polityka”, z. 11. Toruń 2013, s. 30 

4
 A.W. Jabłoński, Teoria polityki: między nauką a interpretacją. Poznań 2010, https://wnpid.amu.edu.pl/~ 
wnpid/attachments/787_Prof.%20Jablonski%20-%20referat.pdf (pobrano 12.12.2017 r.). Interesująca 
interpretacja pozycji instytucjonalizmu historycznego i kształtowanie się tej perspektywy badawczej. 
B. Pieliński, Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej, „Problemy Polityki 
Społecznej. Studia i Dyskusje”, Nr 22(3). Warszawa 2013, s. 45-63 

 



1124 
______________________________________________________________________________________________

 

 

wano stanowisko tak charakterystyczne dla behawioryzmu ekonomicznego  
w teoriach związanych z ryzykiem. Znalazło to swoje odzwierciedlenie m.in.  
w hipotezie dotyczącej oczekiwanej użyteczności. Biorąc jednakże pod uwagę 
znaczenie elementów ideologicznych w rozstrzygnięciach politycznych determi-
nujących przedmiot badań, uznano możliwość odstępstw od reguły właściwą dla 
teorii perspektywy autorstwa Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego.

5
 

Powyższe wybory zdeterminowały sposób prowadzenia poszukiwań, skłania-
jąc do zastosowania postępowania metodologicznego o możliwie najszerszym 
spektrum, a dającego najpełniejszy obraz procesów i zjawisk współtworzących 
przedmiot studiów. W rezultacie metody ilościowe oraz porównawcze znalazły 
swoje zastosowanie razem z analizą systemową, instytucjonalną i decyzyjną, 
uzupełniając się wzajemnie. 

 
Gwarancja dostaw jako bezpieczeństwo energetyczne casus berliński 
Termin „bezpieczeństwo energetyczne” może uchodzić za signum temporis 

naszych czasów. W szybkim tempie zyskuje na popularności, urastając do jednego 
z najpoważniejszych problemów globalnych.  

Przez pierwszą dekadę po zakończeniu II wojny światowej zapewnienie 
dostaw surowców energetycznych oraz paliw w wielkości pozwalającej na pokrycie 
wewnętrznej konsumpcji miało prawo uchodzić za emanację dobrobytu. Komfortu, 
który w odbudowującej się ze zgliszczy Europie symbolizował tak upragnioną 
pokojową stabilizację. Psychologiczne znaczenie szeroko pojętego zabezpieczenia 
energetycznego społeczeństwa wyeksponowane zostało podczas kryzysu 
berlińskiego u schyłku lat 40. ubiegłego wieku, kiedy to radziecka blokada odcięła 
drogowe połączenia z zachodnimi strefami okupacyjnymi miasta i zaopatrywane 
były one we wszelkie dobra przez lotnictwo tzw. mostem powietrznym.

6
 

Artykułem pierwszej potrzeby okazał się węgiel.7 Tonażowo przetransporto-
wano go niewspółmiernie więcej niż jakiegokolwiek innego produktu. Posiadano 
wcześniej zgromadzone zapasy tego surowca, a mimo to traktowano jego dowóz 
jako absolutny priorytet. Okazał się nie mniej istotny niż środki higieniczne  
i żywność. W trakcie operacji Easter Parade przeprowadzonej 15 kwietnia 1949 
roku w ciągu doby przywieziono ponad 12 941 ton węgla.

8
 Wprawdzie nie 

przewożono wtedy żadnych innych towarów. Niemniej i ten fakt ma swoją 
wymowę. W zawężeniu tego dnia asortymentu pomocowego do jednego produktu 
nie trudno oczywiście dostrzec nadzwyczajnego znaczenia, jakie mu przypisy-
wano. Ponadto samo przedsięwzięcie miało praktyczny, bardzo utylitarny wymiar. 
Traktowano je jako swoisty sprawdzian logistyczny, którego rezultaty zamierzano 

                                                           
5
 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, XLVII 
March 1979, 263-291. Tekst zdygitalizowany: http://people.hss.caltech.edu/~camerer/Ec101/Pr 
ospectTheory.pdf (pobrano 10.05.2018 r.). Omówienie i refleksje dotyczące teorii E. Klepczarek, 
Dualistyczny model poznawczy heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego, „Gospodarka  
w praktyce i teorii”, 2012 nr 2(31) [11), s. 61-72 

6
 Patrz. W . Olszewski, Dzieje powszechne XX wieku, t. 5. Poznań 2000, s. 64-65. Szerzej na temat 
genezy kryzysu i blokady Berlina. J. Krasuski, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993. 
Warszawa 1995, s. 106-110 

7
 Operacja zaopatrzenie zachodnich stref Berlina początkowo określana była nawet mianem „służba 
dostawcza węgla i żywności LaMaya” por. D.C.Large, Wielka operacja ratunkowa (w:) R. Cowley 
(red.), Zimna wojna. Warszawa 2009, s. 47 

8
 R.G. Miller, To Save A City, United States Air Force History and museums Program, 1998, s. 99, 
https://archive.org/stream/ToSaveACityBerlinAirlift/ToSaveACityBerlinAirlift_djvu.txt 
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wykorzystać do wyeliminowania istniejących mankamentów w dostawach. Nadal 
starano się poprawić wydajność zaopatrzenia. Tak też się stało. Do 15 kwietnia 
średnia wielkość dostaw dziennych oscylowała wokół 6,7 tys ton, a po 16 kwietnia 
1949 roku wzrosła do 8,9 tysiąca ton. Ilości węgla kamiennego, jakie transporto-
wano do zachodnich stref okupacyjnych Berlina, były iście imponujące. Wielkości 
te mogą wręcz budzić zdumienie, jeśli wspomnieć o ograniczeniach związanych  
z wykorzystywaniem tego surowca przez mieszkańców do celów grzewczych,  
jego reglamentację etc.

9
 Nie pracowała na nim także elektrownia Zschornewitz 

zaopatrująca dotąd miasto, co mogłoby generować zwiększony popyt. Zakład 
bowiem znajdował się w strefie radzieckiej i zdecydowana większość sieci 
elektroenergetycznej prowadzącej do dzielnic pozostających pod kontrolą zachod-
nich mocarstw została wyłączona. Przywrócenie pełnego i stałego zasilania leżało 
poza ich możliwościami. W rezultacie przez cały czasu miasto pogrążone było  
w ciemnościach. Blackout wpisywał się w symbolikę tamtych dni, nie mniej  
niż lądujące jeden za drugim samoloty.

10
 W przeciwieństwie do ostatniej  

z wymienionych okoliczności, nie niósł za sobą nadziei, a jego przesłanie miało 
zdecydowanie pesymistyczny wyraz. Społeczne odczucia, jakie wywoływał, 
szczególnie w miesiącach zimowych na przełomie 1948 i 1949 roku, stanowiły 
równie poważne wyzwanie dla zachodniej administracji, co samo zaopatrzenie 
metropolii. Dający się we znaki brak prądu nie pozostawał bez związku  
z zapotrzebowaniem na węgiel. Tonaż przerzucanego mostem powietrznym 
surowca oraz jego konsumpcja mają prawo uchodzić za swoisty fenomen, bo też 
nie był to jedyny nośnik energii, który wtedy dostarczano do miasta. Dominował on, 
tak pod względem gabarytów, jak i ciężaru, ale wielkościowo ustępując jedynie 
produktom żywnościowym, na kolejnych miejscach znalazły się: olej napędowy, 
benzyna i olej silnikowy. Oznacza to absolutny prymat surowców energetycznych 
oraz paliw nad innymi produktami i towarami, w które zaopatrywano blokowany 
obszar.

11
 

Zagwarantowanie dostaw odpowiadających mocom przetwórczym stanowiło 
w latach 50. i 60. XX wieku całkowite wypełnienie obszaru pojęciowego 
mieszczącego się w kategorii bezpieczeństwa energetycznego. Sam termin i jego 
rozumienie miał wymiar czysto intuicyjny i formalnie nie funkcjonował, a jeśli już 
padał, to w kontekście dalekosiężnych pytań o przyszłość ludzkości i rozwój 
cywilizacji. Posiadał bardziej futurystyczny niż utylitarny charakter. Zresztą sam 
problem zapewnienia paliw dotyczył najbardziej przemysłowo rozwiniętych części 
świata. W pewnym uproszczeniu zamykał się na północnej półkuli, gdzie 
eksponowana pozycja przypadła przedzielonej „żelazną kurtyną” politycznie  
i gospodarczo Europie, Ameryce Północnej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
Północnej (dalej USA – przyp. P.K.), Japonii. Nawet i tu dyferencja między 
poszczególnymi regionami była bardzo znacząca. Okolicznością wybitnie sprzyja-
jącą czy też pomocną w rozwiązaniu kwestii zaopatrzeniowych pozostawała 
wynikająca z uwarunkowań historycznych zbieżność najsilniej rozwiniętych 
ośrodków gospodarczych, gdzie popyt na nie był największy, z centrami przemy-
słowymi, w których znaczący udział posiadało górnictwo węglowe. Za przykład 

                                                           
9
 Ibidem, s. 12, 85-107 

10
 Zasilanie przywrócono dopiero 12 maja 1949 r. Zapalenie się świateł elektrycznych w Berlinie było 
pierwszą oznaką zniesienia blokady miasta. D.C.Large, op.cit., s. 51 

11
 The Berliner Airlift, http://www.spiritoffreedom.org/airlift.html (pobrano 5.04.2018 r.) 
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posłużyć może Zagłębie Donieckie w ZSRR, Śląsk w Polsce, Zagłębia Ruhry  
i Saary w Republice Federalnej Niemiec czy departament Nord-Pas-de-Calais  
ze stolicą Lille we Francji. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego była właściwie 
tożsama z podażą produktów naftowych, wszystkie pozostałe potrzeby 
zaspakajano przy wykorzystaniu miejscowego surowca.

12
 

Ponad wiekowa dominacja węgla jako nośnika energii rzutowała na recepcję 
kwestii bezpieczeństwa w tym obszarze. Znaczące rozproszenie złóż surowca  
i jego dość powszechna dostępność zamykały problem w odpowiedniej logistyce. 
I tu funkcjonował sprawdzony przez dekady schemat rozwiązań. Polegał on na 
usytuowaniu lokalnych gazowni, w których umieszczano turbiny prądotwórcze,  
a z czasem elektrowni i elektrociepłowni przy węzłach transportowych: morskich  
i rzecznych portach, stacjach kolejowych. Zważywszy na stale utrzymującą się 
nadwyżkę podażową oraz istniejącą na rynku konkurencję zabiegi służące 
zapewnieniu dostaw ograniczały się do wynegocjowania najlepszej ceny.

13
 

Istniejący ład zakłócony został za sprawą rosnącego znaczenia surowców 
węglowodorowych. Pierwsze zmiany związane były z dynamicznie rosnącym 
zapotrzebowaniem na ropę naftową. Jej produkty wykorzystywano do wytwarzania 
energii elektrycznej jedynie w rejonach wydobycia lub państwach dysponujących 
potężnymi rezerwami naturalnymi, popyt generowany był przede wszystkim przez 
transport, głównie samochodowy.  

 
Faktor cenowy – kryzys paliwowy 1973 roku oraz rewolucja szyicka  

i wojna iracko-irańska 
Za umowną datę przełomową przyjąć można 1973 rok i tzw. „kryzys 

paliwowy”. Wywołali go arabscy eksporterzy ropy naftowej, którzy wykorzystali 
wsparcie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników dla Izraela podczas wojny 
październikowej z Egiptem jako pretekst do wprowadzenia embarga eksportowego 
wobec Zachodu. Wbrew powszechnie ugruntowanej opinii rzeczywistą stawką była 
renegocjacja umów koncesyjnych. W 1972 roku na forum OPEC Arabowie 
otwarcie zażądali, by importerzy, dewaluując swe pieniądze, renegocjowali porozu-
mienia zawarte z eksporterami. Ci ostatni walczyli już nie o stawki, lecz udziały  
w koncernach, a nawet o prawo własności do wydobywanego surowca.

14
 

Koncerny, które w istocie były stroną całego sporu, znajdowały się w innej sytuacji 
niż poszkodowane państwa- importerzy, gdyż de facto podwyżki cen nie przynosiły 
im szkód.  

                                                           
12

 Stąd też w literaturze przedmiotu z lat 50. i 60. ubiegłego wieku kluczowego znaczenia nabiera 
kwestia kontroli nad złożami potężnych koncernów naftowych, np. H. O’Connor, Zmierz naftowego 
imperium, Warszawa 1960, ss. 541. Dostrzec w niej należy jedną z okoliczności, które stały  
za powstaniem OPEC – kartelu powołanego w celu przeciwstawienia się zachodnim koncernom. 
Intencje te odzwierciedlały poglądy szejka Abdullaha Tariki, mogącego uchodzić za jednego  
z inicjatorów powstania organizacji. T. Falola, A. Genova, The Politics of the Global Oil Industry. 
Westport 2005, s. 64 

13
 Dominacja węgla była niekwestionowana, lecz oczywiście nie całkowita. W południowo-wschodniej 
Europie popularnością cieszył się lignit, często utożsamiany z węglem brunatnym, chociaż jest  
to typologia daleko nieprecyzyjna. W Grecji był jedynym dostępnym surowcem, którego nie trzeba 
było importować. Por. S. Kastis, V. Kitsios, The energy system of Greece a Techno-economic and 
Environmental, Approach. University of Gävle, 2017, s. 14, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2: 
1088651/FULLTEXT01.pdf 

14
 Por. P. Kwiatkiewicz, Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej i ich wpływ na 
ceny ropy naftowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 2010, nr 10, s. 27-33 
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Po raz pierwszy w dziejach mieszkańcy Stanów Zjednoczonych napotkali  
na trudności z tankowaniem swoich samochodów. Nadwyżka popytu nad podażą 
dała się też we znaki klientom stacji benzynowych. Konsekwencje zaistniałej 
sytuacji były jednak znacznie bardziej dalekosiężne niż kłopoty z zaopatrzeniem. 
Te bowiem wkrótce ustały, natomiast niewspółmiernie wyższe w stosunku do 
okresu sprzed 1973 roku ceny ropy naftowej oraz niepokój przed deficytem paliw 
płynnych na rynku nie minął.  

Pozostał także lęk przed potencjalnymi problemami z zaopatrzeniem czy też 
następnym nagłym wzrostem kosztów zakupu paliw. 

Dla branży motoryzacyjnej był to początek prawdziwej rewolucji. Na drogach 
systematycznie zaczęło przybywać oszczędnych samochodów małolitrażowych,  
a duże i przestronne auta w coraz mniejszej ilości opuszczały fabryczne sale 
montażowe. Zmiana preferencji szczególnie silnie zauważalna była na Starym 
Kontynencie. W Stanach Zjednoczonych proces ten postępował znacząco wolniej  
i nigdy nie osiągnął takiej dynamiki, jak w Europie. Nie mniej i tam dał o sobie znać, 
czego dowodem była szybko rosnąca od połowy lat 70. popularność pojazdów 
produkcji japońskiej, które skutecznie rywalizowały z symbolizującymi amerykański 
przemysł tzw. samochodami pełnowymiarowymi (Full-size car), określanymi 
żartobliwie mianem krążowników szos.  

Przeobrażenia na rynku motoryzacyjnym można uznać za najłatwiej dostrze-
galny symptom strachu przed powtórną możliwością wystąpienia kryzysu 
paliwowego. Obawy te wpisywały się i współtworzyły atmosferę polityczną  
i gospodarczą lat siedemdziesiątych. Towarzyszyły wszystkim wysoko rozwiniętym 
gospodarkom, które nie posiadały własnego surowca i zmuszone były do jego 
importu. Za pośrednictwem mass mediów obecne były w życiu codziennym ich 
mieszkańców. Nie brakło też wydarzeń, które niejednokrotnie odczytywano jako 
zwiastun nadciągającego rozchwiania rynku i problemów zaopatrzeniowych. Lęki 
te ze szczególną siłą ożyły w 1979 roku w związku z sytuacją w Iranie, chociaż  
i wcześniej niejednokrotnie na giełdach reagowano bardzo emocjonalnie na 
informacje o napięciach i konfliktach politycznych w regionach wydobycia ropy 
naftowej.  

 

Tabela nr 1: Ceny ropy naftowej płacone przez rafinerie w USA 
 

Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

1974 9.59 12.45 12.73 12.72 13.02 13.06 12.75 12.68 12.53 12.44 12.53 12.82 

1975 12.77 13.05 13.28 13.26 13.27 14.15 14.03 14.25 14.04 14.66 15.04 14.81 

1976 13.27 13.26 13.51 13.39 13.41 13.48 13.51 13.58 13.47 13.49 13.58 13.71 

1977 14.11 14.50 14.54 14.36 14.62 14.63 14.44 14.68 14.50 14.56 14.61 14.76 

1978 14.52 14.41 14.57 14.40 14.51 14.54 14.49 14.46 14.53 14.63 14.74 14.94 

1979 15.50 15.88 16.41 17.58 19.00 21.03 23.09 23.98 25.06 25.05 27.02 28.91 

Źródło: EIA https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=R1300 
____3&f=M 

 
 

Utrzymujący się przez lata stan niepokoju nie pozostał bez wpływu na recep-
cję bezpieczeństwa gospodarczego, gdyż zaopatrzenie w surowce energetyczne 
posiadało kluczowe znaczenie. Coraz powszechniej uznawane było za jego 
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newralgiczny element. Świadomość ta z wolna zaczęła dominować także  
w państwach producenckich, dotąd niedotkniętych problemem deficytu podaży.  
Za przykład posłużyć mogą Stany Zjednoczone.

15
 Tu też z wolna zasadniczej 

zmianie ulegać zaczęła interpretacja działań na rzecz redukcji zagrożenia. Silniej  
i wyraźnie postawiony został akcent na kontekst ekonomiczny. Ceny dostaw do 
rafinerii postrzegano odmiennie niż w poprzednich dekadach, kiedy to były 
niezmienne, a amplituda ich wahań nie przekraczała paru procent. To nowe oblicze 
ukształtowane zostało w dużej mierze przez mass media i presję opinii publicznej.  

 
Rewolucja szyicka oraz wojna iracko-irańska 
Perturbacje polityczne w Iranie i upadek monarchii dały wspominany  

już impuls do kolejnych wzrostów kursu ropy naftowej na giełdach. Przyczynił się 
on do utrwalenia formułowanego po kryzysie paliwowym początku lat siedem-
dziesiątych systemu bezpieczeństwa gospodarczego w odniesieniu do zaopa-
trzenia w surowce energetyczne. Liczyła się już nie tylko gwarancja dostaw, lecz 
także ich cena. Polityczne koszty realizacji przedsięwzięcia zeszły na plan dalszy, 
chociaż o ich zupełnej marginalizacji nadal nie mogło być mowy. Czynnikiem 
odpowiadającym za ten stan rzeczy pozostawała niezmiennie od lat zimnowojenna 
rywalizacja mocarstw.  

Bipolarny podział świata na dwa zwaśnione bloki polityczno-militarne był 
bardziej stanem świadomości mieszkańców Europy i Ameryki Północnej niż 
rzeczywistym odzwierciedleniem panujących realiów. Te zdawały się być znacznie 
bardziej złożone i różnorodne. Wojna iracko-irańska, podczas której zwaśnione 
strony starały się doprowadzić do zniszczenia infrastruktury wydobywczej, 
przesyłowej i wywozowej, skutkowała wysokimi cenami i niepewnością rynków. 
Wśród powtarzanych obaw na pierwszym planie pozostawała ta dotycząca 
zamknięcia dla tankowców Zatoki Perskiej i Cieśniny Ormuz – najważniejszego na 
świecie szlaku przewozu ropy naftowej i jej produktów. Polityczne zabiegi rządu 
Stanów Zjednoczonych, a w tym przede wszystkim presja, jaką wywierał gabinet 
prezydenta R. Reagana na swych bliskowschodnich partnerów, by zwiększyli 
wydobycie surowca, przyniosła efekt. Spadki cen baryłki ropy, jakie miały miejsce 
od połowy lat 80. ubiegłego wieku, przyczyniły się do poprawy koniunktury 
gospodarczej na Zachodzie, a zarazem poważnie pogłębiły kryzys finansowy,  
w jakim znajdował się ZSRR. Niedobory budżetowe oraz koszty eksperymental-
nych reform gospodarczych pokrywano m.in. sprzedażą paliw płynnych. Ropa 
naftowa stała się towarem eksportowym o kluczowym znaczeniu dla bytu państwa. 
Systematycznie też rosło jej wydobycie. W 1991 roku ZSRR przestał istnieć. Jego 
rozpad nie zatrzymał jednak dalszych obniżek cen surowca i powiększania się jego 
nadwyżki na rynku.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 W przeciwieństwie do Starego Kontynentu, którego w przytłaczającej przewadze mieszkańcy borykali 
się w okresie II wojny światowej z permanentnym brakiem podstawowych towarów, a w tym 
oczywiście także etylin silnikowych, węgla itd., dla ich obywateli była to pierwsza tego typu sytuacja. 
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Tabela nr 2: Wydobycie ropy naftowej w ZSRR lata 1981-1991 w mln baryłek dziennie 
 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

11.85 11.91 11.97 11.86 11.59 11.90 12.05 12.05 11.72 10.98 9.99 

Źródło: EIA: World Crude Oil Production, 1960-2006
16

 
 

Przyczyny tego stanu rzeczy, w pewnym uproszczeniu, sprowadzić można do 
konsekwencji zmian politycznych, jakie zaszły na przełomie dekad. Wśród nich 
wyróżnić można: 

- antagonizmy wśród państw członkowskich OPEC i wynikające stąd 
ograniczenia wpływu kartelu na rynek, 

- zakończenie. „zimnej wojny” i związane z tym ograniczanie rezerw 
strategicznych, 

- przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej (dalej Rosji, przyp. – P. K.)  
i konieczność dostosowania gospodarki tego państwa do wyzwań, jakie 
pojawiły się wraz z odejściem od systemu centralnego planowania,  
i zastępowanie go zasadami liberalizmu ekonomicznego. 

W pierwszym z wymienionych przypadków zmiany dotyczyły blisko-
wschodnich członków OPEC. Aneksja Kuwejtu oraz operacje wojenne wymierzone 
w Irak mocno nadwyrężyły i tak ograniczoną już zdolność do kooperacji państw 
producenckich w ramach porozumień tejże organizacji. Jeszcze w okresie rządów 
szacha Mohammada Rezy Pahlawiego kartel nie zawsze wykazywał się statutową 
spójnością, czego dowodzi casus 1973 roku. Po zwycięstwie rewolucji szyickiej  
w Iranie relacje międzynarodowe tego państwa uległy zasadniczej zmianie. 
Pozostali członkowie OPEC znad Zatoki Perskiej widzieli w nim zagrożenie i to nie 
tylko swoich interesów gospodarczych. Wojna iracko-irańska przyczyniła się do 
dalszej dezintegracji kartelu. Wkrótce obawy ich wzbudzać zaczął także Irak. 
Nadmienione już zajęcie Kuwejtu przezeń czy też jego wrogość wobec działań 
podejmowanych przez Arabię Saudyjską miały destruktywny wpływ na kooperacje 
członków. Przykładem dokumentującym ten stan rzeczy była dezaprobata Libii 
wobec przygotowanych w latach 1990-1991 operacji zbrojnych służących 
wyzwoleniu Kuwejtu i operacji zbrojnych wymierzonych przeciwko reżymowi 
baasistowskiemu w Iraku. W rezultacie wytyczanie limitów wydobycia, tak jak  
i wszelkie pozostałe mechanizmy kształtowania sytuacji na rynku naftowym 
pozbawione zostały jakiejkolwiek mocy sprawczej. Wszystkie bliskowschodnie 
państwa członkowskie OPEC wydobywały i kierowały na światowe rynki więcej 
surowca niż ilość wynikająca z poczynionych wspólnie uzgodnień. 

Sprawa redukcji strategicznych zapasów ropy naftowej i produkowanych z niej 
paliw dotyczyła nie tylko Stanów Zjednoczonych, chociaż wpływ gromadzonych tu 
rezerw miał dla sytuacji na rynku kluczowe znaczenie. Dotykała w mniejszym  
lub większym stopniu wszystkich państw przeciwstawnych bloków polityczno-
wojskowych. Oznaczała wprowadzenie do powszechnego obrotu dodatkowych 
ilości surowca. Jego pojawienie się było nie tyle rezultatem wyprzedaży zmaga-
zynowanych na wypadek wojny zapasów, ile braku zainteresowania ich dalszym 
tworzeniem. Przekładało się to na osłabienie strony popytowej, co przy pokaźnej 
nadwyżce surowca przyczyniało się do jego przeceny. 

                                                           
16

 http://don.geddis.org/bets/peakoil/eia-doe-1960-2006.html (pobrano 15.05.2018 r.) 
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Rozpad ZSRR, a następnie transformacja systemowa w przejmującej po nim 
sukcesję Rosji nie pozostawały bez wpływu na sytuację na rynkach, o czym 
wspomniano. Rzecz dotyczyła bowiem największego w świecie producenta ropy 
naftowej, który borykając się z chronicznym brakiem środków na modernizację 
gospodarki, rozwój infrastruktury, niwelacje społecznych skutków zachodzących 
przemian etc., uzupełniał deficyt budżetowy, eksportując surowce. Sprzedaż 
węglowodorów traktowana była przez przywódców radzieckich, a po 1991 roku 
przez obóz rządzący w Rosji jako stosunkowo najprostszy sposób pozyskania 
kapitału, a zarazem najpewniejszy. Strategia ta, przy zbliżonym podejściu państw 
OPEC, przyczyniała się do powiększenia od połowy lat 90. ubiegłego wieku 
nadpodaży ropy naftowej i systematycznego spadku jej notowań. 

 

Tabela nr 3: Produkcja i zużycie ropy naftowej w świecie w latach 1991-1999 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

produkcja 66,339 66,552 67,104 68,631 70,306 71,988 74,223 75,682  74,839 

konsumpcja 66,984 67,151 67,421 68,827 69,968 71,550 73,270 73,914 75,245 

Źródło: EIA https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=000gfs00000 
00000000000000000000000vg&c=4100000002000060000000000000g0002000000000000
00001&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFRC-TBPD.A&vo=0&v=H&start=1990&end=1999 
(pobrano 16.05.2018) 

 

Poziom cenowy surowca, na jakim znalazł się u schyłku ostatniej dekady 
ubiegłego stulecia, można uznać za najniższy w dziejach, biorąc pod uwagę 
czynnik inflacyjny.  

 
Tanie surowce 
Ropa naftowa okazała się najbardziej uniwersalnym z surowców w energe-

tyce. Swą popularność zawdzięcza z jednej strony niezwykłe szerokim możli-
wościom zastosowania wytwarzanych na jej bazie produktów jako: paliw silni-
kowych, materiału opałowego dla elektrowni czy systemów grzewczych, a z drugiej 
trwałości braku komplikacji logistycznych przy transporcie oraz przechowywaniu  
i magazynowaniu. Zalet dotyczących wymiaru utylitarnego jest znacznie więcej. 
Przyczyniły się one do wykreowania modelowego rozwiązania przelicznika 
wartości energetycznej, w którym ropa posłużyła za wzorzec. Tona metryczna 
ekwiwalentu ropy naftowej (toe) stała się wygodnym wskaźnikiem w zestawieniach 
zbiorczych różnych nośników energii, natomiast sam kurs baryłki tego surowca – 
punktem odniesienia dla giełdowych notowań węgla czy wyceny gazu ziemnego. 

Apogeum giełdowej przeceny ropy naftowej w końcówce XX wieku przypadło 
na marzec 1998 roku. Jej notowania oscylowały wówczas wokół 10 USD/bbl i nie 
brakło transakcji zbliżających się do poziomu 9,5 USD/ bbl. Dla państw 
eksporterów był to trudny do zaakceptowania stan rzeczy. W wymiarze fiskalnym 
uderzał także w państwa konsumenckie na Starym Kontynencie, gdzie taryfy 
podatkowe i celne na surowiec i paliwa płynne były najwyższe i stanowiły istotny 
element przychodów budżetowych. Dynamika związanego ze spadkiem ich cen 
wzrostu popytu nie mogła kompensować braku wpływu z tytułu sprzedaży paliw. 
Problem istniał nie tylko w wymiarze ekonomicznym, lecz także politycznym.  
W krajach U.E. i gronie reprezentantów byłego bloku wschodniego pretendującym 
do pełnego członkostwa we Wspólnocie liczono się z potencjalnymi daleko-
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siężnymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego, jaki dotknąć może znajdujące 
się w bliskim sąsiedztwie państwa, dla których sprzedaż węglowodorów stanowiła 
istotne źródło wpływów. Obawy te zdawały się być wszechobecne w toczonych 
wówczas dysputach. Pojawiały się w komentarzach eksperckich prezentowanych 
na łamach opiniotwórczych mediów oraz w tzw. bulwarowej publicystyce. 

Zaniżenie do granic możliwości cen ropy naftowej przekładało się na noto-
wania wszystkich paliw kopalnych. Pociągało to za sobą wzrost ich konsumpcji. 
Zmiany widoczne były w każdym segmencie energetyki od produkcji rafineryjnej 
począwszy, a na wytwarzaniu energii elektrycznej skończywszy. Sytuację tę obra-
zuje dynamika zużycia energii pierwotnej. 

 

Wykres nr 1: Konsumpcja energii pierwotnej 

 
Źródło: H. Ritchie, M. Roser, Energy Production & Changing Energy Sources, 

https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources 
 

Wyzwoliła ona ponownie pytania o granice wzrostu zużycia i towarzyszące 
temu od lat 70. obawy o stan rezerw naturalnych surowców i okres, przez jaki będą 
eksploatowane nim ulegną wyczerpaniu.

17
 Powróciła też debata na temat widma 

tzw. pick oil, czyli szczytu wydobycia ropy naftowej i jego konsekwencji.
18

  

                                                           
17

 Ogromny wpływ na kształtowanie opinii środowisk akademickich miały prace irlandzkiego geologa  
J. Campbella, The world’s endowment of conventional oil and its depletion, Geneva 1995, a także The 
Coming Oil Crisis. Brentwood 1997. Wśród innych znaczących prac na ten temat wyróżnić należałoby 
także pozycje: B.J. Fleay, The Decline of the Age of Oil. Sydney 1995; J. Gever, Beyond Oil, 
Colorado 1991; L.F. Ivanhoe, Updated Hubbert curves analyse world oil supply, „World Oil”, 217, 11, 
Nov., s. 91-94. Czy też tego samego autora: Get ready for another oil shock, The Futurist, Jan/Feb. 
1997; R.C., Duncan, The Olduvai Theory; Sliding Towards a Post-Industrial Stone Age. http://dieoff. 
com/page125.htm (pobrano 9.04.2018 r.); a także we współautorstwie z W. Youngquist, The World 
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Rysunek nr 1: 
 

 
 

Osiągnięcie maksimum należy traktować jako zupełnie naturalny element 
właściwy dla każdego procesu. Przewidywalny i prognozowany od okresu,  
w którym masowy popyt na nią stał się bodźcem do pozyskiwania surowca na 
skalę przemysłową. Niespełna półtora wieku później uzależnienie od niej świata 
można pozostawało zjawiskiem bezprecedensowym. Żadne inne kopaliny nigdy 
nie miały takiego znaczenia dla całej populacji ludzkiej. Obrazowo zależność  
tę przekazał Longin Pastusiak: Ropa jest heroiną współczesnego świata. 
Umożliwia ona tak przyjemny sposób życia, jakiego nie może zapewnić żadne inne 
źródło energii. Wysiłki zmierzające do zwalczania tego nałogu okazały się poło-

                                                                                                                                                    

Petroleum Life Cycle, Seattle 1998 internet: http://dieoff.com/page123.htm (pobrano 9.04.2018 r.)  
W. Younquist, Geodestines; The Inevitable Control of Earth Resources over Nations and Individuals, 
Portland 1997; F. E. Trainer; Can renewable energy save industrial society?, „Energy Policy” 1995 
Vol. 23, Issue 12 1995, s. 1009-1026 

18
 W streszczeniu analitycznego raportu na temat konsekwencji pick oil opublikowanego w 2005 roku 
wskazano wieloaspektowy wymiar sięgnięcia najwyższego wydobycia: Szczyt światowego wydobycia 
ropy naftowej oznacza ryzyko bez precedensu dla USA i całego świata. W miarę zbliżania się tego 
momentu ceny ropy będą się gwałtownie zmieniać, co przy braku odpowiednich przeciwdziałań 
spowoduje niemające precedensu koszty ekonomiczne, społeczne i polityczne. Istnieje wiele 
możliwości przeciwdziałań zarówno po stronie popytu, jak i podaży, ale aby miały one istotny wpływ, 
muszą zostać zainicjowane przynajmniej na dekadę wcześniej niż szczyt nastąpi. R.L. Hirsch,  
R. Bezdek, R. Wendling, Peaking of world oil production: impacts, mitigation, & risk management, 
2005, s. 4 
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wiczne, bolesne i nieudane. Większość krajów, bogatych czy biednych, miała się 
możność przekonać, jak bardzo ich system gospodarczy jest zakładnikiem tej 
niezwykłej substancji.

19
 

 
Pick oil i determinant ekologiczny 
Wizja osiągnięcia apogeum podażowego zawsze napawała strachem. 

Przytoczona wypowiedź pochodziła wprawdzie z końca lat 70. ubiegłego wieku, 
niemniej i na progu XXI wieku podejście do problemu przewagi strony popytowej 
na rynku paliwowym wzbudzało niemniejsze emocje. Obawy dotyczyły spadku 
podaży i związanego z tym wzrostu cen, a dalekosiężnie i niedoborów 
zaopatrzeniowych. Lęk z jednej strony dotyczył nadmienianego kresu zasobów,  
a z drugiej negatywnych skutków dla środowiska naturalnego wynikających  
z systematycznie rosnącej konsumpcji. W ostatnim przypadku odnosił się on tak  
do zachodzących zmian klimatycznych i znaczenia, jakie przypisane zostało emisji 
gazów cieplarnianych, jak i samego zanieczyszczenia atmosfery i gruntów 
produktami spalania paliw kopalnych. 

W przeciwieństwie jednak do nadmienianego stanu z przełomu lat 70. i 80. XX 
wieku, zdobycze nauki i postęp technologiczny, jaki nastąpił od tamtych lat, 
pokazały nowe horyzonty rozwoju bez ropy naftowej, gazu zmiennego i węgla. 
Zrzucenie zależności od ropy naftowej w transporcie morskim i lądowym, a także 
elektroenergetyce przestało być mirażem. Podobnie rzecz przedstawiała się  
i z innymi surowcami energetycznymi. Wyjątek stanowiły tu pierwiastki 
rozszczepialne. Jeśli przyjąć jako kierunek przemian odejście od wytwarzania 
energii przy wykorzystaniu procesu spalania, to rzecz ich nie dotyczyła. Pytaniem 
otwartym pozostawał jedynie doraźny koszt finansowy samej transformacji. 
Integralną jej częścią pozostawała implementacja tego, co wniosła z sobą rewo-
lucja informatyczna, stąd też zastąpienie tymi zdobyczami rozwiązań analogowych 
w perspektywie długoterminowej oznacza znaczące oszczędności w bilansie 
końcowym. 

Podniesienie potencjału naukowo-technicznego pozwoliło wprawdzie na kolej-
ne modyfikacje obowiązujących definicji bezpieczeństwa energetycznego, niemniej 
determinantem formułowania kategorii pojęciowych w sferze securologistycznej 
pozostaje wyłącznie strach. Na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia był to, jak 
wspomniano, lęk przed pick oilem i jego następstwami, a zarazem obawy przed 
zmianami klimatycznymi i zniszczeniem ekosystemu na Ziemi.  

Wyrazem emanacji wywołanego przezeń niepokoju pozostała jedna z popular-
niejszych i dominujących współcześnie definicji bezpieczeństwa energetycznego. 
Zgodnie z ustawowym brzmieniem uznano nim „stan gospodarki umożliwiający 
pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię,  
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska”.20

 
Zwraca uwagę wyeksponowanie znaczenia jakie polski prawodawca przypisał 

systemowi organizacji życia ekonomicznego. Nie ma tu mowy o trosce o mieszkań-
ców. Gospodarka traktowana jest jako samodzielny byt i wartość wymagająca 
ochrony. Można spekulować na temat pozycji, jaką zajmuje ona w określonej 

                                                           
19

 L. Pastusiak, Nafta w polityce bliskowschodniej państwa kapitalistycznego, „Nowe Drogi”, 1979,  
nr 6, s. 157 

20
 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, art. 3 pkt. 16 



1134 
______________________________________________________________________________________________

 

 

strukturze instytucjonalnej, umieścić ją w jakiś bliżej oznaczonych ramach 
terytorialnych. Zabiegi te, tak jak i nadmienione intuicyjne próby określenia pozycji 
państwa, nie pozostają neutralne dla merytorycznej treści zawartej w przytaczanej 
formule przesłania. 

Jedynym elementem mogącym uchodzić za cząstkę składową human 
security,

21
 są słowa o nieszkodzeniu otoczeniu naturalnemu. Dookreślają one czas 

i przestrzeń powstania przytaczanej formuły. Jest to jednakże jedyny fragment 
obszarowo wykraczający poza kryterium przedmiotowe.

22
 

 
Podsumowanie 
Ewolucja postrzegania i interpretacji problemu zapewnienia „bezpieczeństwa 

energetycznego” jest procesem naturalnym. Na płaszczyźnie społecznej podlega 
podobnym mechanizmom modyfikacji do tych, jakie zachodzą w odniesieniu  
do wyzwań wynikających z konieczności zaspakajania potrzeb egzystencjalnych,  
a w szczególności tych z nich, których rozwiązanie zostało zinstytucjonalizowane 
na poziomie państwa lub w wymiarze międzynarodowym. Niemniej każdorazowo 
jego istota dotyka jednostki i przez nią jest eksponowana. 

Istotne znaczenie dla odbioru kwestii przypisać można standardowi życia, 
który może uchodzić za pochodną stanu wiedzy, świadomości ideologicznej, 
zamożności i tożsamości kulturowej etc. Akcent położyć należałby także na cenę 
surowców energetycznych czy też współcześnie na koszty wytworzenia i dostęp-
ność nośników. Kluczowa rola przypada jednakże determinantom politycznym  
i technicznym. Ich nadrzędna pozycja wynika z wpływu, jaki wywierają na pozost-
ałe elementy. Casus berlińskiego „mostu życia” dowodzi całkowitej deprecjacji 
czynnika ekonomicznego przez polityczny, natomiast stanowisko arabskich 
eksporterów ropy naftowej w 1973 roku jego ekspozycji. Odzwierciedlenie tego 
stanu rzecz znajduje swoje potwierdzenie także w wydarzeniach z końca lat 70. XX 
wieku czy ostatnich dekadach tego stulecia, kiedy to inicjując stosowne działania 
na arenie międzynarodowej, kreowano sytuację na rynkach.  

Dynamika postępu, jaki poczyniła nauka w zakresie wiedzy na temat możli-
wości wytwarzania energii, utrudniła czy wręcz uniemożliwiła jej reglamentację 
przez czynniki polityczne. Za okoliczność sprzyjającą upowszechnianiu wykorzy-
stywanych dotąd dla potrzeb wojska rozwiązań wskazać można tkwiący w nich 
komercyjny potencjał. Nie bez znaczenia pozostawały obawy przed wyczerpaniem 
łatwo dostępnych, a co za tym idzie tanich w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Dalszy wzrost konsumpcji tego surowca wiązał się jednocześnie  
z postępująca degradacją środowiska naturalnego. Lęk przed dalekosiężnymi 
skutkami takich zmian oraz strach przed globalnymi konsekwencjami gospodar-
czymi dalszego wzrostu popytu na surowce węglowodorowe wyeksponował 
znaczenie nowych technologii w energetyce jako czynnika mogącego stanowić 
remedium na te zagrożenia.  

 
 
 
 

                                                           
21

 J. Stańczyk, Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań 2017, s. 159-161 
22

 http://crudeoilpeak.info/yes-prime-minister-peak-oil-2006-under-your-watch (pobrano 9.03.2018 r.) 
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Streszczenie 
To, czym jest bezpieczeństwo energetyczne, definiowane jest przez percepcję 

problemu. Jego odbiór ewoluuje, zmienia się wraz ze świadomością społeczeń-
stwa. Dodawane są do niego nowe elementy, właściwe dla etapu rozwoju 
cywilizacyjnego wspólnoty pragnącej je zapewnić. Podstawowe kryteria ich doboru 
zależne są od panującego systemu wartości. Ich elementarny poziom wytyczają 
potrzeby biologiczne, natomiast wyższe kreowane są przez czynniki polityczne, 
ekonomiczne itd. Zmianę podejścia dokumentują przypadki sytuacji kryzysowych. 
W tym wymiarze analizie poddano m.in. blokadę Berlina, embargo arabskich 
członków OPEC z 1973 r., wojnę iracko-irańską, spadki cen z ostatnich lat XX 
wieku etc. 

Słowa kluczowe: blokada Berlina, most powietrzny, kryzys paliwowy, wojna 
iracko-irańska, OZE, ropa naftowa, węgiel, bezpieczeństwo energetyczne 

 
Summary 
Energy security is defined by the perception of the problem for which it is  

a proposed solution. As such, the perception thereof and its definition evolves 
together with society constructing it. New elements are added, and these are 
necessarily linked to the stage of civilization on which the community finds itself at 
a certain point in time. On the basic level, energy security is an answer to problems 
connected to biological needs; other criteria which add to its understanding 
strongly correspond to the system of values shared by society, hence on the more 
complex level such factors as, for instance, politics and economy are another set  
of elements which comprise energy security. The biggest shifts in perception of the 
energy security are documented during the crises. The article is focusing on these 
instances by analyzing, among others: Berlin Blockade, embargo of the members 
of OPEC of the Arab origin in 1973, Iran-Iraq War, and deflation which occurred  
in the last years of the twentieth century. 

Key words: OPEC, oil, price, natural gas, coal, Iraq, Iran, WTC, energy 
security 
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ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO JAKO 
PRZESŁANKI WPROWADZENIA STANÓW NADZWYCZAJNYCH W POLSCE 

 
 
Wprowadzenie 
Celem i zarazem wartością każdego państwa jest przetrwanie i rozwój. 

Każdego dnia jednak musi się ono borykać z różnego rodzaju zagrożeniami. Ich 
siła oddziaływania na bezpieczeństwo państwa jest zróżnicowana. Na zmianę ich 
charakteru i wpływu oddziałują zmiany, jakie zachodzą w strategicznym środo-
wisku bezpieczeństwa. Jeszcze do niedawna podstawowym zadaniem pastwa  
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa była głównie ochrona i obrona przed 
zagrożeniami o charakterze militarnym. Obecnie jednak na znaczeniu zyskują 
czynniki niemilitarne. Niektóre z zagrożeń tego typu mogą nawet zagrozić żywot-
nym interesom państwa, takim jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo 
obywateli czy demokratyczny porządek prawny. 

Rodzajem bezpieczeństwa, które w XXI wieku wzbudza szczególne zaintere-
sowanie, jest bezpieczeństwo energetyczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
nasilenie się wyzwań i zagrożeń w tym zakresie. Jak podkreśla Ryszard  
M. Czarny, „energia stała się jednym z głównych tematów politycznej refleksji 
strategicznej, a w tym kontekście bezpieczeństwo energetyczne staje się 
synonimem bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa ekonomicznego”.1 
Tym samym, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stało się jednym  
z głównych celów polityki bezpieczeństwa państwa. Problematyka ta jest jednak 
istotna nie tylko dla decydentów politycznych, którzy poprzez podejmowane 
decyzje i działania mają znaczący wpływ na kształtowanie się tego rodzaju 
bezpieczeństwa. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest 
kluczowa również dla sektora przemysłowego oraz obywateli, ponieważ związana 
jest z zagwarantowaniem wysokiej jakości życia. Zakłócenia w dostawach 
surowców energetycznych czy całkowite ich przerwanie stanowić będą więc 
ogromne zagrożenie dla pojedynczych obywateli, grup społecznych, poszcze-
gólnych regionów, a nawet całego państwa.  

Każde państwo, aby móc skutecznie zapobiegać urzeczywistnianiu się 
zagrożeń, walczyć z nimi oraz usuwać ich skutki, organizuje i utrzymuje niezbędne 
siły i środki. Jeżeli jednak zwykłe konstytucyjne środki są niewystarczające  
z punktu widzenia istnienia lub powstania szczególnych zagrożeń, uruchamiana 
jest instytucja stanów nadzwyczajnych. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 r.

2
 w rozdziale XI wskazano na możliwość wprowadzenia,  

w zależności od charakteru i źródła pochodzenia zagrożenia, stanu klęski 
żywiołowej, stanu wyjątkowego oraz stanu wojennego.  

Biorąc pod uwagę znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla współ-
czesnego państwa i społeczeństwa, celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy 
urzeczywistnienie się zagrożenia dla tegoż bezpieczeństwa może stanowić 

                                                           
1
 R.M. Czarny, Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”  
nr 1/2016, s. 102 

2
 Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
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wystarczające uzasadnienie dla wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce. 
W tym kontekście starano się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czym jest bezpieczeństwo energetyczne oraz jaka jest jego istota? 
2. Jakie zagrożenia mogą stanowić wyczerpujące przesłanki dla wprowa-

dzenia stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej? 

3. Czy, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach możliwe będzie zastosowanie 
instytucji stanów nadzwyczajnych w kontekście wystąpienia zagrożeń dla 
bezpieczeństwa energetycznego? 

 
Pojęcie i istota bezpieczeństwa energetycznego 
Pojmowanie bezpieczeństwa energetycznego ewoluowało wraz z rozwojem 

cywilizacyjnym. Początkowo łączono je z jedynie z koniecznością zapewnienia 
nieprzerwanych dostaw w międzynarodowym obrocie ropą naftową. W ostatnich 
dekadach pojęcie bezpieczeństwa energetycznego znacznie się poszerzyło. Nie 
doczekało się jednak jednej uniwersalnej definicji, w związku z czym w literaturze 
napotkać można liczne jego wyjaśnienia.  

Najogólniej, bezpieczeństwo energetyczne można zdefiniować jako brak 
zagrożeń lub ochronę przed zagrożeniami związanymi z dostawami energii  
i paliw.

3
 Przytoczonego rozumienia nie można jednak uznać za wyczerpujące,  

w pełni opisujące istotę omawianego pojęcia. Jej autor nie odniósł się bowiem 
chociażby do takich elementów, jak ceny za dostarczaną energię i paliwo, niewy-
starczająca dywersyfikacja dostawców czy wreszcie ochrona infrastruktury 
energetycznej. 

Nieco szerzej pojęcie bezpieczeństwa energetycznego definiuje M. T. Klare, 
który rozumie przez nie „[…] pewność otrzymywania przez odbiorców – nawet  
w razie międzynarodowego kryzysu lub konfliktu – energii o dopuszczalnej dla nich 
cenie i w ilości wystarczającej, by zaspokoić podstawowe potrzeby państwa”.4 
Bezpieczeństwo energetyczne, zdaniem E. Cziomera i M. Lasonia, to „[…] 
dostępność energii w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości  
i po rozsądnej cenie i/lub cenie możliwej do zapłacenia”.5 

Do problematyki bezpieczeństwa energetycznego odniósł się również polski 
ustawodawca. W ustawie Prawo energetyczne można przeczytać, że jest to „stan 
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrze-
bowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.6 Liczne odniesienia 

                                                           
3
 H. Faas, F. Gracceva, G. Fulli, M. Masera, European Security – a European Perspective (in:)  
A. Gheorghe, L. Muresan (ed.), Energy Security: International and Local Issues, Theoretical 
Perspectives, and Critical Energy Infrastructures, , The NATO Science for Peace and Security 
Programme, Springer, Dordrecht 2011, s. 10; D. Foremny, Bezpieczeństwo energetyczne (w:) K.A. 
Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa 2009, s. 213 

4
 M.T. Klare, Bezpieczeństwo energetyczne (w:) P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa. Kraków 
2012, s. 488 

5
 E. Cziomer, M. Lasoń, Podstawowe pojęcia i zakres bezpieczeństwa międzynarodowego  
i energetycznego (w:) E. Cziomer (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI 
wieku. Kraków 2008, s. 18 

6
 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm., art. 3 pkt 16. 
Warto nadmienić, że w przywołanej ustawie zawarto także definicje bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej (art. 3 pkt 16a) oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej (art. 3 pkt 3b) 
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do bezpieczeństwa energetycznego Polski można dostrzec również w doku-
mentach strategicznych. Jest ono definiowane jako: 

- „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego 
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie  
i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziały-
wania sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa”;7 

- „zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym 
zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę  
i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania 
krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersy-
fikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazo-
wych”8

 (bezpieczeństwo dostaw paliw i energii); 

- „[…] nie tylko […] zróżnicowanie źródeł dostaw nośników energii oraz 
zapewnienie pewności ich dostaw po akceptowalnej dla społeczeństwa  
i gospodarki cenie, ale także […] optymalne wykorzystanie krajowych 
zasobów surowców energetycznych, przy jednoczesnym zastosowaniu 
nowych technologii i aktywnym uczestnictwie w międzynarodowych 
inicjatywach dotyczących środowiska i energetyki, w których Polska 
powinna dążyć́ do uwzględnienia w przygotowywanych rozwiązaniach 
specyfiki polskiej gospodarki, a w szczególności posiadanej bazy 
paliwowej”.9 

Bezpieczeństwo energetyczne może mieć charakter wewnętrzny, odnoszący 
się do kwestii związanych z równoważeniem podaży i popytu, przy uwzględnieniu 
konieczności ochrony środowiska naturalnego, konsumentów oraz wymogów 
politycznych i ekonomicznych, oraz zewnętrzny dotyczący zapełnienia luki 
wynikającej z różnic pomiędzy krajową produkcją a krajowymi potrzebami.

10
 

Z punktu widzenia sposobu zapewniania, bezpieczeństwo energetyczne 
można podzielić na autonomiczne oraz zintegrowane z gospodarką światową. 
Podejście autonomiczne do bezpieczeństwa energetycznego odnosi się do działań 
państwa (grupy państw) podejmowanych na rzecz zapewnienia samowystarczal-
ności energetycznej. Skutkiem takowego działania jest zmniejszenie uzależnienia 
państwa (grupy państw) od importu surowców energetycznych. Rozwiązaniem 
idealnym w tym przypadku byłoby oparcie produkcji energii na rodzimych 
nośnikach. W przypadku zdecydowanej większości państw jest to jednak niemo-
żliwe, dlatego też podejście autonomiczne oparte jest na następujących 
założeniach:

11
 

- należy zapewnić stabilność pierwotnych nośników energii, aby umożliwić 
nieprzerwaną produkcję energii; 

- poziom dostaw pierwotnych nośników energii powinien gwarantować 
zaspokojenie potrzeb krajowych; 

                                                           
7
 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa 2005, s. 5 

8
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2009, s. 8 

9
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Ministerstwo 
Gospodarki – Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2014, s. 38-39 

10
 P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne (w:) K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo 
międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa 2006, s. 122 

11
 P. Bożyk, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią 
Europejską, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr 4(38)/2013, s. 31 
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- ceny dostaw powinny być akceptowane zarówno przez gospodarkę, jak  
i społeczeństwo; 

- import pierwotnych nośników energii powinien jednocześnie gwarantować 
optymalne wykorzystanie rodzimych zasobów surowców energetycznych; 

- dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw. 
Podejście zintegrowane z gospodarką światową może mieć natomiast charak-

ter globalny lub regionalny. W pierwszym przypadku punkt odniesienia stanowi 
Organizacja Narodów Zjednoczonych. Na jej forum bezpieczeństwo energetyczne 
rozumiane jest jako „dostępność użytkowych dostaw energii w punkcie końcowej 
(finalnej) konsumpcji przy ekonomicznym poziomie cen oraz w wystarczających 
ilościach i właściwym czasie, w sposób sprzyjający promowaniu efektywności 
energetycznej oraz niewymuszonemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu 
kraju”.12

 Regionalne podejście zintegrowane do bezpieczeństwa energetycznego 
promowane jest natomiast przez Europejską Komisję Gospodarczą. Warunkiem 
jego zapewnienia jest: 

- „dostępność energii w regionie w wystarczających ilościach i w stosownym 
czasie; 

- przy poziomach cen sprzyjających pożądanej efektywności ekonomicznej 
oraz rozwojowi gospodarczemu i społecznemu grupy krajów”.13

 
Wydaje się, że znalezienie uniwersalnej definicji bezpieczeństwa 

energetycznego jest trudne. Często rozpatruje się je z punktu widzenia polityki, 
ekonomii, ekologii czy zrównoważonego rozwoju. Dokonując pewnego uogólnienia 
można przyjąć, że zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, to „[...] zespół 
działań mających na celu stworzenie określonego systemu prawno–
ekonomicznego, który będzie wymuszał:  

- pewność dostaw, czyli zapewnienie stabilnych warunków umożliwiających 
pokrycie bieżącego oraz perspektywicznego zapotrzebowania gospodarki  
i społeczeństwa na energię; 

- konkurencyjność, czyli stworzenie wszystkim uczestnikom rynku energii 
jednakowych warunków dla działalności; 

- spełnienie wymagań ochrony środowiska, czyli ograniczenie negatywnego 
oddziaływania sektora energii na środowisko naturalne oraz warunki życia 
społecznego”.14

 
Nie ulega też wątpliwości, że pojęcie bezpieczeństwa energetycznego będzie 

nadal ewoluować, na co wpływ będą miały czynniki związane z polityką trwałego 
rozwoju, ekonomią, rozwojem rynków energetycznych, a także społeczno-
ekonomicznymi zmianami w transporcie czy technologiach informacyjnych.  

 
Stany nadzwyczajne w Polsce 
Od zarania wieków poszczególne państwa i społeczeństwa poszukiwały 

sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa i względnej stabilności umożliwiającej 
dalszy rozwój. Jednak pomimo wysiłków nie jest możliwe wyeliminowanie 

                                                           
12

 Emerging Global Energy Security Risks, „The ECE Energy Series” No. 36, Economic Comission for 
Europe, United Nations.Geneva 2007, s. 8 

13
 P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym  
z Unią Europejską. Warszawa 2013, s. 10-11 

14
 M. Kaliski, D. Staśko, Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski. Kraków 2006,  
s. 17 
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wszystkich możliwych zagrożeń, a nawet ograniczenie ich negatywnego wpływu. 
Mowa tu zarówno o zagrożeniach zależnych od woli człowieka, jak też całkowicie 
od niego niezależnych, spowodowanych przez siły natury. Dlatego też współ-
czesne państwa starają się wypracować procedury działania na wypadek 
wystąpienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla istnienia i niepodległości, ładu  
i bezpieczeństwa wewnętrznego, instytucji demokratycznych czy ładu 
ekonomicznego bądź też w znacznym stopniu ograniczających normalne 
funkcjonowanie społeczeństwa. Jak bowiem stwierdził K. Wójtowicz, „demokracja 
nie może bowiem być bezbronna tak wobec zamachów na swe instytucje, jak  
i wobec innych sytuacji obiektywnie grożących załamaniem porządku społecznego. 
Nie do przyjęcia byłaby teza, iż skuteczność w takim przypadku jest przywilejem 
państwa totalitarnego”.15

 W szczególnych przypadkach, gdy zwykłe konstytucyjne 
środki są niewystarczające, uruchamiana jest instytucja stanów nadzwyczajnych. 

Stan nadzwyczajny jest często definiowany. Nie jest to jednak pojęcie  
o ściśle ustalonym znaczeniu. Kwerenda literatury pozwala jednakże na wskazanie 
i zaakcentowanie kilku cech, które charakteryzują instytucję stanu 
nadzwyczajnego, a jednocześnie umożliwiają odróżnienie jej innych szczególnych 
okoliczności.16

 Należą do nich: 

- skutki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego: ograniczenie lub zawieszenie 
niektórych praw i wolności człowieka i obywatela, zmiana charakteru 
uprawnień organów władzy publicznej; 

- szczególne okoliczności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – do takich 
okoliczności zaliczyć można klęskę żywiołową w znaczący sposób ogra-
niczającą normalne funkcjonowanie społeczeństwa, zaostrzenie sytuacji 
wewnętrznej w państwie, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, zagrożenie bezpieczeństwa państwa; wszelkie 
okoliczności, których nie można usunąć przy pomocy zwykłych 
konstytucyjnych środków; 

- odstępstwo od normalnego, demokratycznego porządku prawnego – 
zastosowanie szczególnych, nadzwyczajnych środków, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest stwierdzenie, że istota stanu 
nadzwyczajnego „[…] sprowadza się do wprowadzenia szczególnego reżimu 
prawnego, zakładającego przede wszystkim wyłączenie lub ograniczenie 
uprawnień i wolności obywateli. Dopiero w dalszej kolejności należy rozpatrywać 
zmiany w sposobie funkcjonowania aparatu państwowego”.17

 Celem wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego jest natomiast zapewnienie bezpieczeństwa zarówno 
państwu, jak i społeczeństwu.

18
 

                                                           
15

 K. Wójtowicz, Stany nadzwyczajne (Analiza prawno-porównawcza z uwzględnieniem Projektu 
Konstytucji RP), Archiwum Sejmu, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, „Ekspertyzy 
1995/96”, nr 68, s. 1 

16
 W doktrynie polskiej wyróżnić można inne instytucje, które zbliżone są do instytucji stanu 
nadzwyczajnego, jak zarządzanie kryzysowe (Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym, Dz.U. z 2017 r., poz. 209) czy stan wojny (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 

17
 J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 
1999, s. 195. Zob. również: K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 r. Białystok 2005, s. 9 

18
 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012, s. 1086 
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., w rozdziale  
XI, przewiduje trzy kategorie stanów nadzwyczajnych: stan klęski żywiołowej, stan 
wyjątkowy oraz stan wojenny. Chociaż każdy z tych stanów został szczegółowo 
uregulowany w osobnej ustawie zwykłej,19

 warto wspomnieć o pewnych zasadach 
ogólnych, którymi rządzą się wszystkie stany nadzwyczajne. Ich zasadniczym 
celem jest zabezpieczenie przez nadużywaniem stanów nadzwyczajnych.  
Do zasad tych należy: 

- zasada wyjątkowości (art. 228 ust. 1 Konstytucji RP) – aby możliwe było 
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, konieczne jest zaistnienie szcze-
gólnego zagrożenia, którego usunięcie nie jest możliwe przy zastosowaniu 
zwykłych konstytucyjnych środków; 

- zasada legalności (art. 228 ust. 2-4 Konstytucji RP) – stan nadzwyczajny 
może być wprowadzony jedynie na podstawie ustawy w drodze 
rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej 
wiadomości; ustawa powinna określać zakres ograniczeń praw i wolności 
człowieka i obywatela, zasady działania organów władzy publicznej; może 
również uregulować zakres wyrównywania strat majątkowych powstałych 
na skutek ograniczenia praw i wolności; 

- zasada proporcjonalności (art. 228 ust. 5 Konstytucji RP) – należy 
stosować tylko takie środki nadzwyczajne, które są konieczne ze względu 
na zaistniałe zagrożenie; 

- zasada celowości (art. 228 ust. 5 in fine Konstytucji RP) – wszystkie 
zastosowane środki w czasie stanu nadzwyczajnego powinny zmierzać  
do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa i przywrócenia 
obowiązywania pełnego zakresu praw i wolności człowieka i obywatela; 

- zasada ochrony podstaw systemu prawnego (art. 228 ust. 6 Konstytucji 
RP) – w czasie stanu nadzwyczajnego nie można podważać prawnych 
podstaw istnienia państwa oraz zasad kształtujących instytucje 
zapewniające mu funkcjonowanie; nie można zmieniać Konstytucji RP, 
Kodeksu wyborczego

20
 oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych; 

- zasada ochrony organów przedstawicielskich (art. 228 ust. 7 Konstytucji 
RP) – w czasie stanów nadzwyczajnych i w 90 po ich zakończeniu nie 
można: skracać kadencji Sejmu, przeprowadzać referendum ogólnokra-
jowego, przeprowadzać wyborów do Sejmu, Senatu, organów samorządu 
terytorialnego oraz wyborów Prezydenta RP. 

Stan klęski żywiołowej może zostać wprowadzony w celu zapobieżenia 
skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych oraz w celu ich usunięcia. 
Niektórzy autorzy formułują tezę, że przyczyny wystąpienia klęski żywiołowej mają 
źródło jedynie w działaniu sił natury, bagatelizując, a nawet negując możliwość  
ich zaistnienia na skutek błędu bądź celowego działania człowieka.

21
 Wydaje się 

jednak, że „czynnik ludzki” powinien być brany pod uwagę, co zresztą potwierdził 
sam ustawodawca, wskazując, że przyczyną katastrofy naturalnej lub awarii 

                                                           
19

 Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897); ustawa  
z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1928); ustawa z 29 sierpnia  
2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1932) 

20
 Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm. 

21
 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2009, s. 291 
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technicznej może być zdarzenie w cyberprzestrzeni lub działania o charakterze 
terrorystycznym.

22
 Nie każda jednak katastrofa naturalna czy awaria techniczna 

uzasadniać będzie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Musi zaistnieć bowiem 
taka sytuacja, w której pomoc i ochrona przed jej skutkami mogły być skutecznie 
podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu 
różnych organów, instytucji, służb i formacji działających pod jednolitym 
kierownictwem. 

Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów na wniosek właściwego 
wojewody bądź z własnej inicjatywy na całym terytorium państwa lub na jego 
części – w zależności od zasięgu zaistniałego zagrożenia bądź też obszaru,  
na którym wystąpić mogą skutki tego zagrożenia. Pożądane jest, aby zasięg 
terytorialny odwoływał się do podziału terytorialnego państwa, w związku z czym 
najmniejszą jednostką, na której może być wprowadzony stan klęski żywiołowej, 
powinna być gmina. Omawiany stan nadzwyczajny może być wprowadzony  
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni,

23
 przy czym możliwe jest jego 

jednorazowe przedłużenie (za zgodą Sejmu) na czas oznaczony.
24

 Możliwe jest też 
wcześniejsze zniesienie stanu klęski żywiołowej, gdy ustaną przyczyny jego 
wprowadzenia. Rozporządzenie w sprawie zniesienia wydaje się w tym samym 
trybie, co rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

Do przesłanek uzasadniających wprowadzenie stanu wyjątkowego ustrojo-
dawca zaliczył zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa 
obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanych działaniami  
o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, których 
usunięcie nie jest możliwe przy zastosowaniu zwykłych konstytucyjnych środków.

25
 

Zaznaczyć należy, że żadna z przesłanek nie została zdefiniowana przez 
ustawodawcę, co daje pewną swobodę oceny sytuacji przez organy upoważnione 
do wprowadzenia omawianego stanu nadzwyczajnego. Wydaje się jednak,  
że przesłanki te są w miarę jednolicie rozumiane, dlatego też należy zgodzić się  
z B. Banaszakiem, że „[…] nadmierna kazuistyka regulacji konstytucyjnej 
uniemożliwiałaby w praktyce ochronę funkcjonowania państwa w przypadkach 
nieprzewidzianych przez prawo. A takie można sobie bez trudu wyobrazić”.26

 
Stan wyjątkowy wprowadza Prezydent na wniosek Rady Ministrów w drodze 

rozporządzenia, które podlega kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów. Konieczne 
jest także wyrażenie zgody przez Sejm na wprowadzenie stanu.

27
 Podobnie, jak 

ma to miejsce w przypadku stanu klęski żywiołowej, stan wyjątkowy może zostać 
wprowadzony na części bądź na całym terytorium państwa. Ustawodawca 
dokładnie ograniczył również czas trwania omawianego stanu nadzwyczajnego do 
90 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia, za zgodą Sejmu, do 60 dni.

28
  

W ten sposób wyznaczony został limit na okres trwania stanu wyjątkowego, który 
bazuje na przekonaniu, że skoro przesłanki uzasadniające wprowadzenie stanu 

                                                           
22

 Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, art. 3 ust. 2 
23

 Ibidem, art. 4 ust. 2 
24

 Ibidem, art. 6 ust. 1 
25

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 230; ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, 
art. 2 ust. 1 

26
 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 1099 

27
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 230; ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, 
art. 3 ust. 1 

28
 Ibidem oraz ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, art. 5 ust. 1 



1144 
______________________________________________________________________________________________

 

 

wyjątkowego mają źródła wewnątrz kraju, w ciągu 150 dni powinno zostać 
przywrócone normalne funkcjonowanie państwa. Biorąc pod uwagę powyższe, 
stan wyjątkowy może zostać zakończony po upływie terminu, na jaki został 
wprowadzony, po wydaniu przez Prezydenta rozporządzenia znoszącego stan lub 
też na sutek działania Sejmu – uchylającego rozporządzenie Prezydenta 
wprowadzające stan lun niewyrażającego zgody na jego przedłużenie. 

Źródło zagrożeń uzasadniających wprowadzenie ostatniego ze stanów 
nadzwyczajnych – stanu wojennego – znajduje się na zewnątrz państwa.  
W związku z powyższym, przyczyną wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego 
może być zewnętrzne zagrożenie państwa (także spowodowane przez działalność  
o charakterze terrorystycznym lub działalność w cyberprzestrzeni), zbrojna napaść 
na terytorium RP lub zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, 
wynikające z podpisanej przez Polskę umowy międzynarodowej.29

 Przy czym 
należy odróżnić stan wojenny od stanu wojny, o którym mowa w art. 116 
Konstytucji RP. Pierwsza bowiem instytucja, mimo iż przyczyny jej zastosowania 
znajdują się poza granicami państwa, wywołuje skutki wewnątrz państwa. Celem 
zastosowania drugiej instytucji jest natomiast wywołanie skutków w sferze 
prawnomiędzynarodowej, a nie wewnętrznej. 

Tryb wprowadzania stanu wojennego jest analogiczny do trybu wprowadzania 
stanu wyjątkowego. Również w tym przypadku organem wnioskującym jest Rada 
Ministrów, a rozporządzenie (podlegające kontrasygnacie Prezesa Rady Mini-
strów), wprowadzające przedmiotowy stan nadzwyczajny na części bądź całości 
terytorium RP, wydaje Prezydent.

30
 Zgodę na wprowadzenie stanu wojennego 

musi wyrazić Sejm. Pewnym novum pozostaje jednak czas trwania stanu 
wojennego. Prezydent wprowadza go więc na czas nieoznaczony, co wydaje się 
być uzasadnione ze względu na źródło pochodzenia zagrożeń. Trudno jest bowiem 
przewidzieć, jak długo utrzyma się zagrożenie pochodzące z zewnątrz lub napaść 
na terytorium RP czy sojuszników. W związku z powyższym, zniesienie stanu 
wojennego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sejm nie wyrazi zgody na jego wprowa-
dzenie, wymagać będzie wydania stosowanego rozporządzenia (podlegającego 
kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów) przez Prezydenta. Aby jednak było  
to możliwe, konieczne jest ustanie przyczyn, dla których stan ten został 
wprowadzony, przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie państwa oraz Rada 
Ministrów złoży w tej sprawie stosowny wniosek. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w polskim porządku prawnym 
przewidziane zostały trzy stany nadzwyczajne. Ich wprowadzenie determinowane 
jest określonymi przesłankami, które mają charakter kwalifikowany. Regulują 
bowiem sytuacje o podobnym charakterze. Stan klęski żywiołowej związany jest  
z wystąpieniem katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, stan wyjątkowy –  
z wystąpieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 
dotyczących zagrożenia konstytucyjnego ustroju, bezpieczeństwa obywateli lub 
porządku publicznego, stan wojenny natomiast związany jest z zagrożeniem 
mającym źródło poza granicami państwa. Dodatkowo wszystkie trzy stany mogą 
zostać wprowadzone na skutek zaistnienia zagrożenia o charakterze terro-
rystycznym czy związanym z działalnością w cyberprzestrzeni. Poza przyczynami 

                                                           
29

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 229; ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym…, 
art. 2 ust. 1 

30
 Ibidem 
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wprowadzenia stanu klęski żywiołowej (chociaż i w tym przypadku katalog 
wymienionych zagrożeń ma charakter przykładowy, otwarty), żadna z przesłanek 
uzasadniających wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie została zdefiniowana. 
Taki zabieg pozostawia właściwym organom swobodę interpretacji i oceny 
zaistniałej sytuacji. Zauważyć należy także, że w przypadku żadnego ze stanów 
nadzwyczajnych wśród przesłanek nie wymienia się zagrożeń dla bezpieczeństwa 
energetycznego. W tym miejscu należy więc zadać pytanie, czy na skutek 
ziszczenia się tego typu zagrożenia dopuszczalne będzie zastosowanie instytucji 
stanu nadzwyczajnego. 

 
Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego a stany nadzwyczajne 
Środowisko bezpieczeństwa narodowego drugiej dekady XXI wieku charak-

teryzują rewolucyjne zmiany. Nie można też zapominać o zdiagnozowanych  
już wcześniej zagrożeniach oraz prognozowanych wyzwaniach. Wydaje się,  
że prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu na skalę globalną jest dziś małe, 
jednak pojawiają się nowe zjawiska, które mogą mieć w przyszłości wpływ  
na bezpieczeństwo świata oraz poszczególnych państw i społeczeństw. Do zjawisk 
tych, zaliczyć można kryzysy o różnym podłożu, niestabilność polityczną, 
przestępczość zorganizowaną, terroryzm, konflikty o podłożu etnicznym, katastrofy 
naturalne (w tym ekologiczne i związane ze zmianami klimatycznymi) czy 
zagrożenia energetyczne. Zjawiska te często wzajemnie przenikają się, przyjmując 
niejednokrotnie postać, z którą państwo nie jest w stanie poradzić sobie stosując 
zwykłe, konstytucyjne środki. 

Nie można nie zgodzić się z poglądem, że energia ma we współczesnym 
świecie ogromne znaczenie. Z dużym prawdopodobieństwem można także przy-
puścić, że jej znaczenie w przyszłości będzie jeszcze bardziej wzrastać. Prawie 
każdy aspekt życia współczesnych społeczeństw oparty jest na dostarczonej 
energii. Brak bezpieczeństwa energetycznego, który w swojej skrajnej formie 
oznaczać będzie całkowite odcięcie danego systemu od źródeł energii, będzie miał 
daleko idące konsekwencje. Czy jednak uzasadniać może wprowadzenie jednego 
z trzech stanów nadzwyczajnych, które przewidziane zostały przez Konstytucję 
RP? 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego mogą urzeczywistnić się  
na skutek działania sił natury. Takie zjawiska, jak np. silne wiatry czy intensywne 
opady śniegu mogą doprowadzić do awarii sieci energetycznej.

31
 Zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa energetycznego może być także awaria techniczna. Jej przyczyną 
może stać się np. przeciążenie lub zły stan techniczny sieci elektroenergetycznych 
czy brak automatycznych systemów kontroli, jak również działalność terrorystyczna 
lub w cyberprzestrzeni. Wobec powyższego, uzasadniona wydaje się możliwość 
zastosowania instytucji stanu klęski żywiołowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
dla bezpieczeństwa energetycznego. Może być on bowiem wprowadzony  
w sytuacji ziszczenia się katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, „[…] których 
skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach 

                                                           
31

 Na skutek nawałnic, które w sierpniu 2017 r. przeszły nad Polską, prądu pozbawionych zostało  
ok. 350 tys. mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego  
i warmińsko-mazurskiego. Z kolei w kwietniu 2008 r., w wyniku awarii linii energetycznych spowo-
dowanych intensywnymi opadami śniegu, prądu pozbawionych zostało ok. 628 tys. mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego. 
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albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie 
podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu 
rożnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających 
pod jednolitym kierownictwem”.32

 
Trudniejszą kwestią pozostaje jednak udzielenie odpowiedzi na pytanie 

dotyczące możliwości wprowadzenia stanów wyjątkowego i wojennego na skutek 
wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego. Zostało już powie-
dziane, że cechą charakterystyczną współczesnych zagrożeń jest ich złożoność. 
Ich występowanie ma zazwyczaj charakter systemowy. Zidentyfikowane zagro-
żenia energetyczne implikować mogą więc zagrożenia polityczne, społeczne,  
a nawet militarne.  

Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na skutek zagrożenia konsty-
tucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. 
Zdaniem B. Banaszaka, „zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa oznacza 
niebezpieczeństwo zniesienia, nieprzestrzeganie jego zasad w funkcjonowaniu 
organów państwowych lub niektórych z nich bądź spowodowanie zaprzestania 
niektórych z nich, co prowadzi do paraliżu państwa i godzi w jego dalszy byt  
w kształcie nakreślonym w Konstytucji”.33

 Kwestią, która niewątpliwie wymaga 
szerszej dyskusji i refleksji naukowej, jest możliwość paraliżu państwa na skutek 
zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w postaci przerwy w dostawach 
energii elektrycznej. Żyjemy bowiem w czasie rozwoju e-administracji. W wielu 
aspektach działalności administracji zrezygnowano z dokumentacji papierowej, 
przenosząc ją do cyberprzestrzeni. W sytuacji przedłużających się przerw  
w dostawach energii możliwy jest w niektórych przypadkach powrót do „dokumen-
tów papierowych”. Problematyczny może jednak okazać się dostęp elektronicznych 
baz danych czy rejestrów. 

Kolejną przesłanką wprowadzenia stanu wyjątkowego jest bezpieczeństwo 
obywateli. Tradycyjnie wiązano je z zagrożeniami dla życia, zdrowia i mienia. 
Współcześnie jednak należy je rozumieć szerzej, włączając w nie sferę 
bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnienie tegoż bezpieczeństwa wynika  
z konstytucyjnych zadań państwa względem zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom. Chociaż Konstytucja RP nie zawiera wprost żadnej normy odnoszącej 
się do bezpieczeństwa energetycznego, organem odpowiedzialnym za zapewnie-
nie bezpieczeństwa uczyniono Radę Ministrów34

 i ona też będzie wnioskować  
do Prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego. 

Zagrożenie bezpieczeństwa obywateli wywołane zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa energetycznego może z kolei doprowadzić do zakłócenia porządku 
publicznego, rozumianego jako system „[…] urządzeń prawo-publicznych i stosun-
ków społecznych powstających i kształtujących się w miejscach publicznych, 
niepublicznych, którego celem i zadaniem jest zwłaszcza ochrona życia, zdrowia, 
mienia obywateli i mienia społecznego i zapewnienie normalnej działalności 
instytucji, zakładów, przedsiębiorstw państwowych, społecznych i prywatnych  
oraz eliminowanie (usuwanie) różnego rodzaju uciążliwości niebezpiecznych  

                                                           
32

 Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, art. 3 ust. 1 pkt 1 
33

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 1098-1099 
34

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 146 
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lub niedogodnych dla społeczeństw i jednostek”.35
 Przedłużające się zakłócenia  

w dostawach energii elektrycznej, brak dostępu lub ograniczony dostęp  
(np. na skutek reglamentacji) do paliw skutkujący trudnościami w przemieszczaniu 
się, a w konsekwencji zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa, gospodarki 
i państwa mogą leżeć u podstaw niepokojów społecznych, masowych protestów 
czy wzrostu przestępczości. Ich duże natężenie, zasięg oraz negatywne, a nawet 
katastrofalne skutki mogą stać się przesłanką wprowadzenia stanu wyjątkowego. 
Analiza tego, czy dana sytuacja wyczerpuje znamiona zagrożenia dla konstytu-
cyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli czy porządku publicznego 
każdorazowo należeć będzie do właściwych organów odpowiedzialnych za wpro-
wadzenie stanu wyjątkowego. 

Stan wojenny może zostać wprowadzony na skutek zewnętrznego zagrożenia 
państwa, zbrojnej napaści lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowią-
zanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Zagrożenia te może spowodować 
także działalność o charakterze terrorystycznym lub działalność w cyberprzes-
trzeni. Z przesłanek uzasadniających wprowadzenie stanu wojennego najbardziej 
niedookreślonym zwrotem wydaje się być „zewnętrzne zagrożenie państwa”, 
dlatego też ustawodawca wskazał, że należy przez nie rozumieć „[…] celowe 
działania, godzące w niepodległość, niepodzielność terytorium, ważny interes 
gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo 
poważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane przez 
zewnętrzne w stosunku do niej podmioty”.36

 Pojęcie zewnętrznego zagrożenia 
państwa jest więc na tyle pojemne, iż „może pomieścić w sobie wiele różnych 
sytuacji (stanów faktycznych) zagrażających państwu ze strony zewnętrznych 
wobec niego podmiotów i z pewnością nie chodzi tu jedynie o działania czy groźby 
natury militarnej”.37

 Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że za zewnętrzne 
zagrożenie państwa uznać można zniszczenie kluczowych obiektów tworzących 
system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, czyli obiekty 
infrastruktury krytycznej państwa.

38
 Ponadto, działanie mające na celu wywołanie 

zakłóceń funkcjonowania systemów łączności, systemów teleinformatycznych, 
działalności przemysłu, transportu, ratownictwa, zaopatrzenia w żywność i wodę,

39
 

a w konsekwencji paniki wśród ludności skutkującej masowymi zakłóceniami 
porządku publicznego, mogą poprzedzać rzeczywistą agresję na terytorium 
państwa. Dodatkowym zagrożenie generować może w takim przypadku przerwanie 
dostaw surowców energetycznych z zagranicy oraz konieczność korzystania  
z posiadanych rezerw strategicznych,

40
 w tym zapasów ropy naftowej i produktów 

                                                           
35

 S. Bolesta, Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” 1983,  
nr 1, s. 236 

36
 Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym..., art. 2 ust. 1a 

37
 L. Mażewski, Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918-2009. Toruń 2010, s. 235 

38
 Zob. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2017 r., poz. 209 z późn. zm., 
art. 3 pkt 2 

39
 Systemy zaliczane do infrastruktury krytycznej państwa są ze sobą ściśle związane, co powoduje,  
że zakłócenie działania jednego systemu wpływa negatywnie na działanie innych systemów. 

40
 „Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, 
bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, 
odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących 
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia  
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naftowych (zapasów interwencyjnych),
41

 które z kolei charakteryzują się ograni-
czonością. Wskazane powyżej sytuacje, w połączeniu z rzeczywistą agresją  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowić będą zagrożenie dla niepodle-
głości państwa. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego 
mogą stanowić podstawę do wprowadzenia stanu wojennego. Należy jednak 
pamiętać, że każdorazowo powinny zostać spełnione następujące warunki:

42
 

- zagrożenie musi mieć charakter zewnętrzny; 
- zagrożenie dotyczyć powinno państwa; 
- skutki zagrożenia muszą mieć charakter polityczno-militarny; 

- zagrożenie musi być poważne;  
- zagrożenie musi być rzeczywiste i realne. 
 
Podsumowanie 
Nie ulega wątpliwości, że energetyka stanowi obecnie jeden z najważniej-

szych elementów bezpieczeństwa narodowego, a zarazem niezbędny element dla 
prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Dlatego też zagrożenia 
bezpieczeństwa energetycznego wywoływać mogą skutki nie tylko ekonomiczne, 
ale także społeczne, polityczne, a nawet militarne. Jak dowodzi powyższa analiza, 
ich ziszczenie się, w zależności od przyczyn i skutków, stanowić może wystar-
czającą przesłankę dla wprowadzenia wszystkich trzech stanów nadzwyczajnych 
przewidzianych w Konstytucji RP. Niemniej jednak należy pamiętać, że jedną  
z zasad stanów nadzwyczajnych jest zasada wyjątkowości. Stany nadzwyczajne 
mogą być więc zastosowane tylko w sytuacjach szczególnych zagrożeń i tylko 
wówczas, gdy zwykłe środki konstytucyjne okazały się być niewystarczające.  
W konsekwencji, stan nadzwyczajny może zostać wprowadzony dopiero po uzna-
niu, że zaistniałemu szczególnemu zagrożeniu, przekraczającego zwykłe miary, 
nie można inaczej przeciwdziałać. Ponieważ ani Konstytucja RP, ani ustawo-
dawstwo zwykłe nie precyzują, co należy rozumieć przez stwierdzenie dotyczące 
„niewystarczających środków”, decyzja, czy i który stan nadzwyczajny wprowadzić 
należeć będzie do właściwych organów państwowych. 

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z ważniejszych sektorów 

bezpieczeństwa narodowego państw. Priorytetem każdego państwa staje się więc 
konieczność zapewnienia niezakłóconych i pewnych dostaw surowców energetycz-
nych. Proces ten wymaga uwzględnienia wielu różnorodnych czynników, które 
generować mogą zarówno szanse, jak i wyzwania, ryzyko, a nawet zagrożenia. 
Szczególnie pojawienie się elementów negatywnie oddziałujących na bezpieczeń-
stwo energetyczne wymagać będzie od państwa zastosowania nadzwyczajnych 
środków. Należy jednak rozważyć, czy w takim wypadku możliwe będzie także 
wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych, które zostały przewidziane  

                                                                                                                                                    

i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa  
z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1846, art. 3 

41
 Szerzej: Ustawa z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  
i zakłóceń na rynku naftowym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1210 z późn. zm. 

42
 Zob. K. Prokop, Stany nadzwyczajne…, op. cit., s. 46-48 
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w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę powyższe, celem 
niniejszego artykułu jest ustalenie, czy urzeczywistnienie się zagrożenia dla 
bezpieczeństwa energetycznego może stanowić wystarczające uzasadnienie dla 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce. 

Słowa kluczowe: stany nadzwyczajne, zagrożenia, bezpieczeństwo energe-
tyczne 

 
Summary 
The energy security is one of the most important sector of state’s national 

security. Therefore, the priority of each state is the need to ensure uninterrupted 
and reliable supplies of energy resources. This process requires taking into 
account many different factors that can generate both opportunities and 
challenges, risks and even threats. In particular, the appearance of elements 
negatively affecting energy security will require extraordinary measures from the 
state. However, it should be considered whether in such a case it will be possible 
to introduce one of the extraordinary conditions that were provided for in the 
Constitution of the Republic of Poland. Considering the above, the aim of this 
article will be to determine whether the realization of a threat to energy security 
constitute sufficient justification for the introduction of extraordinary conditions  
in Poland. 

Key words: extraordinary conditions, threats, energy security 
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE BIAŁORUSI W STRATEGIACH 
 
 
Wstęp 
Republika Białorusi jest państwem o średniej wielkości leżącym w Europie 

Wschodniej o powierzchni 207, 6 km
2
 zamieszkiwanym przez prawie 10 mln 

ludności. Jej terytorium leży na nizinie zasobnej w wodę. Rzeki liczą ponad 3 tys. 
cieków o łącznej długości 51 tys. km. W państwie znajduje się ponad 4000 jezior 
mieszczących się głównie na Polesiu. Ponad 20% obszaru stanowią bagna, 
częściowo wysuszone.

1
 Państwo dysponuje bardzo ograniczonymi bogactwami 

mineralnymi. Występują tu sole potasowe, łupki bitumiczne i torf którego zasoby  
są szacowane na ok. 5 mld ton.

2
 Od 1965 r. wydobywa się niewielkie ilości ropy 

naft. i gazu ziemnego, głównie w rejonie Rzeczycy. Słabo rozwinęła się energetyka 
wodna i wiatrowa. Lasy będące dostawcą drewna stanowią prawie 33% terenu 
państwa lecz są wykorzystywane do uzyskiwania około 10% energii. Węglowodory 
będące głównym składnikiem ropy naftowej stanowią 90% podstawę dla wytwa-
rzanej przez Białoruś energii i są importowane z Federacji Rosyjskiej. Subsy-
diowanie przez Rosję białoruskiej gospodarki m.in. poprzez niskie ceny sprzedaży 
węglowodorów spowodowało opóźnienie w przeprowadzeniu reform, może również 
przyczynić się do sprzedaży białoruskich przedsiębiorstw energetycznych 
rosyjskim inwestorom wykazujących zainteresowanie nimi. Możliwości rosyjskiej 
ekspansji na Białorusi zwiększył najpierw Związek Rosji i Białorusi a następnie 
Euroazjatycka Unia Gospodarcza a wraz nią postępująca integracja ekonomiczna 
z innymi państwami poradzieckimi, zwłaszcza w zakresie polityki celnej, ograni-
czająca samodzielne działania Mińska w polityce energetycznej.

3
 Zagadnieniem 

bezpieczeństwa energetycznego władze Białorusi zaczęły się zajmować dopiero  
I dekadzie XXI w. Celem pracy jest ukazanie koncepcji bezpieczeństwa 
energetycznego Białorusi zarysowanego w tekstach trzech strategiach. Pierwsza 
strategia bezpieczeństwa energetycznego została wydana w 2007 r. Jej aktuali-
zację przeprowadzono w latach 2014 i 2015 r. Hipoteza badawcza pracy: Kolejne 
wersje strategii bezpieczeństwa w coraz większym stopniu uzależniały bezpie-
czeństwo energetyczne Białorusi od dywersyfikacji paliw, wykorzystania alterna-
tywnych źródeł energii oraz zastosowania nowoczesnych technologii.  

 
 
 
 

                                                           
1
 Belarus in figures, Minsk 2017, http://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/publications/statis 
tical-publications-data-books-bulletins/public_compilation/index_7229 (pobrano 10.01.2018 r.) 

2
 Ibidem; P. Sroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką. Warszawa 2015, s. 44 

3
 I. Topolski, Stosunki białorusko-rosyjskie (w:) I. Topolski (red.), Białoruś w stosunkach międzynaro-
dowych.  Lublin 2009, s. 189; E. Gostomski, T. Michałowski, Euroazjatycka Unia Gospodarcza – 
próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR. Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2015, nr 41, s. 89 
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Celem weryfikacji hipotezy autorka postawiała pytania badawcze:  
1. Jakie pojęcia związane z bezpieczeństwem energetycznym zostały wyjaś-

nione w tekście I strategii; 
2. Jakie nowe elementy polityki energetycznej wprowadzono w drugim tek-

ście strategii; 
3. Które parametry zostały zmienione w tekście trzeciej strategii;  
4. Od jakich czynników uzależnione było bezpieczeństwo energetyczne  

w strategiach.  
Artykuł powstał na bazie tekstów koncepcji bezpieczeństwa energetycznego, 

źródeł prawa energetycznego oraz literatury przedmiotu. 
 
I. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej strategii 
Pierwsza strategia bezpieczeństwa energetycznego została ogłoszona 

dekretem prezydenta Republiki Białorusi w 2007 r. tj. szesnaście lat po odzyskaniu 
przez Białoruś niepodległości.4 Wydaje się, iż problem bezpieczeństwa energe-
tycznego w latach 90. XX w był w dużym stopniu niezauważany przez rząd 
Białorusi ze względu na postępującą integrację gospodarczą między Rosją  
i Białorusią. Dopiero po odrzuceniu przez prezydenta Łukaszenkę rosyjskich 
propozycji integracyjnych w 2002 r.,

5
 próbie przejęcia w 2003 r. przez Gazprom 

pakietu kontrolnego białoruskiego monopolisty w dystrybucji i handlu gazem 
Biełtransgazu a także wstrzymaniu przez Rosję w 2004 r. dostaw gazu na Białoruś, 
powtarzających gróźb podwyżek cen ropy okazało się, że Rosja nie zagwarantuje 
partnerowi bezpieczeństwa energetycznego.

6
 Brak wystarczających surowców dla 

wytworzenia potrzebnej dla państwa energii, spowodował, iż priorytetem wszelkich 
działań stała się optymalizacja rozwoju i zarządzania tym sektorem. Do zmian  
w polityce energetycznej Białorusi w latach 2000-2015 zaliczyć należy:  

1. zmniejszenie energochłonności gospodarki;  
2. oszczędności w zużyciu energii;  
3. dywersyfikację importu surowców;  
4. modernizację istniejących i budowę nowych elektrowni opartych na ener-

gooszczędnych technologiach;  
5. rozwój źródeł energii opartych na lokalnych paliwach tj. drewno i torf oraz 

wykorzystanie odnawialnych źródeł;  
6. rozwój energii jądrowej.7 

                                                           
4
 Концепциa энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. N 433, http://pravo.newsby.org/belarus/ 
postanovsm2/sovm955.htm (pobrano 12.01.2018 r.) 

5
 W 2002 r. Putin zaproponował Łukaszence 2 projekty integracji obu państw. Pierwszy przewidywał 
włączenie Białorusi w skład Rosji, drugi zaś rozwój stosunków dwustronnych według wzorców 
obwiązujących członków UE. Realizacja tego scenariusza oznaczała przerwanie dostaw surowców 
energetycznych po preferencyjnych cenach. Szerzej na ten temat: E. Mironowicz, Sojusz interesów. 
Stosunki białorusko-rosyjskie 1991-2014, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowej” 2010,  
z. 2, s. 119-143 

6
 B. Cichocki, Rosja wobec Białorusi, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 5-6, s. 243-265;  
W. Konończuk, Konflikt energetyczny Rosja-Białoruś. Gra nadal trwa. Warszawa 2007, s. 5 

7
 A. Mikhalevich, I. Filiutsich, Monitoring of energy security of the Republic of Belarus, https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/13/e3sconf_rses2017_01001.pdf (pobrano 17.01.2018 r.); 
K. Czerniewicz, Sektor energetyczny Białorusi, Ośrodek Analiz Strategicznych, http://www.cire.pl/it 
em,118694,2,0,0,0,0,0,sektor-energetyczny-bialorusi.html (pobrano 17.01.2018 r.). Z. Ślusarczyk, 
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Pierwsze dwa kierunki były realizowane, wcześniej, w postaci trzech planów 
oszczędzania energii w latach 1996-2000, 2001-2005 i 2006-2010.

8
 W grudniu 

2010 r. przyjęto nowy program oszczędnościowy na lata 2011-2015 zatwierdzony 
decyzją Rady Ministrów Republiki Białorusi z 24 grudnia 2010 r. nr 1882. Głównym 
celem dokumentu było zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności 
energetycznej zarówno po stronie produkcji i konsumpcji oraz rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Działania te były szczególnie aktualne w okresie rosnących cen 
paliw i energii w I dekadzie XXI w. 17 września 2007 r. prezydent Białorusi ogłosił 
dekretem 433 koncepcję bezpieczeństwa energetycznego państwa określającą 
cele polityki energetycznej do 2020 r.

9
 oraz wydał dyrektywę nr 3 pt „Oszczędność 

i gospodarność głównymi czynnikami bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”.10
 

Ponadto rząd przyjął szereg dokumentów wspierających realizację koncepcji 
bezpieczeństwa energetycznego:  

1. Rezolucję Rady Ministrów Republiki Białoruś „O środkach wykonawczych 
do dyrektywy Prezydenta Republiki Białorusi z 14 czerwca 2007 r. nr 3 z 
31 sierpnia 2007 r. nr 1122;

11
 

2. ”Docelowy program zapewnienia co najmniej 25%energii elektrycznej  
i ciepła wytworzonej dzięki wykorzystaniu lokalnych paliw i alternatywnych 
źródeł energii na okres do 2012 r.”;12

 
3. ”Republikański Program Konwersji Kotłowni w mini elektrociepłownie  

na lata 2007-2010”.13
 

W tekście pierwszej strategii przedstawiono ocenę poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego, wyjaśniono i skonkretyzowano pojęcie bezpieczeństwa oraz 
niezależności energetycznej. Pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego rozu-
miano:  

1. nieprzerwane i niezawodne dostarczanie dla gospodarki zasobów paliw  
po średnich cenach w krótkim terminie;  

2. zmniejszenie katastrof w sektorze energetycznym;  

                                                                                                                                                    

Bezpieczeństwo Energetyczne Państw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego. Siedlce 2012, nr 95 seria Administracja i Zarządzanie, s. 111-118 

8
 Государственная программа строительства энергоисточников на местных видах топлива  
в 2010-2015, годах. https://studfiles.net/preview/5405675/page:6 (pobrano 17.01.2018 r.); L. Wojcie-
szak, Bezpieczeństwo energetyczne Białoruś – zależność czy dywersyfikacja? (w:) P. Kwiatkiewicz,  
R. Szczerbowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii. Energetyka – 
bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych, T. 1, Energetyka: Polska i świat – energetyka jądrowa – 
bezpieczeństwo – logistyka. Poznań 2017, s. 109-126 

9
 Утвердить прилагаемую Республиканскую программу энергосбережения на 2011-2015 годы. 
Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов РБ 28 декабря 2010 г.  
N 5/33067. Strategia energetyczna Białorusi, „Tydzień na Wschodzie”. 2010, nr 28(146)  

10
 О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства, Директива 
№ 3 от 14 июня 2007 г, http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-3-ot-14-ijunja-
2007-g-1399 (pobrano 17.01.2018 r.)  

11
 Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 августа 2007 г. №1122 "О мероприятиях 
по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3", 
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos01/sovmin01895/index.htm (pobrano 17.08.2018 r.) 

12
 "Целевая программа обеспечения в республике не менее 25% объема производства 
электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и 
альтернативных источников энергии на период до 2012 года", https://www.eneca.by/ru_news2 
(pobrano 19.01.2018 r.) 

13
 Об утверждении Республиканской программы по преобразованию котельных в мини-ТЭЦ на 
2007-2010 годы", http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm5/sovm498.htm (pobrano 20.01.2018 r.) 
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3. zagwarantowanie zasilania w celu przezwyciężenia klęsk żywiołowych  
i wypadków spowodowanych przez człowieka.  

Bezpieczeństwo energetyczne według tekstu strategii to także stan paliwowo-
energetyczny państwa, określany na podstawie efektywnego wykorzystania 
zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwiększenie jego poziomu wiązać się 
powinno z wdrożeniem szeregu przedsięwzięć gospodarczych, politycznych, 
organizacyjnych i środowiskowych. Ocenę poziomu bezpieczeństwa energetycz-
nego dokonywano na podstawie 12 wskaźników, oceniających kondycję  
i zagrożenia sektora energetycznego.

14
 Do kluczowych wskaźników określających 

poziom bezpieczeństwa zaliczono: wynik bilansu paliwowo-energetycznego szcze-
gółową analizę źródeł energii, ocenę potrzeb, zużycie i prognozę zasobów 
energetycznych, oraz określenie niezbędnej mocy szczytowej. Bilans paliwowo-
energetyczny w tekście strategii uznano za najbardziej zunifikowane narzędzie,  
za pomocą którego państwo jest w stanie ocenić bieżącą sytuację i prognozować 
rozwój kompleksu paliwowo-energetycznego. Dokument założył, iż bezpieczeń-
stwo energetyczne wymaga zmniejszenia zużycia paliw w kolejnych latach.  
W 1990 r. Białoruś zużyła 63,1 mln ton paliwa, w 1998 r. - 39,2 mln ton, a w 2009 
roku - 36,6 mln ton paliw. Wiązało się z tym zmniejszenie energochłonności PKB  
o co najmniej 31% do 2010 r., 50% do 2015 r. i 60% do 2020 r. W tekście 
dokumentu zapisano również, iż do 2012 r. 25% energii elektrycznej i ciepła winno 
pochodzić z wykorzystania lokalnych paliw i alternatywnych źródeł energii. 
Zwiększeniu bezpieczeństwa sprzyjać miała dywersyfikacja dostaw: ropy naftowej, 
gazu ziemnego, energii elektrycznej, węgla, przy założeniu że nie więcej niż 65% 
surowca może pochodzić od jednego dostawcy. Przewidziano również zmniej-
szenie ilości gazu ziemnego wykorzystywanego przy wytwarzaniu energii, budowę 
dwóch elektrowni jądrowych o mocy 2000 MW każda, kilku elektrociepłowni 
opalanych węglem, wykorzystujących biopaliwa, energię wiatru, biogaz lub stałe 
odpady komunalne, przebudowę istniejących i budowę nowych podziemnych 
magazynów gazu ziemnego, ropy i oleju opałowego, zmniejszenie strat podczas 
wydobywania, przetwarzania, transportu i dystrybucji paliwa i ciepła oraz zastoso-
wanie energooszczędnych technologii w procesie wytwarzania energii. Do 2007 
roku ponad 80% paliw i surowców energetycznych na Białorusi stanowiły gaz 
ziemny, produkty naftowe i mazut.

15
 Specyfiką państwa jest również wykorzystanie 

dla celów energetycznych około 2 mln ton torfu rocznie.
16

 
Oceny bilansu paliwowo-energetycznego Białorusi do 2020 r. zamieszczonej 

w strategii dokonano porównując ją bilansami paliwowo-energetycznych państw 
rozwiniętych oraz prognozowanymi wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodar-
czego republiki. Dokument podkreślił, iż optymalizację bilansu paliwowo-energe-

                                                           
14

 Стратегия развития национальной энергетики, http://innosfera.by/energy_strategy (pobrano 
20.01.2018 r.) 

15
 W 2009 r. udało się zmniejszyć zużycie gazu o 10%. Było to spowodowane zwiększonym 
wykorzystaniem oleju opałowego, który wykorzystywano zimą 2009 r., ze względu na wysokie ceny 
rosyjskiego gazu.  

16
 Стратегия развития национальной энергетики, http://innosfera.by/energy_strategy (pobrano 
20.01.2018 r.); M.M. Balmaceda, Energy policy in Belarus: authoritarian resilience, social contracts, 
and patronage in a post-Soviet environment, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/153872 
16.2015.1028083?needAccess=true (pobrano 15.01.2018 r.); E. Rakova, Energy, security of Belarus. 
Stereotypes, threats, trends, https://odb-office.eu/files/docs/Energy%20Security%20of%20Belarus 
%20eng.pdf (pobrano 20.01.2018 r.) 
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tycznego należy postrzegać jako proces ciągły, a parametry energetyczne 
wykorzystywanych paliw powinny być ustalane przy uwzględnieniu postępu 
technologicznego i zmian cen na rynku światowym. Przyjęta w dokumencie zasada 
maksymalizacji bezpieczeństwa energetycznego i efektywności ekonomicznej 
uwidoczniła, iż do 2020 r. nastąpi prawie dwukrotny wzrost spożycia paliw z 37,05 
w 2005 r. do 52,4 mln ton paliw, energii elektrycznej - z 35 do 50,3 miliarda kWh. 
Do wypełnienia tych prognoz niezbędna jest dywersyfikacja importu paliw, wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oraz większe wykorzystanie paliwa 
jądrowego skutkujące budową dwóch elektrowni atomowych dostarczających  
11% ogółu energii niezbędnej Białorusi. Strategia założyła wykorzystanie 3 mln ton 
węgla kamiennego wytwarzającego 7,2% całej energii, węgla brunatnego  
w wysokości - 0,2 - 0,4 mln ton dającego 0,5 - 0,9% ogółu energii, oraz 
zastosowanie nowych rodzajów paliw ciekłych. Dodatkowo przyjęto wzrost 
wykorzystania lokalnych paliw z 2,5 - 3,0 mln ton do 6,7 - 6,9 mln ton w 2020 roku 
Celem zmniejszenia zależności białoruskiej energetyki od importu gazu ziemnego 
do 2020 r. zaplanowano spadek ilości gazu ziemnego stosowanego do wytwa-
rzania energii cieplnej i elektrycznej, - o 19% w 2005 oraz od 57 - 43% w 2020 
roku, a zużycia oleju opałowego z od 81 do 61 - 51%. Dostawy gazu ziemnego 
powinny ulec zmniejszeniu się z 83% do 64 - 57% w 2020 r.

17
 

W tekście strategii określono parametry bezpieczeństwa energetycznego  
tj. udział ropy naftowej i gazu w produkcji energii elektrycznej i dostaw ciepła, 
ocenę amortyzacji środków trwałych przedsiębiorstw energetycznych, dostępność 
pojemników do przechowywania rezerw gazu i ropy, procent inwestycji poczy-
nionych w spółki sektora energetycznego.  

Za jedno z naczelnych zadań sprzyjających wzrostowi bezpieczeństwa 
uznano rozwój energetyki jądrowej. Szacunki kosztów budowy i eksploatacji 
elektrowni tego typu wykazały, iż są one cenowo konkurencyjne w stosunku do 
elektrowni wykorzystujących tradycyjne paliwo. Dodatkowo za ich budową prze-
mawia argument braku zanieczyszczenia środowiska smogiem. Uruchomienie 
pierwszej elektrowni atomowej zaplanowano na lata 2017-2020.

18
 Jej przewi-

dywany udział w produkcji energii elektrycznej do 2020 r. został określony na  
27-29% ogółu zapotrzebowania.  

Wykorzystanie węgla kamiennego przy produkcji energii powoduje uzależnie-
nie Białorusi od importu tego surowca z Rosji, Polski, Ukrainy oraz Niemiec.

19
  

W listopadzie 2006r r. członkowie Białoruskiej Akademii Nauk przedstawili projekt 
użycia do produkcji energii węgla wysokokalorycznego i koksu, który umożliwiłby 
zwiększenie oddanej mocy cieplnej z 600 - 700 mln W do 1,2 - 1,3 mln W. Paliwem 

                                                           
17

 Стратегия развития национальной энергетики, http://innosfera.by/energy_strategy (pobrano 
20.01.2018 r.); Szerzej na ten temat M. Balmaceda, Energy policy in Belarus: authoritarian resilience, 
social contracts, and patronage in a post-Soviet environment, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/ 
10.1080/15387216.2015.1028083?needAccess=true (pobrano 15.01.2018 r.) 

18
 T. Novikowa, Atom dla Białorusi, Polska prosi o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa elektrowni 
atomowej na Białorusi, https://pl.sputniknews.com/polska/201701264692312-Polska-KE-Elektrownia 
(pobrano 17.02.2018 r.) 

19
 E. Wyciszkiewicz, Problematyka energetyczna w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś 
(w:) E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki 
międzynarodowe na obszarze postsowieckim. Warszawa 2008, s. 201-208; Energetyczna Gra. 
Ukraina, Mołdawia i Białoruś, miedzy Unią a Rosją, Fundacja Stefana Batorego. Warszawa 2007,  
s. 21-22 
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przyszłości na Białorusi może być również wodór uzyskiwany z śmieci i przecho-
wywany jako rezerwa na czas zakłóceń w dostawie gazu ziemnego z Rosji.

20
 

Celem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego do 2020 r. za konieczny 
uznano wzrost składowanych zasobów paliw, w tym ilości skroplonego gazu 
ziemnego, ropy naftowej, produktów naftowych przechowywanych w podziemnych 
magazynach. Zapasy gazu ziemnego w wysokości 4,5 mld m

3
 i skroplonego gazu 

66 tys. ton zabezpieczyłoby potrzeby energetyczne państwa na 45 dni w okresie 
zimy. Dodatkowo zaplanowano magazynowanie 3,3 mln ton oleju opałowego, 
stanowiącego zabezpieczenie na okres do 50 dni w przypadku wstrzymania 
dostaw gazu ziemnego przez Rosję. W strategii przedstawiono nowe propozycje 
oszczędzania energii zakładające bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 
energetycznych przez: 1/ stymulowanie oszczędzania energii oraz przyciąganie 
inwestycji zagranicznych do tego sektora; 2/poprawę systemu rachunkowości  
i kontroli zużycia energii; 3/podniesienie poziomu efektywności energetycznej: 
4/wprowadzenie nowoczesnych technologii w oszczędzających energię.

21
  

Jako główny wskaźnik efektywnego wykorzystania zasobów energii, wskaza-
no zmniejszenie energochłonności przemysłu do poziomu krajów rozwiniętych. 
Przyjęto wskaźniki energochłonności pomniejszone w 2011 r. o 28 - 31%, w 2016 
r. - o 50% a w 2021 r. - o dalsze 60%. Uzyskanie wymaganych oszczędności 
energii, wiązało się z budową kompleksowej strategii, ustanawiającej wskaźniki 
oszczędności do 2020 r. dla całego państwa, oraz wytyczenie zadań dla 
poszczególnych ministerstw. Oszczędności paliwa i energii w latach 2006-2010 
zostały określone na 7,56 mln ton paliw, a w kolejnym okresie: 2011-2015. - nie 
mniej niż 7,0 mln ton paliw, zaś w okresie 2016-2020. - nie mniej niż 5,2 mln ton 
paliw. Głównie chodziło tu o zmniejszenie energochłonności hutnictwa przez 
zaprzestanie produkcji niektórych produktów metalowych i zastąpienie jej importem 
w wysokości do 5 mln ton rocznie. Działania te przyniosły ujemny bilans handlu 
zagranicznego Białorusi za lata 2000-2004 w wysokości 315 mln USD. Zakup 
artykułów metalowych za granicą zmniejszył konkurencyjność towarów krajowych, 
spadała rentowność przedsiębiorstw zajmujących się obróbką metali i maszynami 
budowlanymi. Dlatego władze Białorusi podjęły decyzję o zmniejszeniu importu 
tych towarów, zalecając modernizację kompleksu hutniczego w kolejnych latach.  

Nieefektywnie nad programami oszczędnego wykorzystania paliw pracowały 
białoruskie ministerstwa. Rozwiązania przyjęte przez zakłady produkcyjne  
na Białorusi zapewniły oszczędności energii na poziomie 10-20%. Zwiększenie ich 
wymagało wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w energetyce.

22
 

W strategii przyjęto, iż jednym z głównych elementów polityki oszczędności 
energii powinno być wprowadzenie przez Białoruś regulacji technicznych i standa-
ryzacji w przemyśle. Pomóc w tym może audyt energetyczny całej gospodarki. 
Dzięki nie mu można ocenić rzeczywiste oszczędności energii, zaproponować 
efektywne wykorzystanie jej zasobów (paliwa stałe, ropa naftowa, gaz ziemny, 
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 Szerzej na ten temat Е. Ракова, АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В БЕЛАРУСИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, http://www.greenlogic.by/content/files/GREENTRANSPORT/ 
wp2010r10.pdf (pobrano 22.01.2018 r.) 

21
 Стратегия развития национальной энергетики, http://innosfera.by/energy_strategy (pobrano 
20.01.2018 r.); E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010. Białystok 2011, s. 54 

22
 Стратегия развития национальной энергетики, http://innosfera.by/energy_strategy (pobrano 
20.01.2018 r.) 
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produkty rafinowane, energia elektryczna i cieplna) oraz system oszczędzania, 
biorąc przy założeniu zwiększenia konsumpcji w kolejnych latach. Oszczędności 
energetyczne wysokości 31 mld USD powinna również przynieść zmiana techno-
logii procesów produkcyjnych oraz modernizacja sektora energetycznego dokona-
na na przełomie XX i XXI w.

23
 Departament ds. Efektywności Energetycznej  

w Ministerstwie Energetyki Republiki Białorusi odpowiedzialny za opracowywanie 
programu oszczędzania zapowiedział kompleksowe rozwiązania problemu. Jednak 
na Białorusi nie ujednolicono metodologii obliczania jednostkowego zużycia paliwa 
i wskaźnika przenikania ciepła, dlatego trudno porównywać i analizować zebrany 
materiał.  

Aby wykonać zalecenia zawarte w tekście I strategii bezpieczeństwa 
energetycznego rząd przyjął kolejne dokumenty. Należała do nich: Strategia 
zmniejszania emisji i absorpcji gazów cieplarnianych na lata 2007-2012, która 
oceniła wielkość emisji gazów na Białorusi i przedstawiła scenariusze redukcji 
emisji.

24
 Strategia rozwoju potencjału energetycznego Białorusi na lata 2011-2015 

była drugim dokumentem zakładającym poprawę prawnych, organizacyjnych, 
ekonomicznych, technicznych i technologicznych warunków dla efektywnego 
rozwoju potencjału energetycznego państwa.

25
 Do priorytetów strategicznych 

wymienionych w Strategii rozwoju potencjału energetycznego Białorusi na lata 
2011-2015 zaliczono: 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Białorusi; 
5. Zapewnienie pełnego i niezawodnego zaopatrzenia gospodarki i ludności  

i w energię; 
6. Zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji energii, oraz jej transportu; 
7. Maksymalizację wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych 
W strategii zaplanowano osiągniecie wyników w poszczególnych latach 2011, 

2015, 2020  
1. Udział lokalnych zasobów energetycznych: 20,3%, 28-30%, 32-34%; 
2. Udział gazu ziemnego w spalaniu w kotłach i piecach: 71,8%, 64,0%, 

55,0%; 
3. Ograniczenie udziału energii dostarczanej od dominującego dostawcy:  

do 82,3%, 70 - 71%, 64 - 57%; 
4. Zwiększenie zdolności i czasu magazynowania awaryjnego gazu i oleju 

opałowego o 61,2%, 78,9%, 118,0%.
26

 
Dodatkowo opublikowano Narodowy Program rozwoju lokalnych i odnawial-

nych źródeł energii będący odpowiedzią rządu Białorusi na ograniczone zasoby 
surowców energetycznych, rosnących cen paliw oraz problemów ochrony środo-
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 Ibidem; Patrz A. Baihuzhakava, The Concept of Energy Security of Belarus as a Benchmark for  
CEE Countries https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/0a8f0783-bd74-42a0-b4aa-4bd86b416349.pdf 
(pobrano 29.01.2018 r. 

24
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2006 №1155 "Об утверждении 
Стратегии снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов  
в Республике Беларусь на 2007-2012 годы" http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm6/sov 
m288.htm (pobrano 22.01.2018 r.) 

25
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2010 №1882 "Об утверждении 
Республиканской программы энергосбережения на 2011-2015 годы", http://pravo.newsby.org/ 
belarus/postanovsm2/sovm646.htm (pobrano 22.01.2018 r.) 

26
 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm2/sovm955.htm (pobrano 6.02.2018 r.) 
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wiska.
27

 Dokument wsparł cele określone w Koncepcji Bezpieczeństwa Energe-
tycznego Republiki, wyjaśnił konieczność stworzenia nowych ram instytucjonalnych 
dla efektywnego rozwoju energetyki w warunkach gospodarki rynkowej.

28
 

 
II. Druga i Trzecia Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego  
W drugiej i trzeciej koncepcji bezpieczeństwa energetycznego powtórzone 

zostały definicje: bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. W drugim 
dokumencie znacznie szerzej niż w pierwszym rozbudowano informacje  
o światowych tendencjach rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, ukazując 
zużycie energii w państwach Europy Zachodniej oraz na kontynencie azjatyckim. 
W dalszej części powtórzono zagadnienia poruszone w I strategii.

29
 Główne cele 

polityki energetycznej Białorusi pozostały takie same i ograniczyły się do zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw paliw i zmniejszenia uzależnienia od ich importu  
z Rosji, lepszego wykorzystania tranzytowego położenia w transporcie paliw  
i energii z Rosji do państw Unii Europejskiej.

30
 Celami strategii były:  

1. niezawodne zapewnienie podaży energii dla gospodarki krajowej;  
2. modernizacja systemu energetycznego kraju w oparciu o nowoczesne  

i energooszczędne technologie;  
3. dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego oraz innych surowców energe-

tycznych;  
4. wykorzystanie lokalnych i odnawialnych źródeł energii;  
5. efektywne wykorzystanie zasobów paliwa i energii.  
Za priorytet strategii przyjęto dywersyfikację dostawców surowców przez: 
1. Ograniczenie wykorzystania gazu ziemnego jako podstawowego paliwa  

do produkcji energii elektrycznej i ciepła; 
2. Budowę elektrowni jądrowej o mocy 2000 MW; 
3. Budowę kilku elektrowni węglowych o mocy 800-900 MW; 
4. Budowę elektrowni wodnych na zachodnim odcinku Dźwiny i Niemna  

oraz wykorzystanie lokalnych paliw (drewno, torf, węgiel brunatny, łupki, 
biomasa, biopaliwa). 

Trzecia wersja koncepcji bezpieczeństwa energetycznego Białorusi została 
zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Republiki Białoruś nr 1084 z 23 grudnia 
2015 r. W tej koncepcji ponownie ukazano globalne trendy w rozwoju rynku paliw  
i energii oraz główne zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego do 2035 roku.

31
 

Krajowa polityka energetyczna została w tej wersji strategii skoncentrowana  
na dziewięciu obszarach: 

1. Niezależność energetyczna, wzrost krajowych zasobów energetycznych 
uzyskanych z odnawialnych źródeł energii, do 20% w 2035 r. 

                                                           
27

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА развития местных и возобновляемых энергоисточников  
на 2011-2015 годы, http://www.government.by/upload/docs/file663fb27db70962e8.PDF (pobrano 
10.02.2018 r.) 

28
 W żadnej wersji strategii nie zapisano informacji o nieporozumieniach energetycznych z Rosją. 

29
 Стратегия развития национальной энергетики, http://innosfera.by/energy_strategy (pobrano 
20.01.2018 r.)  

30
 A. Dyner, Perspektywy relacji Unia Europejska-Białoruś, https://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-
85-1435 (pobrano 12.02.2018 r.) 

31
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2. Dywersyfikacja dostawców i rodzajów zasobów energetycznych, 
zmniejszenie udziału dominującego dostawcy energii w całkowitym 
imporcie energii z 90% w 2015 r. Do 70% w 2035 r. 

3. Niezawodność dostaw energii i zasobów energetycznych  
4. Poprawa efektywności energetycznej przez wprowadzenie nowych 

technologii, i materiałów w produkcji, usługach komunalnych, i mieszkal-
nictwie oraz zmniejszenie energochłonności PKB o około 37% do 2035 r. 

5. Ekonomiczna i energetyczna efektywność produkcji i dystrybucji energii, 
stworzenie podstaw ekonomiczno-prawnych dla rozwoju sektora energe-
tycznego, modernizacja i rekonstrukcja sieci oraz infrastruktury energe-
tycznej. 

6 .Dostępność paliw i zasobów energetycznych dla konsumentów, oraz 
zakończenie subsydiowania energii elektrycznej i cieplnej. 

7. Integracja ze światowym systemem energetycznym, rozwój międzynarodo-
wej współpracy z Eurazjatycką Unią Gospodarczą,

32
 Unią Europejską  

i organizacjami energetycznymi: Międzynarodową Agencją Energetyczną  
i Międzynarodowym Centrum Wzbogacania Uranu; wzrost eksportu energii 
do państw Unii Europejskiej. 

8. Optymalizacja zarządzania w sektorze energetycznym, stworzenie hurto-
wego rynku energii elektrycznej, przygotowanie ustawy „O elektroenerge-
tyce”. 

9. Zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla rozwoju systemu 
energetycznego, koncentracja na technologiach efektywności energetycz-
nej, wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii, zwiększenie działań 
na rzecz ochrony środowiska, efektywne zarządzanie zużyciem energii.

33
 

Nad bezpieczeństwem energetycznym Białorusi czuwać mają Ministerstwa: 
Energetyki i Gospodarki, Białoruska Akademia Nauk, Państwowy Komitet 
Normalizacyjny a terenie komitety wykonawcze uprawnione do monitorowania 
bezpieczeństwa.

34
 Zaproponowane w trzech koncepcjach propozycje są trudne do 

realizacji ze względu integrację z Rosją w ramach ZBIR oraz udział Białorusi  
w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.  

 
Zakończenie  
Bezpieczeństwo energetyczne w latach 90. XX w było niezauważane przez 

rząd Białorusi ponieważ po zawarciu Związku Rosji i Białorusi gwarantowała je 
Rosja. Odrzucenie rosyjskich propozycji integracyjnych w 2002 r. przez prezydenta 
Łukaszenkę, próba przejęcia przez Gazprom pakietu kontrolnego białoruskiego 
Biełtransgazu, wstrzymanie przez Rosję w 2004 r. dostaw gazu na Białoruś oraz 
groźby podwyżki cen ropy ujawniły prawdziwe zamiary Rosji. Pierwszą strategię 
przyjęto w dopiero w drugiej połowie I dekady XX w. Łącznie bezpieczeństwo 
energetyczne Białorusi zostało nakreślone w trzech dokumentach. Pierwsza 
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 A. Michalik, Unia Euroazjatycka Integralną szansą dla integracji gospodarczej w regionie, „Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”, 2015, nr 228, s. 37-48 
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strategia bezpieczeństwa energetycznego została wydana w 2007 r. Jej aktua-
lizacji dokonano w latach 2014 i 2015 r. W pierwszym tekście strategii przed-
stawiono ocenę poziomu bezpieczeństwa energetycznego, wyjaśniono i skonkrety-
zowano pojęcie bezpieczeństwa energetycznego oraz niezależności energe-
tycznej. Do najważniejszych czynników określających poziom bezpieczeństwa 
energetycznego zaliczono: wynik bilansu paliwowo – energetycznego, analizę 
źródeł energii, ocenę potrzeb, zużycie i prognozę zasobów energetycznych, oraz 
określenie niezbędnej mocy szczytowej. Założono dywersyfikację źródeł energii, 
wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oraz większe wykorzystanie 
paliwa jądrowego. W drugiej wersji koncepcji bezpieczeństwa energetycznego 
opublikowanej w 2014 r. znacznie szerzej niż w pierwszej informowano o świato-
wych tendencjach rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, ukazując zużycie 
energii w państwach Europy Zachodniej. Trzecia wersja koncepcji wydana w 2015 
r. przedstawiła politykę energetyczną państwa w dziewięciu obszarach. Zawarte  
w nich treści stanowią powtórzenie zmian zaproponowanych w koncepcji pierwszej 
i drugiej. Różnią je wielkości wskaźników liczbowych zaplanowanych do 2035 r.  

 
Streszczenie 
Tekst i koncepcja bezpieczeństwa energetycznego zostały opublikowane dek-

retem prezydenta Białorusi w 2007 r. Wyjaśniono w nim pojęcie bezpieczeństwa  
i niezależności energetycznej. Do czynników określających poziom bezpieczeń-
stwa zaliczono: wynik bilansu paliwowo – energetycznego, analizę źródeł energii, 
ocenę potrzeb, zużycie i prognozę zasobów energetycznych, oraz określenie 
niezbędnej mocy szczytowej. Za niezwykle istotne dla bezpieczeństwa uznano 
również: dywersyfikację dostawców paliw, zwiększanie: zapasów paliw, wyko-
rzystania alternatywnych źródeł energii i energii atomowej oraz zwiększenie 
oszczędności wykorzystania paliw. W tekście drugiej strategii szerzej rozbudowano 
informację na temat wykorzystania źródeł energii w państwach Europy Zachodniej  
i Azji. W trzeciej koncepcji bezpieczeństwa energetycznego ukazano trendy  
w rozwoju rynku paliw i energii oraz główne zagrożenia bezpieczeństwa energe-
tycznego do 2035 r. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, Białoruś, koncepcje, dywer-
syfikacja, zależność energetyczna 

 
Summary 
The text and concept of energy security were published by the President  

of Belarus in 2007. The concept of energy security and independence was 
explained in it. The factors which determine the level of safety included: the result 
of the fuel and energy balance, analysis of energy sources, needs assessment, 
consumption, and forecast of energy resources, and determination of the neces-
sary peak power. The diversification of fuel suppliers, the increase of fuel reserves, 
the use of alternative energy sources and nuclear energy as well as the increased 
fuel savings were also considered to be extremely important for safety. The text  
of the second strategy expanded the information on the use of energy sources  
in Western Europe and Asia. The third concept of energy security shows trends  
in the development of the fuel and energy market and the main threats to energy 
security up to 2035. 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO POLSKI 

 
 
Odnawialne źródła energii stanowią energetykę bardzo elastyczną, wykorzy-

stującą różnorodne lokalne źródła energii. Jej rozproszenie na całym obszarze 
kraju, rozwiązuje często problem transportu energii, eliminuje straty związane  
z dystrybucją i pozwala uniknąć budowy linii przesyłowych. Jednostkowy koszt 
uzyskiwanej energii elektrycznej jest stały, do jej produkcji nie wykorzystuje  
się paliw (węgla, ropy czy gazu). Zasoby odnawiają się stale, a przede wszystkim, 
proces ich wykorzystywania do produkcji energii, nie wpływa negatywnie na 
środowisko. Źródłami takimi są:1 

- promieniowanie słoneczne (energia słoneczna);  
- energia wiatru (energia wiatrowa);  

- energia spadku wód (energia wodna);  

- biomasa (energia spalania roślin);  
- energia geotermalna (energia gorących wód głębinowych);  
- energia przypływów i odpływów mórz oraz różnicy temperatury wody 

powierzchniowej i głębinowej. 
Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziały-

wanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Rozwój wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii prowadzony jest w trzech obszarach:  

- energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;  

- ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii; 

- biokomponentów wykorzystywanych w paliwach ciekłych i biopaliwach 
ciekłych. 

W referacie zostaną scharakteryzowane najważniejsze rodzaje źródeł energii 
odnawialnej występujące w Polsce, mogące odegrać znaczącą rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

 
Energia słoneczna 
Słońce jest tanim, bezpiecznym i niewyczerpalnym źródłem energii. Wszystkie 

jej nośniki jakie występują na Ziemi, z wyjątkiem energii paliw rozszczepialnych  
i wnętrza Ziemi, powstały w efekcie działania promieniowania słonecznego. Słońce 
pełni rolę życiodajnej siły dla Ziemi. W ciągu 4,5 miliarda lat o około 25% wzrosło 
natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmo-
sfery, czyli tak zwana stała słoneczna. Jej wartość wynosi około 1368 W/m

2
.  

W ciągu roku może ulegać jednak niewielkim, nieprzekraczającym paru procent 
wahaniom w związku ze zmianą odległości Ziemi od Słońca. Różne pory roku 
także powodują zmiany w napromieniowaniu powierzchni Ziemi. Gdy Słońce 

                                                           
1
 W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2006, s. 45-46 
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osiąga Zwrotnik Raka, 21 czerwca ilość promieniowania jest o 40% większa niż  
22 grudnia, gdy Słońce znajduje się w Zwrotniku Koziorożca.2

 
Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce wynosi w granicach 

950-1080 kWh/m
2
, zaś średnie usłonecznienie wynosi 1600 godz./rok. Prawie 80% 

całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni, od 
kwietnia do końca września, przy czym czas promieniowania słońca w lecie 
wydłuża się do 16 godz./dzień, zaś w zimie skraca się do ok. 8 godzin dziennie.  

Około 30% promieniowania dochodzącego do Ziemi jest odbijane przez atmo-
sferę. W trakcie przechodzenia przez nią, na skutek pochłaniania i rozproszenia, 
ulega osłabieniu o kolejne 20%. Tylko niespełna 50% emisji słonecznej dociera,  
od górnej granicy atmosfery, do powierzchni kuli ziemskiej. Składa się na to zarów-
no promieniowanie bezpośrednie, rozproszone, jak i odbite. Pierwsze pochodzi  
od widocznej tarczy słonecznej i przy bezchmurnej pogodzie sięga 90% 
promieniowania całkowitego, drugie powstaje w efekcie wielokrotnego ugięcia i jest 
emitowane przez całą sferę, trzecie zaś związane jest z elementami krajobrazu  
i architektury. W wyjątkowych sytuacjach może ono zasadniczo wpłynąć na ilość 
napromieniowania na danym obszarze (tafla wody, śnieg).3 

Energię słoneczną najefektywniej można wykorzystać lokalnie do produkcji 
energii elektrycznej i ciepłej wody. Najpopularniejszymi metodami pozyskiwania 
tego rodzaju energii są systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory 
słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne.  

Kolektory słoneczne (podstawowe elementy instalacji słonecznej) przekształ-
cają energię słoneczną w energię cieplną poprzez specjalną płytę absorpcyjną. 
Dokonuje się to w momencie przepływu dowolnego czynnika, np. wody lub 
powietrza wokół absorbera, pobrania od niego ciepła i przekazania go do miejsca 
przeznaczenia. Ze względu na temperaturę czynnika przenoszącego ciepło 
wyróżnia się kolektory niskotemperaturowe płaskie (do 100

o
C) i wysokotempera-

turowe kolektory skupiające (powyżej 100
o
C).

4
 Kolektorów płaskich używa się 

między innymi w instalacjach do ogrzewania pomieszczeń, a także w rolnictwie  
w instalacjach suszarniczych do suszenia płodów rolnych ciepłym powietrzem.  
W kolektorach skupiających, ze względu na wysokie temperatury czynnika 
grzewczego, można wytworzyć parę do produkcji prądu elektrycznego. 

Systemy fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne bezpośred-
nio na energię elektryczną. Proces ten umożliwiają ogniwa fotowoltaiczne będące 
częściami składowymi systemu. Układy fotowoltaiczne mogą działać jako gene-
ratory podłączone do sieci elektrycznej bez możliwości magazynowania energii, 
bądź jako autonomiczne generatory z możliwością magazynowania energii.  

Ważną kwestią jest jednak nie tyle pozyskiwanie energii ze Słońca, a jej 
magazynowanie i wykorzystanie we właściwym czasie. Systemy solarne dzieli się 
zatem na całoroczne instalacje (systemy aktywne) oraz na instalacje letniskowe 
(systemy pasywne). Do pierwszych dostarcza się dodatkową energię z zewnątrz, 
zaś do drugich jest to niepotrzebne. 

Odpowiednio dobrane i wykonane instalacje solarne dają możliwość 
zaoszczędzenia w ciągu roku ok. 65% energii potrzebnej do podgrzewania ciepłej 

                                                           
2
 http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=37 (pobrano 
21.11.2017 r.) 

3
 Ibidem 

4
 Ibidem 
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wody użytkowej oraz ok. 30% na ogrzanie budynku. Elektrownie słoneczne 
charakteryzują się jednocześnie najmniejszą stabilnością strumienia energii i są 
silnie uzależnione od pory roku, dnia i nocy czy od klimatu.

5
 

 
2. Energia wodna 
Energia wodna wykorzystuje potencjał grawitacyjny cieków wodnych, energię 

pływów i fal morskich oraz energię cieplną mórz. Energia pochodząca z wody jest 
czysta ekologicznie, jej pobieranie reguluje stosunki wodne zwiększając retencję 
wód powierzchniowych, co wpływa korzystnie na uprawę roślin, a także polepsza 
warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Ten rodzaj energii jest dostęp-
ny jedynie na obszarach posiadających odpowiednio dużo opadów oraz korzystne 
ukształtowanie terenu.

6
  

Elektrownie wodne w wyniku zmniejszenia naturalnego przepływu wody mogą 
wpłynąć niekorzystnie na istniejącą biocenozę rzeki. W przypadku podniesienia 
poziomu wody może wystąpić erozja brzegów, a także zatapianie nadbrzeżnych 
siedlisk lęgowych ptaków. Wady te mają istotne znaczenie przy budowie dużych 
przyzaporowych elektrowni wodnych, gdyż ich wielkość wpływa proporcjonalnie na 
kumulowanie negatywnego oddziaływania. Stąd najbardziej rozpowszechnionymi 
elektrowniami są małe elektrownie wodne (MEW),

7
 mające znikomy negatywny 

wpływ na otoczenie. W Polsce określenie MEW stosuje się dla obiektów o mocy 
zainstalowanej do 5 MW.

8
 Dzieli się je dodatkowo na: mikro elektrownie wodne, 

mini elektrownie wodne oraz małe elektrownie wodne. MEW dostarczają energii 
przeważnie lokalnym odbiorcom, co wpływa na minimalne straty przesyłu. Nie 
zanieczyszczają środowiska, obsługa nie wymaga licznego personelu, mogą być 
instalowane w wielu miejscach na małych ciekach wodnych. 

W korzystnych warunkach topograficznych możliwe jest wykorzystanie 
pływów (przypływów i odpływów) morza. Ujście rzeki wpływającej do morza  
i wysokie jej brzegi dają możliwość budowy zapory, pozwalającej na wpłynięcie 
wód morskich w dolinę rzeki podczas przypływu i wypuszczenie ich poprzez turbiny 
wodne do morza w czasie odpływu. Elektrownie pływowe działają okresowo. Czas 
ich pracy w ciągu doby zależy od różnicy poziomów wód podczas przypływu  
i odpływu. Stwarza to konieczność podłączenia odbiorników na czas przerwy  
do elektrowni innego rodzaju. Do innych wad tych elektrowni należą: zasalanie ujść 
rzek, erozja ich brzegów, wywołana wahaniami poziomu wody, a także utrudnianie 
wędrówek ryb w górę rzek. 

Energię fal morskich można wykorzystywać na kilka sposobów, do których 
można zaliczyć między innymi tzw. „tratwy” i „kaczki”. „Tratwy” wykorzystują 
pionowy ruch fal, „kaczki” zaś poziomy ruch. Elektrownie typu „kaczki” od lat służą 
do oświetlania boi.

9
 

Przemiana energii cieplnej oceanu to inaczej wykorzystanie różnicy tempera-
tury między temperaturą wody na powierzchni a temperaturą wody w głębi oceanu. 
Jest to możliwe tylko w obszarach równikowych. Polega to na zastosowaniu 
czynnika roboczego (amoniak lub propan), który paruje w temperaturze wody 

                                                           
5
 W. Lewandowski, Proekologiczne…, op. cit., s. 68-69 

6
 D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie. Warszawa 2000, s. 595 

7
 http://www.eo.org.pl/index.php?page=eowpolsce&select=9 (pobrano 2.04.2010 r.) 

8
 http://www.ekologeoteka.mom.pl/e_wody.htlm (pobrano 3.04.2010 r.) 

9
 Ibidem 
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powierzchniowej, i jest skraplany wodą czerpaną z głębokości 300-500 m. Cała 
instalacja wraz z generatorem znajduje się na pływającej platformie. Sprawność 
takiej elektrowni, przy różnicy temperatury 20

o
C

 
wynosi 2,5%, a przy różnicy  

40
o
C – 6%.

10
 

 
3. Energia biomasy 
Biomasa jest substancją organiczną pochodzenia roślinnego, powstającą  

w procesie fotosyntezy. Inaczej mówiąc jest to zakumulowana w roślinach energia 
słoneczna. Wielkość zasobów biomasy na danym obszarze zależy od intensyw-
ności nasłonecznienia oraz jakości gleby i wody. W Polsce jest możliwe 
wytworzenie około 10 ton biomasy z 1 ha gruntów rolnych. Odpowiada to równo-
wartości 5 ton węgla kamiennego. W wyniku procesu spalania biomasy, do atmo-
sfery wydostaje się dwutlenek węgla, lecz tylko w takiej ilości, która została 
pochłonięta przez rośliny w trakcie wegetacji. Jest to istotną zaletą biomasy  
jako paliwa, bowiem jej spalanie nie zwiększa emisji gazu cieplarnianego za jaki 
jest uważany dwutlenek węgla. 

W Polsce planuje się, iż do celów energetycznych najczęściej stosowane 
będą produkty i odpady rolnicze oraz leśne, takie jak:  

- słoma roślin zbożowych;  
- gałęzie ze ścinek sadów i inne odpady produkcji roślin i warzyw;  

- alkohole z ziemniaków, buraków cukrowych, zbóż jako dodatek do benzyn;  

- olej rzepakowy jako paliwo do silników wysokoprężnych;  
- biogaz z nawozu organicznego produkcji zwierzęcej;  
- biogaz z osadów ściekowych, odpadów komunalnych płynnych i stałych;  
- drzewa i gałęzie ze ścinek i cięć sanitarnych lasów;  
- gałęzie z cięć produkcyjnych;  

- odpady z przemysłu drzewnego, trociny itp.;  

- plantacje lasów energetycznych liściastych. 
Biomasa, w szczególności odpady drzewne i rolnicze, nie muszą być dodat-

kowo przetwarzane w wyniku czego mogą być bezpośrednio spalane w specjalnie 
przystosowanych do tego typu źródeł energii kotłach. Jest to najłatwiejsze oraz 
bardzo ekonomiczne wykorzystania biomasy. W innych i zarazem bardziej 
złożonych przypadkach, biomasę przetwarza się na biopaliwa. Źródłem tych paliw 
są rośliny oleiste, między innymi słonecznik, rzepak, orzeszki ziemne i soja.  
Z innych roślin, takich jak ziemniaki, buraki cukrowe czy trzcina cukrowa można 
uzyskać alkohol, który stanowi dodatek do benzyny (do 10%).

11
 

Użyteczność biopaliw określić można poprzez ich wartość opałową.  
W najgorszym przypadku wynosi ona około 50% wartości opałowej węgla 
kamiennego. Jest to zatem paliwo o sporej kaloryczności, i co ważne mniej 
uciążliwe dla środowiska naturalnego. Zaletą energii wytworzonej z biomasy jest 
również koszt uzyskania. Jest on porównywalny do kosztów energii ze źródeł 
tradycyjnych, a niejednokrotnie jest mniejszy.  

Typowe wartości opałowe produktów biomasy wynoszą: słoma żółta 14,3 
MJ/kg, słoma szara 15,2 MJ/kg, drewno odpadowe 13 MJ/kg, etanol 25 MJ/kg. 
Przy przeciętnej kaloryczności węgla stanowiącej około 25 MJ/kg, wartość opałowa 

                                                           
10

 D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie…, op. cit., s. 597 
11

 W. Lewandowski, Proekologiczne…, op. cit., s. 302-310 
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biopaliw jest wystarczająco atrakcyjna. Produkcje słomy szacuje się mniej więcej 
na 25 mln ton rocznie. Jest to już znaczny potencjał energetyczny, gdyż odpowiada 
to 12,5 mln ton węgla kamiennego. Spalanie słomy jest najbardziej ekonomiczne  
w miejscu jej produkcji, dlatego przewiduje się, że będzie ona głównie lokalnym 
źródłem energii, która będzie przeznaczona do ogrzewania małych i średnich 
gospodarstw rolnych.

12
 

Drugim znaczącym typem biomasy w Polsce jest drewno. Istnieją jego spore 
zasoby w postaci odpadów drzewnych, które często marnowano poprzez spalanie 
ich na wolnym powietrzu. Źródłami tego typu odpadów drzewnych są w większości 
małe, prywatne zakłady stolarskie oraz tartaki. Dużą ilość drewna pozyskuje  
się również w wyniku pielęgnacji lasów i zieleni miejskiej. Zasoby tego nośnika 
energii z samych tylko lasów wyceniane są na poziomie 20 mln m

3
. Powstają 

również plantacje roślin szybko rosnących, takich jak topola czy wierzba, które 
wykorzystuje się jako stałe źródło biomasy.  

W gospodarstwach rolnych coraz większego znaczenia nabiera natomiast 
wykorzystanie odchodów zwierzęcych, zaś w miastach odpadów komunalnych  
do wytwarzania biogazu. Wartość opałowa biogazu wynosi:  

- z fermentacji odchodów zwierzęcych 21-23 MJ/m
3
;  

- z odpadów komunalnych 16-19 MJ/m
3
.  

Dla porównania wartość opałowa gazu ziemnego wynosi 35 MJ/m
3
. Wypro-

dukowany biogaz jest przeważnie wykorzystywany w miejscu, w którym został 
wytworzony. W biogazowniach rolniczych wykorzystuje się przefermentowaną 
gnojowicę jako wartościowy nawóz, który nie wydziela brzydkiego zapachu, nie 
zwabia owadów oraz nie stwarza warunków do rozwoju chwastów. Przyczynia się 
to do zmniejszenia nawożenia pól nawozami sztucznymi, co daje korzyści nie tylko 
ekonomiczne, ale także ekologiczne. Przy nie najgorszej organizacji, możliwe 
zasoby biogazu w Polsce są na poziomie około 6 mld m

3
/rok, przy założeniu takim, 

iż 70% odpadów rolnych przeznaczone byłoby do biogazowni. Roczna produkcja 
biogazu w Polsce wynosi około 50 mln m

3
. Dla porównania Szwajcaria produkuje 

około 1,5 mld m
3
 biogazu rocznie.  

Biogaz wytwarzany z wysypisk i odpadów komunalnych ma nieco mniejszą 
wartość opałową niż biogaz z fermentacji gnojowicy. Z jednej tony odpadów 
komunalnych możliwe jest wytworzenie 400 m

3
 biogazu/rok o wartości opałowej 

16-19 MJ/m
3
. Wysypisko o rozmiarze 5 ha i miąższości 4 m w ciągu roku jest  

w stanie wyprodukować ponad 200 tysięcy m
3
 biogazu. Nakłady poniesione 

podczas takiej inwestycji zwracają się w dość krótkim czasie – 2,5 do 4 lat. Biogaz 
przeważnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. 
Można go od razu użyć do ogrzewania lub też jako paliwo dla generatora prądu 
elektrycznego. Głównym motywem, dla którego pozyskuje się gaz z wysypisk 
odpadów jest ochrona środowiska. Jest to także opłacalne ekonomicznie. W chwili 
obecnej już nie są budowane wysypiska bez zaprojektowania ujęcia biogazu.

13
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13

 Ibidem, s. 317-319 
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Energia wiatru 
Energia wiatru jest to energia przemieszczania się powietrza pod wpływem 

jego nierównomiernego nagrzania. Wiatr jest najobfitszym źródłem energii, ze 
wszystkich znajdujących się na kuli ziemskiej, możliwym do wykorzystania przy 
obecnym poziomie techniki. Jest niewyczerpanym i stale regenerującym się 
źródłem energii, niezależnym od wymiany handlowej i stosunków politycznych. 
Energia wiatru jest energią mechaniczną, nadającą się do natychmiastowego 
wykorzystania. Przetworzenie jej na energię elektryczną nie wymaga pośrednictwa 
urządzeń termodynamicznych. Zamianę energii kinetycznej wiatru na energię 
mechaniczną, a następnie w energię elektryczną dokonuje się za pomocą siłowni 
wiatrowej. 

Wiatr jest bardzo dynamicznym elementem klimatu, zależnym od charakteru 
cyrkulacji ogólnej, a w obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu także od warun-
ków lokalnych. Decydujący wpływ na jego prędkość ma wysokość i forma terenu, 
ale także przeszkody terenowe i szorstkość podłoża. Do wykorzystania energii 
wiatru szczególnie predestynowane są wierzchołki wzniesień, przełęcze o osi 
równoległej i grzbiety o osi prostopadłej do przeważającego kierunku wiatru. 
Niewskazane jest natomiast budowanie farm wiatrowych w dolinach i kotlinach 
śródgórskich, gdzie występuje wyraźne obniżenie prędkości wiatru, aż do ciszy 
atmosferycznej, w regionach o dużym oblodzeniu atmosferycznym, o silnych 
porywach wiatru, a także o dużej częstotliwości wyładowań atmosferycznych. 

Ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej 
farmy wiatrowej jest podstawowym krokiem w realizacji całej inwestycji. Energetyka 
wiatrowa wymaga bowiem wysokiej dokładności i solidności pomiarów wiatru. 
Tylko poprawnie wykonana analiza może pozwolić przewidzieć, czy przedsię-
wzięcie przyniesie oczekiwane korzyści.  

Elektrownie wiatrowe są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi,  
co im także pozwala na prowadzenie ciągłych pomiarów prędkości i kierunku 
wiatru, tak aby jak najlepiej wykorzystać panujące w danym momencie warunki 
wietrzne. Prędkością, powyżej której śmigła wiatraków zaczynają się obracać  
jest 3-4 m/s, zaś graniczną, przy której elektrownia przechodzi w tryb pracy 
bezpiecznej – turbina jest zatrzymywana ze względów bezpieczeństwa – jest 
prędkość powyżej 25 m/s. W sytuacji, gdy wiatr przestaje wiać, elektrownia 
rozpoczyna stan czuwania, nie produkuje wówczas energii, a jedynie monitoruje 
panującą sytuację. W momencie, gdy siła wiatru wzrasta do minimalnej wymaganej 
do uruchomienia pracy turbiny, elektrownia wznawia pracę i rozpoczyna produkcję 
energii elektrycznej. Korzystniejsze są zatem dla energetyki wiatrowej wiatry silne  
i stałe, aniżeli burzliwe zmieniające się warunki wietrzne. Wynika to także z faktu, 
że każda elektrownia wiatrowa ma zdefiniowaną tzw. krzywą mocy, czyli zależność 
informującą, jaka ilość mocy energii zostanie wyprodukowana przez siłownię  
przy określonej prędkości wiatru oraz jaka jest optymalna prędkość wiatru  
(ok. 12-14 m/s) pozwalająca na produkcję maksymalnej ilości energii. Wzrost 
prędkości wiatru nie powoduje zatem wzrostu produkcji.

14
 

Ilość energii, jaką może wyprodukować elektrownia wiatrowa zależy od typu  
i mocy zastosowanej turbiny oraz warunków panujących na terenie lokalizacji 
farmy. Przyjmuje się, iż wiatrak o mocy 2 MW (najczęściej stawiany na terenie 
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kraju) wytwarza w ciągu roku około 4 mln kWh energii elektrycznej, zaś jedno 
polskie gospodarstwo domowe zużywa jej od 1900 do 2500 kWh/rok.

15
 Oznacza 

to, że farma wiatrowa złożona z 20 siłowni jest w stanie dostarczyć energii dla 
około 26 600 rodzin. Co ważne, jedna turbina wiatrowa jest w stanie produkować 
energię elektryczną przez okres 20 lat.  

Patrząc na moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej, Polska ma spore 
zaległości w stosunku do krajów europejskich, takich jak Niemcy, Holandia, Dania 
czy Szwecja. Niemniej jednak, Polska ma duży potencjał do rozwoju w tym 
kierunku.  

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych stanowi czyste, tzw. „zero-
emisyjne” źródło generacji energii. Oznacza to, że przy produkcji energii elektrycz-
nej przez turbiny wiatrowe do atmosfery nie są emitowane gazy cieplarniane,  
ani inne odpady, które generowane są podczas spalania paliw kopalnych  
w konwencjonalnych źródłach generacji (elektrowniach i elektrociepłowniach).  
W polskiej rzeczywistości produkcja 1 MWh energii w oparciu o węgiel kamienny 
powoduje emisję 0,9 t CO2, zaś w oparciu o węgiel brunatny 1.05 t CO2.

16
 Według 

danych zawartych na stronie internetowej dotyczącej energii wiatrowej, elektrownie 
konwencjonalne w celu wytworzenia 1 kWh energii emitują do środowiska:  
5,5 g SO2; 4,2 g NOx; 700 g CO2 oraz 49 g pyłów.17

 Emisja zanieczyszczeń  
ma negatywny wpływ na środowisko. Za ich przyczyną powstają kwaśne deszcze, 
smog, efekt cieplarniany. Wykorzystywanie wiatru do produkcji energii elektrycznej 
nie powoduje powstawania odpadów stałych ani gazowych, odorów, ścieków, 
zanieczyszczenia wód ani gleby, nie prowadzi do degradacji terenu i strat w obiegu 
wody, co występuje przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach  
i elektrociepłowniach.  

 
Energia geotermalna 
Energia geotermalna to energia, która zakumulowana jest w głębi Ziemi  

w formie gorących skał i wód. Jest ona właściwie niewyczerpalna, ponieważ 
pochodzi z wnętrza Ziemi w wyniku przewodzenia i konwekcji. Geotermia opiera 
się na gorących wodach i skałach poniżej 1000 m, gdyż na mniejszych 
głębokościach temperatury skał i wód nadają się wyłącznie do eksploatacji  
w płytkiej geotermii wspomaganej przez pompy ciepła. Źródłem ciepła wytwarza-
nego wewnątrz Ziemi są reakcje rozkładu pierwiastków promieniotwórczych, takich 
jak 238U, 235U, 232Th oraz 40K. W ciągu roku Ziemia traci 1021J ciepła. Skorupa 
ziemska składa się ze skał osadowych i wulkanicznych o różnorodnej prze-
wodności cieplnej. Im bardziej skorupa jest skonsolidowana i starsza, tym stanowi 
lepszy ekran dla przewodzenia ciepła. 

Zasoby energii geotermalnej można podzielić na petrotermiczne i hydro-
termiczne. Aktualnie częściej wykorzystywane są pokłady hydrotermiczne bowiem 
odnoszą się one do pary lub wody zawartej w szczelinach skalnych. Powodem, dla 
którego tak się dzieje, są lepsze możliwości pozyskania ciepła z tychże złóż. 
Zasoby petrotermiczne są zaś zasobami raczej przyszłościowymi ze wzglądu  

                                                           
15

 Dane z roku 2009, dostępne na stronie https://optimalenergy.pl/porady/ceny.../roczne-zuzycie-energii-
elektrycznej-w-domu/l (pobrano 21.11.2017 r.) 

16
 Dane ze strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, www.psew.pl (pobrano 
21.11.2017 r.) 

17
 http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/eko_ptaki.htm (pobrano 14.04.2017 r.) 
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na potrzebę wtłaczania w gorącą konstrukcję skalną niemałych ilości wody  
z powierzchni Ziemi. Jeżeli temperatura czynnika wytwarzającego ciepło przekra-
cza 120-150° to nastaje możliwość wykorzystania go do produkcji energii 
elektrycznej. Przy mniejszych temperaturach uzyskane ciepło pozyskuje się  
do celów grzewczych, uzyskania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacyjnych, do 
celów balneologicznych oraz rekreacyjnych.

18
 

Źródła energii geotermalnej przez wzgląd na stan skupienia nośnika ciepła,  
a także poziom jego temperatury można podzielić na poniższe grupy:

19
 

- grunty i skały do głębokości 2500 m, z których ciepło pobierane jest  
za pomocą pomp ciepła; 

- wody gruntowe jako niższe źródło ciepła dla pomp grzejnych;  

- wody gorące, wydobywane przy pomocy głębokich odwiertów eksploata-
cyjnych;  

- para wodna wydobywana za pomocą odwiertów, która ma zastosowanie  
w produkcji energii elektrycznej;  

- pokłady solne, z których odbiór energii jest przy pomocy solanki lub cieczy 
obojętnych wobec soli;  

- gorące skały, w których woda pod sporym ciśnieniem cyrkuluje przez 
porowatą strukturę skalną.  

Uzyskiwane ciepło z wnętrza Ziemi wykorzystuje się w zasadzie tylko na dwa 
sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania 
budynku. W tym przypadku odbiór energii realizowany jest przez wymiennik ciepła 
zlokalizowany na niewielkiej głębokości (do 200 m). Wymiennik taki może być 
umieszczony również poziomo na głębokości 2 m. Za czynnik obiegowy trakto-
wana jest woda z dodatkiem środka przeciwzamarzającego (25-30%) lub solanka. 
Układ taki ma zastosowanie w gospodarstwach indywidualnych. W przypadku 
znacznych głębokości (powyżej 2500 m) temperatura czynnika grzewczego może 
osiągnąć na tyle wysoką wartość, że ciepło odzyskuje się w tradycyjnych 
wymiennikach bez wspomagania pompą ciepła. W tym przypadku instalacja daje 
możliwość ogrzania kilkudziesięciu, a nawet kilkuset budynków jednorodzinnych. 
Drugie powszechne zastosowanie ciepła Ziemi stanowi budowa elektrowni 
geotermalnej do produkcji prądu elektrycznego. 

Woda geotermalna z odwiertu oddaje ciepło czynnikowi termodynamicznemu 
właściwego obiegu, a następnie jest zatłaczana z powrotem do złoża. Czynnik  
w postaci pary jest skierowany do turbiny wytwarzającej prąd elektryczny. 
Skroplony czynnik termodynamiczny w skraplaczu zawracany jest do wymiennika, 
gdzie ulega wtórnemu odparowaniu.

20
 

Na obecnym poziomie techniki ocenia się, że z dość znacznych zasobów 
energii geotermalnej istnieje możliwość tylko niewielkiego ich wykorzystania.  
W Polsce z geotermii można uzyskać około 4 mln tpu

21
 rocznie. Przewaga wód  

o temperaturze do 80°C ogranicza ich wykorzystanie głównie w ciepłownictwie. 
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19

 Ibidem, s. 215 
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 Ibidem, s. 218-223 
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Polska przez wzgląd na duże zaludnienie i budowę geologiczną ma znaczne 
możliwości rozwoju energii geotermalnej. Za szybkim rozwojem geoenergetyki 
przemawiają n astępujące argumenty:

22
 

- znaczne zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wód powierzchniowych  
w wyniku spalania węgla;  

- możliwość wykorzystania istniejącej już sieci odwiertów eksploatacyjnych;  

- łatwość pozyskania wód geotermalnych na obszarze ponad 250 tys. km
2
,  

na których znajduje się około 30 mln mieszkańców;  
- korzystne warunki do wykonania odwiertów eksploatacyjnych i chłonnych;  
- możliwości szerokiego wykorzystania geotermii w ciepłownictwie, suszar-

nictwie, balneologii i rekreacji. 
Z pośród wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii, energia geotermal-

na jest najbardziej stabilna w czasie i daje największe efekty ekonomiczne. 
Pewność dostaw energii cieplnej z ciepłowni geotermalnej i jej konkurencyjny 
koszt, w porównaniu do energii z węgla, przemawia za jej rozwojem i szerszym 
zastosowaniem. Efektywność ekonomiczna źródeł geotermalnych będzie wzrastać 
ze względu na rosnące wymogi w zakresie ochrony środowiska. Duże instalacje 
będą mogły pracować jako niezależne źródła ciepła, a małe jako systemy 
wspomagające konwencjonalne ciepłownie. Zastosowanie geotermii jest ograni-
czone do rejonów gęsto zaludnionych ze względu na ekonomikę procesu. 
Transport ciepła z ciepłowni geotermalnych jest opłacalny do kilku kilometrów, co 
zmusza do możliwie efektywnego wykorzystania energii w miejscu jej pozyskania. 

 
Zakończenie 
Bezpieczeństwo energetyczne Polski, będącej członkiem Unii Europejskiej, 

stanowi część składową europejskiego systemu bezpieczeństwa.23
 Wszelkie 

decyzje podejmowane w zakresie energetyki, szczególnie dotyczące kwestii 
odnawialnych źródeł energii, muszą być dostosowane nie tylko do krajowych, ale 
przede wszystkim do unijnych wymogów. Członkostwo w UE wymusza na Polsce 
uzyskanie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł  
na poziomie 15% w końcowym zużyciu energii brutto. Wartość ta jest mniejsza  
o 5% od docelowego ogólnounijnego poziomu, jest jednakże dostosowana  
do polskich warunków. Owe zobowiązanie oznacza, iż w przeciągu dziesięciu  
lat, Polska będzie musiała zwiększyć blisko dwukrotnie udział OZE w ogólnym 
zużyciu energii. 

Przekierunkowanie na działalność proekologiczną występujące także  
w omawianym sektorze energetycznym, czego potwierdzeniem jest między innymi 
wyżej wymienione zobowiązanie, wynika z ogólnoświatowej tendencji nastawionej 
na ochronę środowiska, ekologię. Przy pozyskiwaniu energii istotne jest zatem,  
by ograniczać, bądź całkowicie wyeliminować działania inwazyjne w stosunku  
do środowiska naturalnego. Jest to jednak proces, którego nie można zrealizować 
od razu i w całości. Mimo tego, państwa dążą do jego stopniowego wdrażania, 
przede wszystkim poprzez wykorzystywanie przy produkcji energii jej odnawialnych 
źródeł. 
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 W. Lewandowski, Proekologiczne…, op. cit., s. 225 
23

 T. Smal, A. Dorobisz, Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – 
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Taka działalność pozwala osiągnąć szereg korzyści ekologicznych, 
społecznych i gospodarczych, do których zaliczyć można przede wszystkim: 
ochronę środowiska (redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez  
to przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu; poprawa jakości powietrza; brak 
powstawania odpadów stałych ani gazowych, brak degradacji terenu), 
oszczędność ograniczonych zasobów paliw kopalnianych czy pozbawienie techno-
logii wytwarzania energii ryzyka jej zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim 
związane jest wykorzystywanie energetyki atomowej).  

Odnawialne źródła energii, co zostało ukazane w niniejszej pracy, mogą 
stanowić ponadto istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin 
Polski, a także przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego  
w regionach, jak i do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą 
energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, ale także mieszkalnictwo  
i komunikacja. 

Na podstawie dostępnych informacji wywnioskowano jednakże, iż Polska, 
mimo posiadania jednych z największych w Europie udokumentowanych złóż 
energii geotermalnej, spala gaz i węgiel, emitując dwutlenek węgla i różne trucizny, 
działając nielogicznie, zarówno z ekologicznego, jak i gospodarczego punktu 
widzenia.  

Analizowane materiały ukazały, iż obecnie podstawowym źródłem energii 
odnawialnej, wykorzystywanym w kraju, jest biomasa, z którą również w przy-
szłości wiąże się największe nadzieje. Jej udział w bilansie paliwowym energetyki 
odnawialnej w Polsce rośnie z roku na rok. Uprawa biomasy może być w wielu 
regionach szansą dla rozwoju rolnictwa i jednocześnie ograniczenia bezrobocia. 
Wymaga to jednak określenia odpowiedniej polityki zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym, której celem byłoby wspieranie lokalnych inicjatyw 
związanych z rozwojem małych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 
Istotne znaczenie zaczyna odgrywać w Polsce również energetyka wiatrowa. 
Szczególnie perspektywiczne wydają się plany budowy farm wiatrowych na morzu.  

Odnawialne źródła energii posiadające niezaprzeczalnie wysoki potencjał  
w porównaniu do dotychczas wykorzystywanych wyczerpywalnych nieodnawial-
nych źródeł odegrają z pewnością w najbliższej przyszłości kluczową rolę  
w systemie bezpieczeństwa każdego kraju. Odnawialne źródła energii mają 
znaczący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Na podstawie 
analizy dostępnej literatury stwierdzono także, iż OZE w przyszłości będą w stanie 
dużej części zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, jednakże nie będą  
w stanie pokryć całościowego zapotrzebowania na energię. 

 
Streszczenie 
Zapewnienie stałych dostaw energii stanowi kluczowy element systemu 

bezpieczeństwa każdego państwa. Sektor energetyczny tworzy fundament 
funkcjonowania współczesnych gospodarek, jak również determinuje porządek 
społeczny. Niedobór energii – podstawowego towaru we współczesnym systemie 
gospodarczym, zagraża bezpieczeństwu kraju. Sytuacja, dająca państwu 
możliwość zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa energetycznego występuje 
wówczas, gdy może ono wykorzystywać wyłącznie własne, wewnętrzne źródła 
energii, co pozwala mu być samowystarczalnym. Biorąc pod uwagę rozlokowanie 
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surowców energetycznych na świecie warunek taki nie jest jednak możliwy  
do spełnienia, wymuszając tym samym ciągłą konieczność poszukiwania nowych 
źródeł pozyskiwania energii.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, źródła odnawialne, 
wymagania 

 
Summary 
Ensuring constant energy supply is a key element of the security system  

of each state. The energy sector forms the foundation of the functioning of modern 
economies, as well as determines the social order. Energy shortage – a primary 
commodity in the modern economic system, threatens the security of the country. 
A situation that gives the state the opportunity to guarantee full energy security 
occurs when, When it can use only its own internal energy sources, it allows  
it to be self-sufficient. Taking into account the distribution of energy resources  
in the world, however, such a condition is not possible, thus necessitating the 
constant need to look for new sources of energy. 

Key words: energy security, renewable sources, requirements 
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PRZYKŁADY AWARII KATASTROFALNYCH W SYSTEMACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 
 

1. Wprowadzenie 
Nieuchronność awarii w systemach elektroenergetycznych wynika z mnogości 

ich przyczyn, do których należy zaliczyć czynniki atmosferyczne, czynniki 
techniczne oraz czynniki ludzkie. Przykłady blackout’ów, jakie dotknęły systemy 
elektroenergetyczne na całym świecie pokazują, że awarie systemowe są realnym 
zagrożeniem, dla którego należy przedsięwziąć kroki w kierunki obrony systemu 
elektroenergetycznego i jego odbudowy na wypadek wystąpienia awarii. Obrona 
zdolności wytwórczych polega na możliwości uniknięcia awarii, z kolei w przypadku 
jej wystąpienia - na ograniczeniu zasięgu awarii, a następnie przywrócenie stanu 
normalnego. Skuteczna odbudowa systemu elektroenergetycznego pozwala 
natomiast na przywrócenie do ruchu jednostek wytwórczych oraz w konsekwencji 
zasilanie odbiorców końcowych.

1
 Rozwój awarii systemowej jest procesem o dużej 

wrażliwości na zmiany parametrów pracy systemu elektroenergetycznego, dlatego 
cechuje się lawinowym postępowaniem, szczególnie w przypadku nakładania  
się na siebie przyczyn awarii. Skutkiem przedstawionego charakteru awarii  
są kaskadowe wyłączenia fragmentów systemu elektroenergetycznego. 

W pracy dokonano analizy statystycznej minionych awarii katastrofalnych 
w systemach elektroenergetycznych na całym świecie, począwszy od roku 1965  
do roku 2017. 

 
2. Awarie systemowe na świecie 
Awarie katastrofalne dotykały systemy elektroenergetyczne na całym świecie.  
Do analizy statystycznej zebrano 138 awarii systemowych,

2
 które miały 

miejsce w systemach elektroenergetycznych w latach 1965-2017.  
W tabelach 1-4 zestawiono rekordowe awarie klasyfikowane ze względu  

na liczbę ludności pozbawionej zasilania w energię elektryczną na skutek awarii 
systemowej, procent ludności pozbawionych zasilania w kraju dotkniętym awarią, 
czas trwania blackoutu i wielkość deficytu mocy podczas awarii. 

 
 

                                                           
1
 D. Radsak, K. Sroka, Obrona i odbudowa zdolności wytwórczych elektrowni i elektrociepłowni  
w warunkach awarii katastrofalnej sytemu elektroenergetycznego, ”Przegląd Naukowo-Metodyczny. 
Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok X nr 1/2017 (34) 

2
 O. Veloza, F. Santamaria, Analysis of major blackouts from 2003 to 2015: Classification of incidents 
and review of main causes, “Electricity Journal” 26, 2016, s. 42-49; A. Atputharajah, T. Saha, Power 
System Blackouts – Literature review, Fourth International Conference on Industrial and Information 
Systems, ICIIS 2009, s. 28-31 December 2009, Sri Lanka, s. 460-465; K. Woliński. Awarie 
energetyczne w Europie, ”Wiadomości Elektrotechniczne”, Rok LXXII, 2004 nr 3; https://en.wikipedia. 
org/wiki/List_of_major_power_outages#cite_note-70 (pobrano 30.11.2017 r.) 
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Tabela nr 1: Największe awarie w systemach elektroenergetycznych ze względu  

na liczbę ludności pozbawionej zasilania 
 

L.p. KRAJ DATA 

LICZBA 
LUDNOŚCI 

POZBAWIONEJ 
ZASILANIA 

PRZYCZYNY AWARII 

1. Indie 31.07.2012 670 mln 
Wysokie temperatury, 

monsuny 

2. Nowa Zelandia 30.10.2009 280 mln 
Błąd ludzki, zahaczenie 

wózkiem widłowym o linie 220 
kV 

3. Indie 02.01.2001 230 mln Brak danych 

4. Pakistan 24.09.2006 160 mln Brak rezerw mocy 

5. Bangladesz 01.11.2014 150 mln Brak danych 

6. Pakistan 26.01.2015 140 mln Awaria techniczna 

7. Brazylia 10.11.2009 97 mln 
Burza, uszkodzenie linii 

przesyłowej i wyłączenie 
20 hydrozespołów 

8. Turcja 31.03.2015 70 mln Awaria techniczna 

9. Włochy 28.09.2003 57 mln 
Zwarcie do drzew na linii 

Włochy-Szwajcaria, 
przeciążenia linii 

10. Brazylia 04.02.2011 53 mln 
Awaria techniczne linii 

przesyłowych 

11. USA/Kanada 14.08.2003 50 mln 
Zwarcie do drzew w linii 

przesyłowej 345 kV o długości 
1300 km 

12. UCTE 04.11.2006 45 mln 
Niespełnienie kryterium N-1, 
niepoprawna koordynacja 

operatorów 

13. Kenia 07.06.2016 44 mln Brak danych 

14. Kolumbia 26.04.2007 41 mln 
Uszkodzenie zabezpieczenia 

sprzęgła między szynami 
w stacji 230 kV 

15. Tajlandia 18.03.1978 40 mln 
Awaria zabezpieczeń w linii 

500 kV 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

Tabela nr 2: Największe awarie w systemach elektroenergetycznych ze względu  

na procent ludności pozbawionych zasilania w kraju dotkniętym awarią 
 

L.p. KRAJ DATA 

PROCENT 
KRAJU 

DOTKNIĘTEGO 
AWARIĄ 

SYSTEMOWĄ 

PRZYCZYNY AWARII 

1. Pakistan 24.09.2006 100% Brak rezerw mocy 

2. Bangladesz 01.11.2014 100% Brak danych 

3. Włochy 28.09.2003 100% 
Zwarcie do drzew na linii 

Włochy-Szwajcaria, 
przeciążenia linii 
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4. Sri Lanka 13.03.2016 100% Brak danych 

5. Puerto Rico 21.09.2016 100% 
Zawalenie się konstrukcji 

wsporczych linii przesyłowych 

6. Puerto Rico 20.09.2017 100% Silna burza 

7. Zanzibar 20.05.2008 100% Przerwanie kabla morskiego 

8. Zanzibar 10.12.2009 100% Przerwanie kabla morskiego 

9. Malta 12.08.2014 100% Awaria w elektrowni 

10. Kolumbia 26.04.2007 98% 
Uszkodzenie zabezpieczenia 

sprzęgła między szynami 
w stacji 230 kV 

11. Kenia 07.06.2016 93% Brak danych 

12. Islandia 01.09.2010 91% Brak danych 

13. Chile 14.03.2010 90% Trzęsienie ziemi 

14. Turcja 31.03.2015 89,8% Awaria techniczna 

15. Tajlandia 18.03.1978 88,9% Uszkodzenie generatorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

Z danych przedstawionych w tabeli 1 można zauważyć, że awarie, których 
skutki odczuła największa liczba osób dotyczyły dużych systemów azjatyckich. 
Część z awarii katastrofalnych przedstawionych w tabeli 1 pokrywa się 
z najbardziej dotkliwymi awariami ze względu na procent kraju dotkniętego awarią, 
zawartymi w tabeli 2, ponieważ znaczna liczba osób pozbawionych zasilania 
wskutek awarii koresponduje z wyłączeniami obejmującymi nawet całe systemy 
elektroenergetyczne przedstawionych krajów. Blackout obejmujący całą część 
kontynentalną Włoch (2003) związany jest z silną zależnością systemu włoskiego 
od systemów europejskich, dlatego wskutek kaskadowych wyłączeń linii 
transgranicznych nastąpiło całkowite odłączenie systemu włoskiego od reszty 
Europy. Innym przykładem jest również system elektroenergetyczny Zanzibaru, 
który jest całkowicie zależny od dostaw energii elektrycznej z Tanzanii poprzez 
połączenie kablem podmorskim, dlatego uszkodzenie kabla spowodowało 
całkowity blackout Zanzibaru. Usunięcie skutków awarii i przywrócenie zasilania 
odbiorcom trwało niemal miesiąc, jak przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela nr 3: Największe awarie w systemach elektroenergetycznych ze względu  

na czas trwania awarii 
 

L.p. KRAJ DATA 

MAKSYMALNY 
CZAS 

PRZERWY  
W DOSTAWACH 

ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

PRZYCZYNY AWARII 

1. Zanzibar 20.05.2008 miesiąc Przerwanie kabla morskiego 

2. Zanzibar 10.12.2009 miesiąc Przerwanie kabla morskiego 

3. Rosja 25.05.2005 
od kilku godzin 
do 10 tygodni 

Burza śnieżna 

4. Nowa Zelandia 20.02.1998 kilka tygodni 
Awaria przestarzałych 

urządzeń 

5. Chiny 25.01.2008 3 tygodnie Burza śnieżna 

6. USA 19.11.1996 do 2 tygodni Wysokie temperatury i awaria 
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(Waszyngton) transformatora 

7. 
USA (Wschodnie 

Wybrzeże) 
28.10.2011 do 11 dni Burza śnieżna 

8. Australia 26.01.2013 do 10 dni Cyklon 

9. USA (Ohio) 29.06.2012 do 5 dni Derecho 

10. Kanada 22.12.2014 do 5 dni Burza 

11. USA (Floryda) 01.09.2016 do tygodnia Huragan 

12. 
USA (9 stanów i 

Meksyk) 
10.08.1996 do 96 godzin 

Przeciążenia linii w wyniku 
wysokich temperatur 

13. Wielka Brytania 20.07.2009 96 godzin 
Wandalizm, uszkodzenie kabla 

132 kV 

14. Cypr 11.07.2011 92 godzin Eksplozja w elektrowni 

15. Hiszpania 23.07.2007 78 godzin 
Awaria techniczna w stacji 

elektroenergetycznej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

Tabela nr 4: Największe awarie w systemach elektroenergetycznych ze względu  

na deficyt mocy powstały w wyniku awarii 
 

L.p. KRAJ DATA 
DEFICYT 

MOCY 
W SYSTEMIE 

PRZYCZYNY AWARII 

1. USA/Kanada 14.08.2003 61,8 GW 
Zwarcie do drzew w linii 

przesyłowej 345 kV o długości 
1300 km 

2. Indie 31.07.2012 48 GW Wysokie temperatury, monsuny 

3. Turcja 31.03.2015 32,2 GW Awaria techniczna 

4. Włochy 28.09.2003 24 GW 
Zwarcie do drzew na linii 

Włochy-Szwajcaria, 
przeciążenia linii 

5. UCTE 04.11.2006 14,5 GW 
Niespełnienie kryterium N-1, 

niepoprawna koordynacja 
operatorów 

6. USA (Kalifornia) 22.12.1982 12,53 GW 
Przewrócenie się linii 500 kV na 
biegnące pod nią 2 linie 230 kV 

7. Szwecja 27.12.1983 11,4 GW 
Zwarcie w transformatorze w 
stacji elektroenergetycznej 

8. Pakistan 24.09.2006 11 GW Brak rezerw mocy 

9. Chiny 25.01.2008 9,45 GW Burza śnieżna 

10. Brazylia 04.02.2011 8,9 GW 
Awaria zabezpieczeń w linii 

500 kV 

11. USA 08.09.2011 7,8 GW 
Niespełnienie kryterium N-1, 

niepoprawna koordynacja 
operatorów 

12. Iran 31.03.2003 7 GW 
Duże obciążenie w warunkach 

wyłączenia części linii 
elektroenergetycznych 

13. Kolumbia 26.04.2007 6,6 GW 
Uszkodzenie zabezpieczenia 

sprzęgła między szynami 
w stacji 230 kV 
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14. Szwecja/Dania 23.09.2003 6,5 GW 
Ograniczenie generacji przez 

prace remontowe 

15. 
USA  

(New York City) 
13.08.1977 6 GW 

Ekstremalne warunki 
atmosferyczne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

Z przedstawionych w tabeli 3 zestawień można zauważyć, że znaczna część 
analizowanych blackout’ów o długim czasie przywrócenia zasilania dotyczyła 
awarii spowodowanych ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, których skutki 
dla systemów elektroenergetycznych nie mogą być w pełni wyeliminowane. Jak 
wykazały wnioski z minionych awarii, czas usunięcia skutków awarii zależy w dużej 
mierze od stanu technicznego infrastruktury sieciowej oraz poprawnej koordynacji 
operatorów i dyspozytorów. Zestawione w tabeli 4 wielkości deficytu mocy podczas 
awarii w systemach elektroenergetycznych dotyczy w większości wyłączeń 
obejmujących swym zasięgiem duże obszary lub nawet całe państwa. Wielkości 
deficytu mocy poniżej 10 GW dotyczą głownie awarii o charakterze lokalnym. 

Na rysunku 1 przedstawiono zróżnicowanie kontynentalne liczby awarii 
w systemach elektroenergetycznych. Z przedstawionego wykresu można wyraźnie 
zauważyć, że największa liczba awarii (53) wystąpiła w Ameryce Północnej, 
z których aż 45 awarii dotyczyło systemu elektroenergetycznego Stany Zjedno-
czone. Wynika to ze znacznej rozległości terytorialnej Stanów Zjednoczonych  
i częstego narażenia na ekstremalne warunki atmosferyczne. Na rysunku 2 przed-
stawiono wykres częstości występowania dużych awarii w systemie elektro-
energetycznym Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z wykresem można zauważyć,  
że w miarę rozwoju systemów elektroenergetycznych liczba awarii systemowych 
nie ulega zmniejszeniu, szczególnie ze względu na realne zagrożenie zjawiskami 
pogodowymi.  

 

Rysunek nr 1: Zestawienie liczby awarii na poszczególnych kontynentach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
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Rysunek nr 2: Częstość występowania awarii systemowych w Stanach 

Zjednoczonych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

3. Porównanie awarii systemowych w Europie i Ameryce Północnej 
Ze względu na fakt, że największa liczba awarii w systemach elektro-

energetycznych dotyczyła systemów europejskich oraz w Ameryce Północnej,  
w pracy przedstawiono porównanie awarii systemowych wymienionych kontynen-
tów pod względem przyczyn powstawania awarii systemowych oraz czasu trwania 
awarii. Do analizy statystycznej wykorzystano 31 awarii, które miały miejsce 
w europejskich systemach elektroenergetycznych oraz 53 awarie, które wystąpiły 
w Ameryce Północnej. Na rysunku 3 przedstawiono porównawcze zestawienie 
przyczyn awarii systemowych w Europie i Ameryce Północne, uogólnione  
do przyczyn atmosferycznych, technicznych i ludzkich.

3
 Jeśli chodzi o awarie 

w systemach europejskich, awarie systemowe najczęściej powodowane były przez 
czynniki techniczne oraz zjawiska atmosferyczne, stanowiące zdecydowanie 
przeważające przyczyny awarii w Ameryce Północnej. Szczególną uwagę poświę-
cono zatem ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, stanowiącym najczęstszą 
bezpośrednią przyczynę awarii systemowych. Na rysunku 4 przedstawiono udział 
poszczególnych zjawisk atmosferycznych wśród pogodowych przyczyn występo-
wania awarii. Zjawiska zostały podzielone na kategorie: 

- Katastrofy naturalne, do których zaliczono trzęsienia ziemi, trąby powietrz-
ne, cyklony, tajfuny czy zjawisko derecho, stanowiące burzę wiatrową, 

- Burze i wyładowania atmosferyczne, 

- Ekstremalnie wysokie temperatury, 

- Ekstremalnie niskie temperatury, do których zaliczono zarówno burze 
śnieżne, jak i osady sadzi katastrofalnej, 

- Silny wiatr. 
Zgodnie z wykresem na rysunku 4 można zauważyć, że w Europie największe 

zagrożenie stanowiły ekstremalne temperatury powietrza oraz porywisty wiatr, 
powodując mechaniczne uszkodzenia infrastruktury sieciowej. System amerykań-

                                                           
3
 D. Radsak, K. Sroka, Obrona i odbudowa…, op. cit.  
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ski zdecydowanie bardziej jest narażony na katastrofy naturalne, co przekłada się 
na utrudnienie odbudowy systemu po wystąpieniu awarii katastrofalnej. 

 

Rysunek nr 3: Przyczyny awarii systemowych w Europie i Ameryce Północnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

Na rysunku 5 przedstawiono porównanie maksymalnego czasu trwania awarii 
systemowych w Europie i Ameryce Północnej, a co za tym idzie, czasów usunięcia 
zagrożenia i przywrócenia zasilania w energię elektryczną odbiorców końcowych. 
Dane zestawiono w ujęciu względnego udziału procentowego liczby awarii dla 
przyjętych interwałów czasowych. Na podstawie przedstawionych statystyk można 
zauważyć, że przywrócenia zasilania po wystąpieniu blackout’u w przypadku 
systemów europejskich charakteryzowało się stosunkowo krótkim czasem, często 
nie przekraczającym 2-5 godzin. W przypadku awarii systemowych w Ameryce 
Północnej, czas usunięcia skutków awarii był znacznie dłuższy, szczególnie  
w przypadku poważnego uszkodzenia infrastruktury elektroenergetycznej.  
W obydwu z rozpatrywanych kontynentów miały miejsce awarie o skrajnie długich 
czasach przywracania zasilania, przekraczającego nawet 2 tygodnie.  

 

Rysunek nr 4: Przyczyny awarii systemowych w Europie i Ameryce Północnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
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Rysunek nr 5: Porównanie czasów trwania awarii systemowych w Europie i Ameryce 

Północnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych do analizy 

statystycznej 
 

Wnioski 
W pracy przedstawiono statystyczną analizę awarii katastrofalnych, które 

dotykały systemy elektroenergetyczne na całym świecie. Rozległe blackouty  
są zjawiskiem niemożliwym do wyeliminowania, szczególnie ze względu na liczbę 
i różnorodność przyczyn ich powstawania. Grupę najczęstszych przyczyn awarii 
systemowych stanowią ekstremalne warunki atmosferyczne, których skutki dla 
systemu elektroenergetycznego nie mogą być w pełni wyeliminowane. Dlatego, 
z punku widzenia bezpieczeństwa energetycznego istotne jest przeciwdziałanie 
powstawaniu awarii środkami obrony systemu w postaci usuwania bieżących 
zagrożeń, utrzymywania wysokiej niezawodności generacji, przesyłu czy łączności 
między operatorami ale również ograniczanie rozwoju i zasięgu awarii w przypadku 
jej wystąpienia. 

 
Streszczenie 
Podstawowym zadaniem systemu elektroenergetycznego jest zapewnienie 

ciągłości i niezawodności zasilania. Nieuchronność awarii systemowych wynika 
z mnogości ich przyczyn, których należy zaliczyć czynniki atmosferyczne, czynniki 
techniczne oraz czynniki ludzkie. Rozwój awarii systemowej jest procesem o dużej 
wrażliwości na zaburzenia parametrów pracy systemu elektroenergetycznego, 
a narastające zagrożenie awarią systemową następuje wskutek dynamicznie 
postępujących zmian, najczęściej pogodowych. W pracy przedstawiono statystycz-
ne ujęcie dużych awarii systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem awarii  
w europejskich i północno-amerykańskich systemach elektroenergetycznych. 
Przykłady blackout’ów, jakie dotknęły systemy elektroenergetyczne na całym 
świecie pokazują, że awarie systemowe są realnym zagrożeniem, dla którego 
należy przedsięwziąć kroki w kierunki obrony systemu elektroenergetycznego  
i jego odbudowy na wypadek wystąpienia awarii. 



1183 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Słowa klucze: bezpieczeństwo energetyczne, awaria systemowa, blackout, 
system elektroenergetyczny, przyczyny awarii systemowych 

 
Summary 
The basic task of the power system is to ensure continuity and reliability  

of power supply. The inevitability of systemic failures results from the multitude  
of their causes, which include atmospheric factors, technical factors and human 
factors. The development of a system failure is a process of high sensitivity  
to disturbances in the operation of the power system and growing threat of a syste-
mic failure proceeds due to dynamically progressing changes, most often weather 
conditions.. The paper presents a statistical view of large system failures, with 
particular emphasis on failures in European and North-American power systems. 
Examples of blackouts that have been affecting power systems around the world 
show that systemic failures are a real threat for which steps should be taken in the 
defense of the power system and its reconstruction in the event of a breakdown. 

Key words: safety of power system, power system failure, blackout, power 
system, blackout causes 
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WYKORZYSTANIE ENERGII JĄDROWEJ JAKO ELEMENTU 
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ  

– WYBRANE PRZEJAWY 
 
 
Wstęp  
Problematyka kształtowania bezpieczeństwa energetycznego państw Unii 

Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla pogłębiania integracji europejskiej  
oraz kreowania podstaw silnej państwowości w zjednoczonej Europie. Bezpieczeń-
stwo energetyczne jest jedną ze szczególnych płaszczyzn bezpieczeństwa 
wewnętrznego każdego państwa. Definiuje się je jako pewien stan, który pozwala 
państwu na pokrycie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na surowce  
w postaci paliw oraz energię ze źródeł zarówno odnawialnych, jak i nieodnawial-
nych. Wyraża się ono w realizowaniu dostaw w sposób fizycznie nieprzerwany, 
przy korzystnych dla gospodarki krajowej cenach zakupu, a także w sposób 
perspektywiczny, czyli długoterminowy.

1
 Można spotkać się ze stanowiskiem,  

że opisywany rodzaj bezpieczeństwa zależy od wielkości i zróżnicowania bazy 
paliw, stopnia dywersyfikacji i wykorzystywania krajowych oraz zagranicznych 
surowców energetycznych, a także stanu technicznego infrastruktury zaopatrzenia 
w energię. Istotnymi czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa energe-
tycznego są ponadto możliwości magazynowania paliw, a także wewnętrzna oraz 
międzynarodowa polityka gospodarcza.

2
 

Autorzy przyjęli za cel artykułu zaprezentowanie wybranych przejawów 
wykorzystania energii jądrowej jako elementu bezpieczeństwa energetycznego  
UE. Istotne było ustalenie, jakie miejsce zajmowało wykorzystanie tej energii  
w państwach UE celem zaspokajania potrzeb związanych z bezpieczeństwem 
energetycznym. Ponadto, celem dodatkowym było zaprezentowanie prognoz  
i potencjalnych kierunków rozwoju w sferze popularności stosowania energii 
jądrowej jako elementu kreowania bezpieczeństwa energetycznego UE. 

Autorzy próbowali odnieść się do tezy, zgodnie z którą potrzeba dostępności 
energii jądrowej, jako elementu kształtowania bezpieczeństwa energetycznego  
UE, była w różnym stopniu uzewnętrzniana w poszczególnych państwach UE, 
warunkując brak długoterminowego konsensusu w tej dziedzinie. Uwzględniając 
rozwój bezpieczeństwa energetycznego, jako priorytet zwłaszcza polityki wew-
nętrznej oraz interes narodowy, państwa mogły opierać swoje bezpieczeństwo 
energetyczne na różnych surowcach. Tym samym państwa te nie budowały 

                                                           
1
 G. Lubeńczuk, Bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna (w:) K. Sikora, J. Stelmasiak,  
M. Zdyb (red.), Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa 2014, 
s. 162-163 

2
 K. Rogowski, Bezpieczeństwo energetyczne (w:) A. Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpie-
czeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa. Słupsk 2013, s. 287-288 
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jednolitego stanowiska co do znaczenia energii jądrowej dla rozwoju 
wspomnianego bezpieczeństwa.

3
 

 
Analiza danych na temat wykorzystania energii jądrowej w państwach 

UE w perspektywie umacniania bezpieczeństwa energetycznego 
Problematyka wykorzystywania energii jądrowej jako elementu kształtowania 

wspólnego bezpieczeństwa na obszarze UE budzi od lat wiele kontrowersji, 
głównie ze względu na sprzeciw dużej części obywateli wielu państw UE, aby 
budować nowe reaktory jądrowe albo inwestować w rozbudowę już posiadanych 
zakładów produkcji takiej energii.

4
 Jak zauważono w literaturze, zapotrzebowanie 

na energię w państwach UE ciągle wzrasta, z kolei wykorzystywanie konwencjo-
nalnych źródeł, jak surowców w postaci węgla, gazu ziemnego, czy ropy naftowej, 
nie jest w stanie zaspokoić popytu rynkowego w perspektywie długoterminowej.

5
 

Na tle tych rozważań pojawia się także kwestia dywersyfikacji źródeł wytwarzania 
energii, ponieważ w ujęciu teoretycznym od takiej dywersyfikacji zależy poprawa 
bezpieczeństwa energetycznego państwa.

6
 Budowa i rozwijanie elektrowni jądro-

wych jest postulowaną szansą na zróżnicowanie źródeł wytarzania energii, jak 
również na uzyskiwanie wysoko wydajnego sposobu zaspokajania potrzeb całych 
gospodarek europejskich.

7
 

W ramach prezentowanych analiz danych statystycznych uwzględniono 
jedynie te państwa UE, w których utrzymywano w badanych latach aktywne 
reaktory jądrowe (tzw. reaktory energetyczne). Z listy państw wyłączono państwa, 
w których energię atomową uzyskiwano tylko dla celów naukowo-badawczych,  
tj. w ramach reaktorów doświadczalnych. Można to umotywować dążeniem,  
że w niniejszym artykule starano się przedstawić tendencje o istotnym znaczeniu 

                                                           
3
 Do wypracowywania możliwych w danych warunkach jednolitych, a przede wszystkim solidarnych, 
stanowisk zobowiązywał państwa UE Traktat Lizboński, podpisany w grudniu 2007 roku. W ramach 
recepcji założeń traktatowych przewidziano współdziałanie państw na rzecz bezpieczeństwa dostaw 
energii do UE, współpracę w dziedzinie tworzenia wzajemnych połączeń między sieciami energii,  
a także ochronę funkcjonowania wspólnego rynku energetycznego. Por. P. Turowski, Bezpieczeństwo 
energetyczne (w:) P. Bryksa (red.), Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii 
Europejskiej. Warszawa 2008, s. 64 

4
 B. Bojarczyk, J. Olchowski, Energetyka jądrowa w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, 
„Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN”, 2014, nr 9, s. 29-31 

5
 Warto zauważyć, że w wizji integracji europejskiej w sferze bezpieczeństwa energetycznego przez 
kilka dekad dominowało przekonanie o konieczności zabezpieczenia stałych dostaw ropy naftowej,  
a w dalszej kolejności również gazu ziemnego. Takie przekonanie uwidoczniło się wśród decydentów 
Wspólnot Europejskich najsilniej w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Dopiero przełom XX i XXI stulecia 
przyniósł jakościową zmianę w podejściu do kształtowania bezpieczeństwa energetycznego UE. 
Zmiana ta dotyczyła większej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, zainicjowania dyskursu wokół 
możliwej powszechności energii jądrowej, a także dążenia do wypracowania skutecznych strategii  
w dziedzinie czerpania energii ze źródeł odnawialnych. Por. T. Tylec, Bezpieczeństwo energetyczne 
Unii Europejskiej – zagrożenia i wyzwania, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach” 2012, nr 123, s. 229 

6
 J. Kot, Energetyka jądrowa jako element infrastruktury krytycznej i strategii bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej, „Obronność”, 2015, nr 3, s. 43 

7
 W literaturze można nawet spotkać się ze stanowiskiem, że w perspektywie do 2030 roku,  
w niektórych państwach UE, które bazują na wykorzystaniu surowców w postaci węgla kamiennego, 
ropy naftowej oraz gazu ziemnego, nie będzie możliwa poprawa wydajności produkcji energii bez 
przeorientowania stosowanych strategii bezpieczeństwa energetycznego. Postulowane zmiany mają 
dotyczyć wyboru pomiędzy rozwojem własnych systemów energetyki jądrowej a uzależnieniem się od 
dostaw energii elektrycznej z innych państw. Por. T. Leszczyński, Energetyka jądrowa w państwach 
Unii Europejskiej, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, 2008, nr 5, s. 32 
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dla rozwoju gospodarczego, a tym samym również dla kreowania bezpieczeństwa 
energetycznego w UE za pośrednictwem inwestowania w rozwój energii jądrowej. 
Tymczasem, jak zauważył S. Chwaszczewski, w wielu państwach na początku  
XXI wieku zmniejszano dotacje rządowe dla realizowania badań w zakresie wyko-
rzystania energetyki jądrowej. Zamiast tego środki przeznaczano na doinwesto-
wanie już działających elektrowni atomowych.

8
 Mimo pewnych prac i postępów  

nad możliwością wdrożenia reaktorów nowej generacji, za bezpieczeństwo 
energetyczne UE w głównej mierze odpowiada wykorzystanie reaktorów  
już istniejących, tj. produkcja energii w ramach reaktorów energetycznych, a nie 
doświadczalnych.

9
 

Uwzględniając powyższe założenia metodologiczne, na wykresie nr 1 odnie-
siono się do danych na temat tego, jaki udział zajmowała energia jądrowa  
w produkcji energii elektrycznej w państwach UE w 2015 roku. 

 

Wykres nr 1: Produkcja energii elektrycznej przy udziale elektrowni jądrowych  

w państwach UE w 2015 roku (jako% całej wyprodukowanej energii) 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Electricity production from nuclear sources 

(% of total), data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.NUCL.ZS?locations=BE (pobrano 
10.07.2017 r.) 

 

                                                           
8
 S. Chwaszczewski, Reaktory jądrowe nowej generacji, s. 55, http://www.iaea.org/inis/collection/ 
NCLCollectionStore/_Public/32/032/32032323.pdf (pobrano 10.07.2017 r.) 

9
 S. Chwaszczewski, Energetyka jądrowa w polityce energetycznej Polski, „Polityka Energetyczna”, 
2005, t. 8, s. 140-141 
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Interpretując uzyskane dane, pomiędzy poszczególnymi państwami UE 
istniały istotne różnice w dziedzinie udziału energii jądrowej w produkcji energii 
elektrycznej ogółem. Największe znaczenie opisywane źródło tworzenia energii 
miało w takich państwach, jak Francja (77,7%), Słowacja (58,2%) i Węgry (52,4%). 
Należy sądzić, że bezpieczeństwo energetyczne tych państw było ściśle 
uzależnione od funkcjonowania elektrowni jądrowych. 

Elektrownie jądrowe dostarczały przynajmniej 
1
/3 część łącznie wytworzonej 

energii w takich państwach, jak Belgia (38,9%), Słowenia (38,1%), Szwecja 
(34,8%), Finlandia (33,9%), Bułgaria (33,8%), z kolei niespełna 

1
/3 w Czechach 

(32,5%). We wszystkich pozostałych państwach przedstawionych na wykresie  
nr 1, energetyka jądrowa stanowiła jedynie uzupełniającą formę produkcji energii 
elektrycznej. Wśród 28 państw UE dokładnie w połowie z nich funkcjonowały 
elektrownie atomowe, ale tylko w kilku państwach energetykę jądrową można było 
traktować w 2015 roku jako zasadniczy sposób gwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Dokładniejsze dane na temat wolumenu produkcji energii jądrowej  
w państwach UE w latach 1995-2015 przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela nr 1: Wolumen produkcji energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej  

w poszczególnych państwach UE w latach 1995-2015 (w gigawatogodzinach – GWh) 
 

PAŃSTWA 1995 2000 2005 2010 2015 

Szwecja 69 935 57 316 72 377 57 829 56 346 

Hiszpania 55 455 62 206 57 539 61 990 57 305 

Francja 377 231 415 162 451 529 428 521 437 428 

Słowacja 11 437 16 494 17 727 14 574 15 146 

Węgry 14 026 14 180 13 834 15 761 15 834 

Wielka 
Brytania 

88 964 85 063 81 618 62 140 70 345 

Bułgaria 17 261 18 178 18 653 15 249 15 383 

Czechy 12 230 13 590 24 728 27 998 26 841 

Rumunia 0 5 456 5 555 11 623 11 640 

Słowenia 4 779 4 761 5 884 5 657 5 648 

Finlandia 19 216 22 479 23 271 22 800 23 245 

Holandia 4 018 3 926 3 997 3 969 4 077 

Niemcy 153 091 169 606 163 055 140 556 91 786 

Belgia 41 356 48 157 47 595 47 944 26 103 

Litwa 11 822 8 419 10 377 0 0 

ŚREDNIA 
DLA CAŁEJ 

UE 

 
880 821 

 
944 994 

 
997 699 

 
916 610 

 
857 129 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Nuclear energy statistics, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php/Nuclear_energy_statistics 
(pobrano 10.07.2017 r.) 

 

Jak widać na podstawie danych zebranych w tabeli 1, na poziomie średniej 
dla całej UE w badanych latach uwidocznił się trend osłabienia roli energii jądrowej 
w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze UE (spadek  
z 880 821 GWh do 857 129 GWh). Jeśli chodzi o pojedyncze państwa,  
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to zaobserwowano trend wyraźnej polaryzacji roli energetyki jądrowej w opisywa-
nej dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W części państw UE znaczenie 
energetyki jądrowej było coraz większe, przy czym istniały państwa, w których 
znacząco doinwestowano ten sektor gospodarki (Czechy, Finlandia, Francja, 
Rumunia, Słowacja, Szwecja), jak również te, w których produkcja energii 
elektrycznej ze źródeł jądrowych wzrosła nieznacznie, utrzymując stabilny 
wolumen w większości analizowanych lat (Hiszpania, Holandia, Węgry, Słowenia). 
W odrębnej grupie znalazły się państwa UE, w których wykorzystanie energii 
jądrowej malało nieznacznie (przykład Bułgarii), bądź zmniejszyło się w sposób 
bardzo wyraźny (Belgia, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania).

10
 

Dokładniejsze dane na temat tendencji w dziedzinie oceny przydatności 
energii jądrowej dla bezpieczeństwa energetycznego w państwach UE zebrano  
w tabeli nr 2. 

 

Tabela nr 2: Zmiany w wykorzystaniu energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej 

w państwach UE w 2015 roku w porównaniu do sytuacji z 2009 roku* (w%) 
 

PAŃSTWA WYNIK (%) 

Szwecja 13% 

Hiszpania 8% 

Francja 7% 

Słowacja 6% 

Węgry 3% 

Wielka Brytania 2% 

Bułgaria 1% 

Czechy 0% 

Rumunia -1% 

Słowenia -2% 

Finlandia -3% 

Holandia -4% 

Niemcy -32% 

Belgia -45% 

Litwa -100% 

ŚREDNIA DLA CAŁEJ UE -6% 

* – wybrano rok 2009 jako porównawczy do roku 2015 z uwagi na to, że był on 
pierwszym, w którym w pełni objawiły się skutki światowej recesji gospodarczej na obszarze 
UE. Recesja ta wpłynęła również na zarządzanie i wyniki w sektorze energetyki. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Nuclear energy statistics, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php/Nuclear_energy_statistics 
(pobrano 10.07.2017 r.) 
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 W opisywanej grupie państw niezwykle interesująco przedstawia się kazus Niemiec, które postano-
wiły wyłączyć swoje elektrownie atomowe do 2022 roku, całkowicie rezygnując z tego sposobu 
kształtowania swojego bezpieczeństwa energetycznego. J. Bracha-Rutkowska, J. Kardaszewska, 
Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej po powrocie Niemiec do decyzji o zakończeniu eksploatacji 
elektrowni jądrowych do roku 2022, Ministerstwo Energii, s. 5, http://www.me.gov.pl/Energetyka+ 
jadrowa/Opracowania+i+analizy (pobrano 10.07.2017 r.). Należy sądzić, że sytuacja w tym państwie 
będzie miała istotne znaczenie dla polityki kreowania bezpieczeństwa energetycznego na obszarze 
UE ze względu na duże uprawnienia decyzyjne Niemiec w strukturach unijnych organów 
wewnętrznych. 
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Z danych zebranych w tabeli nr 2 wynika, że Szwecja osiągnęła najwyższy 
wzrost (wyniósł on 13%) w dziedzinie produkcji energii jądrowej w 2015 roku  
w porównaniu do sytuacji z 2009 roku. Na kolejnych miejscach znalazły się 
Hiszpania (8%), Francja (7%) oraz Słowacja (6%). Tendencja wzrostowa dotyczyła 
jeszcze takich państw, jak Węgry (3%), Wielka Brytania (2%) oraz Bułgaria (1%). 
We wszystkich pozostałych państwach produkcja energii jądrowej utrzymywała  
się w 2015 roku na podobnym (tylko przykład Czech) albo niższym poziomie  
w porównaniu do sytuacji z 2009 roku. Przy czym swoisty odwrót od realizacji 
inwestycji w elektrownie atomowe nastąpił w Niemczech, Belgii,

11
 jak również  

na Litwie (wszystkie te państwa zdecydowały się ostatecznie na zamknięcie 
elektrowni atomowych, a na Litwie proces ten zakończył się jeszcze w 2009 
roku).

12
 Ogólne postępy w dziedzinie zwiększenia produkcji energii jądrowej  

na poziomie całej UE w 2015 roku w porównaniu do sytuacji z 2009 rokiem  
były stosunkowo niewielkie. Interpretując przedstawione dane, można zwrócić 
uwagę na daleko posunięty sceptycyzm decydentów w części państw unijnych  
co do potrzeby inwestowania w opisywaną formę produkcji energii. Przeciwdziałać 
tej postawie starała się Komisja Europejska, oferując system dopłat w ramach 
funduszy strukturalnych dla państw inwestujących w budowę lub rozbudowę 
elektrowni jądrowych.

13
 

W literaturze odniesiono się do istotnego wskaźnika, którego uwzględnienie 
może pomóc w ustaleniu wydajności działań państw UE w dziedzinie wykorzysta-
nia energii jądrowej dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego. 
Chodzi tu o wskaźnik stopnia wypalenia paliwa w reaktorze jądrowym, mierzony 
jako stosunek gigawatodni na tonę metalu ciężkiego (GWd/tHM) stosowanego  
w reaktorze. Poprawa tego wskaźnika poprzez zwiększenie jego wartości liczbowej 
jest ważnym założeniem rozwoju reaktorów jądrowych nowej generacji.

14
 

Podkreśla się, że państwa UE dążą do poprawy własnego bezpieczeństwa 
energetycznego z wykorzystaniem energii atomowej poprzez dążenie do podnie-
sienia wartości opisywanego wskaźnika przynajmniej do 65 000 GWd/tHM. 
Odbywa się to przez większe wzbogacenie uranu dzięki oszczędzaniu uranu 
naturalnego na rzecz zwiększania pracy rozdzielania izotopowego (o około 2%  
w porównaniu do reaktorów starszych, określanych mianem reaktorów II gene-
racji).

15
 Odnosząc powyższe założenia teoretyczne do praktyki wypracowanej  

w państwach UE, posłużono się danymi zawartymi na wykresie nr 2. 
 

                                                           
11

 Belgia zdecydowała się zamknąć swoje 2 pracujące jeszcze po 2015 roku elektrownie jądrowe  
i całkowicie wycofać się z programu energetyki jądrowej do 2025 roku, realizując założenia tzw. Planu 
Watheleta. Por. J. Albrecht, R. Laleman, Policy trade-offs for the Belgian Electricity System. Revision 
2015, Universiteit Gent, Gent 2015, s. 5 

12
 Więcej na temat procesu i skutków zamkniecia litewskiej Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej  
zob. J. Augustis, R. Krikštolaitis, S. Pečiulytė, Sustainable development and energy security level 
after Ignalina NPP shutdown, “Technological and Economic Development of Economy”, 2011, vol. 17, 
no. 1, s. 5-21 

13
 M. Hołdynska, T. Olkuski, Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz źródła 
zaopatrzenia w uran, „Polityka Energetyczna”, 2009, t. 12, z. 2, s. 194 

14
 S. Chwaszczewski, Gospodarka wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi reaktorów 
energetycznych, „Spektrum”, 2008, nr 1-2, s. 33-34 

15
 J. Kaniewski, Możliwości zapewnienia paliwa dla elektrowni jądrowych w Polsce, „EkoAtom” 2015,  
nr 16, s. 10 
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Wykres nr 2: Poziom wypalenia paliwa (tj. wypalenia wyładowanych napromienio-

wanych elementów paliwowych) w elektrowniach jądrowych w państwach UE w 2015 roku 
(w tys. GWd/tHM) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Nuclear energy statistics, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php/Nuclear_energy_statistics 

(pobrano 10.07.2017 r.) 
 

Z zebranych danych wynika, że poziom wypalenia paliwa w elektrowniach 
jądrowych w żadnym z państw UE nie zbliżył się do postulowanego jako wzorcowy 
oraz gwarantujący optymalną efektywność gospodarczą poziomu 65 000 GWd/ 
tHM. Jeśli chodzi o najlepsze rezultaty w opisywanej dziedzinie, to udało się  
je osiągnąć w takich państwach, jak Niemcy (52,0 tys. GWd/tHM), Słowacja  
(50,4 tys. GWd/tHM), Bułgaria (49,7 tys. GWd/tHM), Hiszpania (49,0 tys. GWd/ 
tHM), Szwecja (48,8 tys. GWd/tHM) i Belgia (48,4 tys. GWd/tHM). Na podstawie 
przedstawionych danych można sądzić, że w dziedzinie rozwoju energetyki 
jądrowej wiele państw UE zostanie postawionych przed koniecznością 
unowocześnienia posiadanej infrastruktury oraz możliwości wytwarzania energii 
elektrycznej przy pomocy elektrowni jądrowych. Tylko w ten sposób możliwe 
będzie przejście do systematycznej pracy reaktorów jądrowych III generacji. 
Unowocześnienie pracy reaktorów jądrowych w celu poprawienia wyników 
wskaźnika wypalenia paliwa można traktować jako jeden z istotnych postulatów 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego w państwach UE. 

W literaturze przedmiotu sformułowano pogląd, zgodnie z którym państwa UE 
dążą do stworzenia względnie stabilnej sytuacji, w której w dłuższej perspektywie 
nie były uzależnione od importu energii elektrycznej, czy nadmiernych zakupów 
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surowców do jej wytworzenia.
16

 Możliwość inwestowania w budowę i utrzymywanie 
elektrowni atomowych traktuje się jako stosunkowo tani – przynajmniej w dłuższym 
okresie – sposób wytwarzania energii elektrycznej.

17
 Docelowym działaniem decy-

dentów w państwach UE jest tutaj dążenie do zmniejszenia wartości wskaźnika 
zależności od importu energii (tabela 3). 

 

Tabela nr 3: Wskaźnik zależności państw UE od importu energii (dane za rok 2014  

w%) 
 

PAŃSTWA KORZYSTAJACE  
Z ELEKTROWNI ATOMOWYCH 

PAŃSTWA NIEKORZYSTAJACE  
Z ELEKTROWNI ATOMOWYCH 

Belgia 80,10% Austria 65,90% 

Bułgaria 34,50% Chorwacja 43,80% 

Czechy 30,40% Cypr 93,40% 

Finlandia 48,80% Dania 12,80% 

Francja 46,10% Estonia 75,20% 

Hiszpania 72,90% Grecja 66,20% 

Holandia 33,80% Irlandia 85,30% 

Niemcy 61,40% Litwa 77,90% 

Rumunia 17,00% Luksemburg 96,60% 

Słowacja 60,90% Łotwa 79,60% 

Słowenia 44,60% Malta 97,70% 

Szwecja 32,00% Polska 28,60% 

Węgry 45,50% Portugalia 71,60% 

Wielka Brytania 61,10% Włochy 75,90% 

ŚREDNIA 47,79% ŚREDNIA 69,32% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: European Commission, EU Energy  
in figures.StatisticalPocketbook2016, s. 25, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/do 
cum ents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf (pobrano 10.07.2017 r.) 

 

Analizując dane zebrane w tabeli nr 3, okazało się, że średnia wskaźnika 
zależności państw UE od importu energii jest znacznie niższa w przypadku tych 
państw, które korzystały z pracy elektrowni jądrowych (47,79%) w porównaniu  
do państw, które nie wytwarzały energii elektrycznej w ten sposób (69,32%). Jeśli 
uwzględnić państwa, w których praca elektrowni jądrowych rozwijała się w ostat-
nich latach najprężniej, to można zauważyć stosukowo niewielkie uzależnienie  
od importu energii zwłaszcza w przypadku Szwecji (32,0%) oraz Francji (46,1%). 
Najlepszy wynik w grupie państw korzystających z energii atomowej osiągnęła 
Rumunia (17,0%), będąc państwem, w którym najpóźniej spośród wszystkich w UE 
zdecydowano się wytwarzać energię elektryczną dzięki pracy elektrowni jądro-
wych. Takie wartości świadczyły o istotnym poziomie bezpieczeństwa energe-
tycznego wymienionych państw UE. 

W grupie państw, które nie korzystały w 2014 roku z elektrowni atomowych, 
najmniejszą zależność od importu energii osiągnęła Dania (12,80%), a następnie 
Polska (28,60%). Zwraca uwagę fakt, że w opisywanej grupie państw znalazło  

                                                           
16

 J. Misiągiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (w:) M. Pietraś, E. Haliżak (red.), 
Poziomy analizy stosunków Międzynarodowych. Warszawa 2013, s. 483 

17
 T. Kijewski, Perspektywy globalnego rozwoju energetyki nuklearnej w kontekście bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2009, nr 9-10, s. 292 
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się aż 9 państw, w których wskaźnik zależności od importu energii był wyższy niż 
70% (Cypr, Estonia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, 
Włochy). Dla porównania, w grupie państw korzystających z elektrowni jądrowych 
było tylko 2 takie państwa (Belgia i Hiszpania). Powyższe wyniki świadczą  
o problemie wymienionych państw z utrzymaniem dostatecznej samowystarczal-
ności energe-tycznej w warunkach rezygnacji z możliwości czerpania długoter-
minowych z produkcji energii przy pomocy elektrowni atomowych. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Podsumowując przedstawione argumenty, można przedstawić kilka wniosków 

ogólnych. Należą do nich: 
1. W ostatnich latach w UE uwidoczniło się zjawisko polaryzacji postaw 

decydentów państw unijnych co do możliwości inwestowania w rozwój 
wykorzystania energii jądrowej. Powstały dwa obozy państw – w pierw-
szym umacniano znaczenie produkcji energii elektrycznej przy udziale 
elektrowni jądrowych, w drugim z kolei udział tego źródła wytwarzania 
energii malał lub został zmarginalizowany. 

2. Wypracowanie swoistego unijnego konsensusu energetycznego na płasz-
czyźnie wykorzystania energii jądrowej dla umacniania bezpieczeństwa 
energetycznego UE nie było możliwe w ostatnich latach. Podstawy tego 
bezpieczeństwa były kształtowane w ramach dominujących decyzji wew-
nątrzpaństwowych. Unijne państwa nie zdołały wypracować komplekso-
wego programu energetycznego, w którym rola i znaczenie energii 
jądrowej zostałyby precyzyjnie nakreślone i ukierunkowane na poprawę 
wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. 

3. Wiele z realizowanych na początku XXI wieku rozwiązań w sferze kreo-
wania bezpieczeństwa energetycznego przy udziale energetyki jądrowej  
w UE miało charakter przejściowy oraz tymczasowy. Utrudniony dostęp 
albo wzrost cen surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz 
ziemny, czy węgiel, w połączeniu z rosnącymi wymogami w dziedzinie 
ochrony środowiska, może w najbliższych kilku dekadach istotnie przeo-
rientować założenia unijnej polityki energetycznej. Elementem zmian może 
być rosnący lub malejący w różnych państwach udział energetyki jądrowej. 

W toku zaprezentowanej analizy udało się potwierdzić przyjętą we wstępie 
tezę, zgodnie z którą potrzeba dostępności energii jądrowej, jako elementu 
kształtowania bezpieczeństwa energetycznego UE, była w różnym stopniu 
uzewnętrzniana w poszczególnych państwach UE, warunkując brak długotermino-
wego konsensusu w tej dziedzinie. Przykład takich liczących się w strukturach 
organów decyzyjnych UE państw, jak Niemcy czy Belgia, uwidocznił tendencję 
odchodzenia od wykorzystania energii jądrowej. Produkcję energii atomowej 
wyraźnie zmniejszono także w Wielkiej Brytanii, całkowicie rezygnując z niej  
na Litwie. Bezpieczeństwo energetyczne UE z udziałem energetyki jądrowej było 
kształtowane jedynie przez połowę wszystkich państw należących do tej organi-
zacji międzynarodowej. Dodatkowo, w ostatnich latach brakowało konsensusu oraz 
jednolitego programu, który skutkowałby przyjęciem konkretnych rozwiązań 
prawno-organizacyjnych służących umocnieniu roli energetyki jądrowej w struktu-
rze środków służących poprawie bezpieczeństwa energetycznego UE. 
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Na koniec warto odnieść się do poglądu zaprezentowanego przez J. Soliń-
skiego, który uważa, że energetyka jądrowa powinna być traktowana jako 
„nieunikniona opcja bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspektywie  
do 2030 roku”.18

 Uwzględniając dane zaprezentowane w artykule, należy poprzeć 
powyższy pogląd z uwagi na istotne oszczędności w dłuższej perspektywie, które 
państwa mogą uzyskać dzięki inwestowaniu w energetykę jądrową. Rozwój działań 
w tej dziedzinie może być także promowany dzięki większej puli środków  
z funduszy strukturalnych dla państw, które będą w przyszłości realizować projekty 
inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój 
energetyki jądrowej. Na przykładzie Polski dodatkowo można zwrócić uwagę  
na fakt, że elektrownie jądrowe z powodzeniem funkcjonowały w ostatnich latach 
we wszystkich państwach sąsiadujących, oprócz Litwy, gdzie zrezygnowano  
z programu energetyki atomowej do końca 2009 roku. Istnieją realne możliwości 
wykorzystania potencjału płynącego z ewentualnej współpracy Polski z jej sąsia-
dami w sferze wymiany dobrych doświadczeń i transakcji w celu wzmocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego w tym regionie UE. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęto próbę przedstawienia wykorzystania energii jądrowej jako 

elementu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej z odwołaniem się  
do wybranych przejawów. Zastosowaną metodą badawczą była metoda opisowa, 
w ramach której uwzględniono uproszczoną analizę danych statystycznych. 

Postawiono tezę, zgodnie z którą potrzeba dostępności energii jądrowej, jako 
elementu kształtowania bezpieczeństwa energetycznego UE, była w różnym stop-
niu uzewnętrzniana w poszczególnych państwach UE, warunkując brak długoter-
minowego konsensusu w tej dziedzinie. 

Przedstawione argumenty świadczą o wyraźnej polaryzacji postaw decydent-
tów państw unijnych co do możliwości inwestowania w rozwój wykorzystania 
energii jądrowej, jako elementu kształtowania bezpieczeństwa energetycznego UE. 
Co prawda, niespełna 

1
/3 energii była w ostatnich latach produkowana przy pomocy 

elektrowni jądrowych, ale zauważalną tendencją okazało się odchodzenie przez 
wiele państw od tej formy kreowania własnego i zarazem unijnego bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, energetyka, energia jądrowa, Unia 
Europejska 

 
Summary 
This article attempts to demonstrate the use of nuclear energy as an element 

of European Union energy security with reference to selected manifestations.  
The method used was a descriptive method that included a simplified analysis  
of statistical data. 

A thesis that the need for nuclear energy as an element of EU energy security 
has been demonstrated and has been manifested to varying degrees in different 
EU states, conditioning the lack of long-term consensus in the field. 

                                                           
18

 J. Soliński, Energetyka jądrowa nieunikniona opcja bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspe-
ktywie do 2030 r., „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, 2008, nr 6, s. 48 
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The arguments presented demonstrate a clear polarization of the attitude  
of the EU decision-makers on the possibility of investing in the development  
of nuclear energy as part of shaping EU energy security. It is true that less than  
a third of the energy was produced by nuclear power plants in recent years, but  
a noticeable trend has been the departure of many states from this form of creating 
their own and at the same time EU energy security. 

Key words: security, energy, nuclear energy, European Union 
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BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ  
WYDOBYWANEJ Z DNA MORZA 

 
 
Wstęp 
Transport morski, szczególnie przewozy ropy i surowców ropopochodnych, 

stwarza duże zagrożenie ekologiczne. Główne niebezpieczeństwo stanowią: 
awarie statków – zwłaszcza tankowców oraz instalacji związanych z wydobyciem  
i transportem ropy rurociągami podwodnymi.

1
 Mogą to być również kolizje dwóch 

bądź kilku jednostek, wejścia na przeszkody nawigacyjne, chociażby w postaci 
góry lodowej oraz awarie techniczne, ataki terrorystyczne, niekiedy również celowy 
zrzut zanieczyszczonych wód balastowych lub popłuczyn ze zbiorników. 

„Bezpieczeństwo w międzynarodowej komunikacji morskiej jest pojęciem 
bardzo szerokim, składającym się z wielu aspektów: począwszy od spraw technicz-
nych, związanych z eksploatacją statków i ich obsługą, przewozów ładunków  
i pasażerów, a kończąc na infrastrukturze portowej. Zarówno bezpieczeństwo 
żeglugi i jego ochrona, jak i działania podejmowane dla jego zapewnienia, podle-
gają ewolucyjnemu rozwojowi, stymulowanemu i przyspieszanemu przez tragiczne 
w skutkach katastrofy morskie”.2 

Kwestię zapobiegania zanieczyszczaniu olejami morza przez statki reguluje 
załącznik I konwencji MARPOL 73/78. Jego postanowienia mają zastosowanie  
do wszystkich statków morskich. Zgodnie z treścią załącznika, pojęcie „olej” obej-
muje ropę naftową w każdej postaci, paliwo olejowe, szlam, odpady olejowe oraz 
produkty rafinowane. Za mieszaninę oleistą jest uważana natomiast każda 
mieszanina z jakąkolwiek zawartością oleju.

3
 

Zasady zrzutu oleju do morza regulują natomiast prawidła 9 i 10 załącznika  
I konwencji MARPOL 73/78. Mają one olbrzymie znaczenie widzenia kwestii 
zapobiegania zanieczyszczaniu olejami ze źródeł położonych na morzu. Konwen-
cja zawiera postanowienie, że porty powinny zapewnić z jednostek odbiór pozo-
stałości olejowych i mieszanin oleistych, poprzez odpowiednie urządzenia, 
znormalizowane łączniki rurociągów oraz zbiorniki o odpowiedniej pojemności.  

 
Zasoby ropy naftowej 
Naukowcy spierają się co do obliczeń zasobów ropy naftowej. Jak już wcześ-

niej wspomniano, rezerwy tego surowca opiewają na 80 lat, jednakże inne źródła 
podają, że według wyliczeń, zasobów ropy naftowej wystarczy jeszcze na jakieś  

                                                           
1
 L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo morza. Warszawa 1997, s. 143 

2
 M. Ilnicki, K. Kubiak, P. Mickiewicz, Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń atakami 
przemocy. Wrocław 2006, s. 125 

3
 D. Bugajski, Ochrona środowiska morskiego cz. I, Wybrane zagadnienia prawne. Gdynia 2003, s. 86 
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30 lat, zakładając, że zużycie surowca pozostanie na tym samym poziomie,  
co dotychczas. Ropa odgrywa tak fundamentalną rolę w funkcjonowaniu ekonomii, 
że wyczerpanie paliwa spowoduje bardzo poważny światowy kryzys.

4
 

 

Rysunek nr 1: Rezerwy ropy naftowej (w milionach baryłek) w poszczególnych 

regionach  
 

 
Źródło: P. Davies, BP Statistical Review of World Energy 2006 
 

W momencie osiągnięcia maksimum wyobycia ropy naftowej, będzie  
ono sukcesywnie coraz droższe, trudniejsze i bardziej energochłonne. Oznacza  
to, że jeśli szczyt krzywej miał miejsce w roku 2000, światowa produkcja ropy  
w roku 2020 będzie miała taki sam poziom jak w roku 1980, jednakże populacja 
światowa w roku 2020 będzie po pierwsze około dwa razy większa, a po drugie, 
dużo bardziej zindustrializowana (zależna od paliw) niż w roku 1980.

5
 W efekcie 

tego, zapotrzebowanie na ten surowiec będzie o wiele większe. Stwarza  
to poważne przesłanki do powstania poważnego kryzysu energetycznego. 

Aby lepiej zrozumieć potencjalną skalę problemu, poniżej przedstawiono dane 
odnoszące się do największych eksporterów i importerów ropy naftowej. 

 

Tabela nr 1: Najwięksi eksporterzy i importerzy ropy naftowej i produktów naftowych  

w 2004 r. 
 

` 
MLN 

BARYŁEK/ 
DZIENNIE 

IMPORTERZY/ 
NETTO 

MLN 
BARYŁEK/ 
DZIENNIE 

1. Arabia Saudyjska 8,73 1. Stany Zjednoczone 11,8 

2. Rosja 6,67 2. Japonia 5,3 

3. Norwegia 2,91 3. Chiny 2,9 

4. Iran 2,55 4. Niemcy 2,5 

5. Wenezuela 2,36 5. Korea Południowa 2,1 

                                                           
4 
biznesalert.pl/bp-swiatu-nie-grozi-wyczerpanie-zasobow-ropy-i-gazu (pobrano 22.10.2017 r.) 

5
 Ibidem 
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MLN 
BARYŁEK/ 
DZIENNIE 

IMPORTERZY/ 
NETTO 

MLN 
BARYŁEK/ 
DZIENNIE 

6. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2,33 6. Francja 2,0 

7. Kuwejt 2,20 7. Włochy 1,7 

8. Nigeria 2,19 8. Hiszpania 1,6 

9. Meksyk 1,80 9. Indie 1,5 

10. Algeria 1,68 10. Taiwan 1,0 

11. Irak 1,48   

12. Libia 1,34   

13. Kazachstan 1,06   

14. Katar 1,02   

Źródło: biznesalert.pl/bp-swiatu-nie-grozi-wyczerpanie-zasobow-ropy-i-gazu (pobrano 

22.10.2017 r.) 
 

Mimo wielu zapowiedzi, ani Norwegia, ani Rosja nie są w stanie zwiększyć 
produkcji ropy naftowej,

6
 co mogłoby zaspokoić część potrzeb rynku europej-

skiego, a tym samym konkurować z cenami paliw pochodzących z Bliskiego 
Wschodu. Niestety jednak, media podają, iż wymienione powyżej państwa doszły 
do granic swoich możliwości w pozyskiwaniu tego jakże cennego produktu.  

Kłopoty mają, na platformach w Zatoce Meksykańskiej, Wielka Brytania, 
Meksyk i Stany Zjednoczone. Kartel producentów OPEC nie ma już możliwości 
zwiększenia produkcji. Potencjalnie może to zrobić tylko Arabia Saudyjska, ale  
z nieznanych powodów tego nie czyni. Koncerny naftowe i ich rafinerie nęka 
natomiast plaga najróżniejszych awarii, jeśli nie jest to pożar, to zniszczenia 
wywołane huraganem. Dodatkowo, sytuacja w samej Arabii Saudyjskiej nie jest  
w pełni stabilna, co ostatnio zmusiło USA do zamknięcia tam wszystkich placówek 
dyplomatycznych i konsularnych.

7
 

Dziś wystarczające moce wydobywcze ropy posiadają jedynie kraje OPEC,  
a wśród nich przede wszystkim Arabia Saudyjska i Irak oraz kraje byłego ZSRR. 
Największe pola naftowe odkryto w 1938 roku w Kuwejcie, a 10 lat później na 
terenie Arabii Saudyjskiej, gdzie jest aktualnie zlokalizowanych 22% światowych 
zasobów ropy, tj. około 263 miliardy baryłek. Jest to dwukrotnie więcej niż w Iranie. 
W skali ogólnoświatowej, najliczniejsze pola naftowe odkryto w latach sześć-
dziesiątych minionego stulecia – w tym również na Morzu Północnym, natomiast  
w latach dziewięćdziesiątych zlokalizowano znaczne pola ropy w Zatoce Meksy-
kańskiej, Brazylii oraz Zachodniej Afryce. Na południu USA, maksimum wydobycia 
ropy miało miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, chociaż  
w Zatoce Meksykańskiej można wciąż zwiększyć wydobycie ropy, to jednak nie  
w stopniu pokrywającym zapotrzebowanie USA na ten surowiec. Dlatego import 
ropy do USA wzrósł z 30% w roku 1983, a obecnie wynosi 60%. Również 
europejskie zasoby ropy, łącznie z Morzem Północnym, mają apogeum wydobycia 
już za sobą. Wciąż jeszcze pokaźne są zasoby ropy na terenach byłego Związku 
Radzieckiego, a odkryte pole o nazwie Kashagan w Kazachstanie, z zasobami  
6-10 gigabaryłek, należy do największych, w ostatniej dekadzie, odkryć jej pokła-
dów na świecie. Tymczasem Chiny zużywają od połowy lat dziewięćdziesiątych 

                                                           
6
 Światowe ceny ropy nie przerywają marszu w górę, info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/ceny+ 
paliw+na+giełdach... (pobrano 22.10.2017 r.) 

7
 Ibidem 
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coraz więcej ropy – znacznie więcej niż jej wydobywają. Podobnie jest obecnie  
z Indonezją, która z eksportera ropy staje się jej importerem – opuszczając w ten 
sposób grupę państw OPEC. Dziś kraje OPEC obejmują 40% światowego 
wydobycia ropy i przez to mają wpływ na jej cenę.8 

Największe podmorskie złoża ropy naftowej znajdują się w Zatoce 
Meksykańskiej i Perskiej, u wybrzeży Alaski, Wenezueli, Indonezji i Malezji, pod 
dnem Morza Kaspijskiego i Północnego. W Europie morskie platformy wiertnicze 
posiadają: Dania, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Rosja, Wielka Brytania  
i Włochy. Spośród krajów Afryki, największymi producentami ropy naftowej, 
wydobywanej spod dna morskiego, są: Nigeria, Ghana i Gabon. Ropę odkryto  
tu również w wodach przybrzeżnych Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Egiptu, 
Tunezji oraz Libii. W Azji, poza krajami Bliskiego Wschodu, ropę wydobywa się  
w Chinach, Indiach, Indonezji i Malezji. Przybrzeżne pola naftowe eksploatują też 
Australia i Nowa Zelandia.

9
 

 
Metody wydobywania ropy naftowej na obszarach morskich 
Naukowcy zaczęli, pod koniec ubiegłego wieku, uważniej przyglądać się 

głębinom morskim. Początkowo prace badawcze dotyczyły płytkich, spokojnych 
wód przybrzeżnych, następnie podjęto prace w najgłębszych partiach oceanów.  
W efekcie, w przyjętej w 1982 roku przez ONZ tzw. „Konwencji o Prawie Morza”, 
znalazły się zapisy regulujące tę problematykę. Zasady eksploatacji zasobów 
nieożywionych regulują artykuły: 56 pkt. 1a, 77 pkt. 1 i 4 oraz artykuł 81.  

Organem nadzorującym działalność górniczą na dnie morskim, w oparciu  
o wspomnianą Konwencję, jest powstała z ramienia ONZ „Organizacja Dna 
Morskiego (ISA)”, która obecnie zrzesza około 133 państwa. 

W ten sposób narodziła się – wydawać by się mogło – zupełnie nowa 
dziedzina górnictwa – górnictwo morskie.

10
 

Odkrycie złóż ropy naftowej pod dnem morskim wymusiło rozwój specjalnych 
technologii eksploatacji tych złóż oraz transportu wydobytego surowca. Pierwszym 
etapem eksploatacji zasobów podmorskich są prace badawcze, mające na celu ich 
umiejscowienie. Prowadzone są one przy użyciu statków badawczych różnych 
typów. Kolejnym, po lokalizacji, etapem jest wiercenie otworów próbnych przez 
stacjonarne lub ruchome platformy i statki wiertnicze. Na koniec na pole 
wprowadzane są platformy produkcyjne.

11
 

Pierwszych odwiertów na morzu dokonywano ze specjalnie przebudowanych 
statków. Pojawiały się jednak problemy z utrzymaniem statku w dokładnie takiej 
samej pozycji nad otworem, szczególnie w czasie sztormów. Obecnie większości 
wierceń podmorskich dokonuje się z platform wiertniczych. Budowa takiej typowej 
platformy trwa około dwa lata.  

Współcześnie można wyróżnić dwa podstawowe typy platform: 

- stacjonarne;  

- ruchome (pływające). 

                                                           
8
 W. Kotowski, Kres zasobów ropy naftowej albo inwestycje... 100 miliardów dolarów rocznie, „Energia 
Gigawat”, 05.2006 

9
 A. Wiewióra, Z. Wesołek, J. Puchalski, Ropa naftowa w transporcie morskim. Gdynia 1999, s. 400 

10
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Górnictwo_morskie (pobrano 22.10.2017 r.)  

11
 A. Wiewióra, Z. Wesołek, J. Puchalski, Ropa naftowa…, op. cit., s. 395 
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Platformy zanurzeniowe (submersile), ze względu na ograniczoną głębokość 
wody (do kilkudziesięciu metrów), na jakiej mogą być wykorzystywane, są stosun-
kowo rzadko spotykane. Kolumny stanowiące podparcie platformy zakończone  
są zbiornikami balastowymi. Napełnianie wodą zbiorników powoduje ich osadzanie 
na dnie morza i w ten sposób zakotwiczenie platformy.

12
 

 

Rysunek nr 2: Platforma samopodnośna  
 

 
Źródło: Platformy morskie bing.com/image (pobrano 22.10.2017 r.)  
 

Rysunek nr 3: Platforma samopodnośna 
 

 
Źródło: Platformy morskie bing.com/images (pobrano 22.10.2017 r.)  
 

Platformy półzanurzeniowe (semi-submersible rigs) składają się z platformy 
wspartej na kolumnach wznoszących się nad kesonem zanurzonym dostatecznie 
głęboko, aby nie ulegał efektowi falowania i rozkołysu. Niektóre platformy tego  
typu mają własny napęd i rozwijają prędkość do 6 węzłów na godzinę. Wyporność 

                                                           
12

 A. Wiewióra, Z. Wesołek, J. Puchalski, Ropa naftowa…, op. cit., s. 396 
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ich przekracza 25 000 ton; są one używane do wierceń na głębokościach  
180-300 m.

13
 

 

Rysunek nr 4: Platforma półzanurzeniowa 
 

 
Źródło: Platformy morskie bing.com/images (pobrano 22.10.2017 r.)  
 

Przy odwiertach na dużych głębokościach stosowany jest system pozycjo-
nowania dynamicznego. Można wtedy prowadzić prace na głębokościach do 2 000 
m i na głębokości 6 000-10 000 m poniżej dna morskiego. Spośród wielu typów 
platform wiertniczych, najczęściej spotykane są konstrukcje stalowe lub beto-
nowe.

14
 

Eksploatacja ropy ze złóż morskich to nie tylko problem poszukiwania złóż  
i odwiertów, ale również ich eksploatacja. Ważnym problemem jest gaz ziemny. 
Najczęściej oddzielany od wydobywanej ropy gaz jest wprowadzany z powrotem 
do złoża, w celu podniesienia w nim ciśnienia. Wydobycie gazu ze złoża następuje 
po wyczerpaniu znajdującej się w nim ropy.

15
 

Platformy są przeznaczone do wielu celów: prowadzenia odwiertów próbnych 
i eksploatacyjnych, wydobycia ropy i gazu, oddzielania od wydobytej ropy, wody  
i gazu, a niekiedy – ich magazynowania (funkcje te odpowiadają różnym etapom 
badania i eksploatacji złoża naftowego). Platformy są wyposażone w urządzenia 
do uzdatniania wody morskiej, koniecznej do chłodzenia urządzeń platformy oraz 
wody wykorzystywanej do dopełniania opróżnianego złoża, w lądowiska heliko-
pterów i pomieszczenia mieszkalne, nierzadko dla kilkuset osób.16

 

                                                           
13

 Ibidem 
14

 Ibidem 
15

 Ibidem 
16

 Ibidem, s. 397 
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„Poczynając od roku 1995, pola naftowe Morza Północnego stały się czwar-
tym, największym rejonem przewozów ropy na świecie. Znaczna część pól 
naftowych, umiejscowionych pod dnem morskim na małych głębokościach, jest już 
wyeksploatowana lub znajduje się w eksploatacji. Dla przykładu, do 1997 roku,  
w Zatoce Meksykańskiej znajdowało się 3 640 działek, na których nie prowadzono 
jeszcze wierceń. 1 796 z tych działek znajduje się na głębokości powyżej 450 m. 
Dlatego narodził się trend do eksploatacji złóż położonych na wodach o większej 
głębokości”.17

 
„W związku ze zwiększeniem światowego zapotrzebowania na produkty 

ropopochodne oraz ze zmniejszającymi się zapasami tego surowca na świecie, 
coraz większą uwagę zwraca się na zwiększenie i intensyfikację wydobycia ropy. 
Powoduje to opracowywanie nowych technologii wydobywania ropy z nowych 
produktywnych otworów wiertniczych oraz „przywrócenia do życia” starych, prawie 
wyczerpanych otworów”.18

 
Morskie badania naukowe są niekiedy klasyfikowane według czterech 

podstawowych grup. Do jednej z nich zaliczane są te badania, których celem jest 
wykorzystanie zasobów dna morskiego, a zwłaszcza ropy naftowej i minerałów. 
Pozostałe dotyczą między innymi bezpieczeństwa militarnego bądź studiów nad 
zanieczyszczeniami środowiska morskiego w skali globalnej. 

Kluczową rolę w produkcji ropy na obszarze Polski stanowi Przedsiębiorstwo 
Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Centrum produkcyjne 
Petrobalticu stanowi platforma wiertnicza „Baltic Beta”, posadowiona na złożu B-3. 
Ropa znajduje się tu na głębokości około 1 450 m pod dnem Morza Bałtyckiego. 
Wydobywa się ją dwunastoma otworami eksploatacyjnymi.

19
 

 

Rysunek nr 5: Schemat złóż „Petrobalticu” 
 

 
Źródło: www.lotos.pl/163/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic (pobrano 

22.10.2017 r.) 

                                                           
17

 Ibidem, s. 400 
18

 J. Sobotka, Zastosowanie technologii akustycznej „rewitalizacji” otworów i warstw roponośnych w celu 
zwiększenia wydobycia węglowodorów, Nafta-Gaz, 01.2006 

19
 www.lotos.pl/163/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic (pobrano 22.10.2017 r.)  
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Petrobaltic posiada wyłączną koncesję na poszukiwanie i eksploatację złóż 
węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Od rozpoczęcia 
swojej działalności, w listopadzie 1990 roku do końca 2005 roku, Petrobaltic 
wydobył ponad 3,2 mln m

3
 ropy naftowej.

20
 

 
Aspekty bezpieczeństwa i uregulowania prawne dotyczące wydobycia 

ropy naftowej z dna morskiego 
Wyrażenie „bezpieczeństwo na morzu” jest jednym z najczęściej stosowanych 

wyrażeń w różnego rodzaju prawnych, technicznych, organizacyjnych i operacyjno-
eksploatacyjnych dokumentach i publikacjach dotyczących warunków bezpiecznej 
działalności na morzu, zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Pojęciem zbliżonym  
do „bezpieczeństwa na morzu” jest pojęcie „bezpieczeństwo morskie”. Oba okre-
ślenia są często stosowane zamiennie.

21
 

Aspekt bezpieczeństwa na morzu ma znaczenie w działalności, jaką jest 
wydobycie ropy naftowej z dna morskiego, gdyż jedna z definicji określa,  
iż: bezpieczeństwo na morzu jest to stan warunków środowiska oraz uzyskanej  
w wyniku legislacyjnej, organizacyjnej, technicznej, informacyjno-doradczej 
działalności specjalistycznych instytucji nadbrzeżnych – stan prawnych, technicz-
nych i eksploatacyjnych warunków działalności ludzkiej na morzu, które nie 
powodują zagrożenia dla okrętów, życia ludzkiego oraz dla środowiska.22

 
Wszystkie typy badań geologicznych i eksploatacji surowców mineralnych dna 

morskiego powodują mniejsze lub większe zmiany w środowisku naturalnym. 
Działalność wydobywcza i górnicza może obejmować dno morskie od linii 
brzegowej aż do głębi oceanicznej, jednak obecnie skoncentrowana jest głównie 
na wodach przybrzeżnych i brzegu szelfu kontynentalnego. Większość konstrukcji 
budowlanych narusza dno morskie. 

Głównym niebezpieczeństwem prowadzenia prac wiertniczych jest możliwość 
niekontrolowanego przecieku takich surowców, jak: gaz ziemny, ropa naftowa  
i płynna siarka. Dodatkowym zagrożeniem środowiska morskiego jest przypadko-
we lub celowe wypuszczenie do morza, w czasie prowadzenia prac wiertniczych, 
substancji chemicznych. 

Stwierdzono, że wokół platform wiertniczych i innych wielkich konstrukcji, 
opartych lub zakotwiczonych na dnie morskim, gromadzą się ryby, przypuszczalnie 
ze względu na powstałą osłonę, dzięki której do konstrukcji tych przyczepiają  
się zwierzęta i rośliny, lub też ze względu na sprzyjającą życiu organicznemu 
wibrację. Powoduje to zmianę w rozmieszczeniu i koncentracji istniejących 
zasobów rybackich.

23
 

Często ropa naftowa i gaz ziemny występują łącznie z solankami; ogólnie 
przyjęte jest zrzucanie ich bezpośrednio do morza. Jak wykazały doświadczenia  
w Zatoce Meksykańskiej, duże zrzuty solanek w wodach estuariowych

24
 i zamknię-

                                                           
20

 https://www.forbes.pl/energetyka/wydobycie-ropy-z-baltyku-nie (pobrano 22.10.2017 r.) 
21

 Z. Kopacz, W. Morgaś, J. Urbański, Wybrane zagadnienia międzynarodowego systemu 
bezpieczeństwa nawigacji. Gdynia 2007, s. 15 

22
 Ibidem, s. 17 

23
 K. Korzeniewski, Ochrona środowiska morskiego. Gdańsk 1998, s. 156 

24
 Wody estuariowe to morskie przedłużenia dolin rzecznych, portalwiedzy.onet.pl/130171,,,,typy_wyb 
rzezy_morskich,haslo.html (pobrano 22.10.2017 r.)  
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tych mogą powodować lokalne skażenia ryb i skorupiaków substancjami 
ropopochodnymi.

25
 

Działalność przedsiębiorstw geologicznych lub górniczych prowadzona jest 
głównie na obszarze szelfu kontynentalnego, jednakże zanieczyszczenia morza 
wskutek badania i eksploatacji dna rodzą podobne problemy międzynarodowe,  
co zanieczyszczenia morza przez statki. Z tego względu starano się rozciągnąć 
niektóre postanowienia konwencji międzynarodowych, dotyczących zanieczysz-
czenia morza przez statki i objąć ich zakresem pływające platformy wiertnicze. 

Istotnym problemem jest koordynacja działalności międzynarodowej  
w zakresie badania mórz i oceanów. Ważną rolę spełnia tu IOC (Intergovernmetal 
Oceanographic Commision), utworzona pod auspicjami UNESCO i wspierania  
na zasadzie porozumień przez inne organizacje systemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych – ONZ, a przede wszystkim FAO, IMCO – obecnie Międzyna-
rodowa Organizacja Morska (IMO), WMO – Światowa Organizacja Meteorolo-
giczna, a także samą ONZ. IOC kieruje wyspecjalizowanym mechanizmem, 
służącym realizowaniu jej programów i wydatnie wpływa na morskie badania 
naukowe i technologię morską. IOC, mając od wielu lat powiązanie z ICSEM,

26
  

jest odpowiedzialna za system wspólnych badań na obszarze Morza Śródziem-
nego. Tworzy także regionalne instrumenty planowania i prowadzenia badań 
oceanograficznych.  

Międzynarodowe organizacje mogą prowadzić morskie badania naukowe, 
uwzględniając prawa i obowiązki innych państw, przewidziane w konwencjach 
międzynarodowych. Organizacje te spełniają przede wszystkim, istotną rolę  
w organizowaniu i zacieśnianiu współpracy wielu państw w sferze eksploracji 
obszarów morskich i ich głębin. Ważne znaczenie ma działalność organizacji 
specjalizujących się w badaniach szczególnie użytecznych współcześnie,  
a dotyczących zagadnień ekologicznych. Należy do nich głównie problematyka 
górnictwa morskiego. Podejmowane badania służą także zapewnieniu bezpie-
czeństwa żeglugi morskiej, np. poprzez rozwój meteorologii. 

W tworzeniu systemu prawnego międzynarodowych regulacji związanych  
z problematyką morską, oprócz działającej od 1947 roku Komisji Prawa 
Międzynarodowego ONZ i Komitetu ONZ dla pokojowego wykorzystania dna mórz 
i oceanów na obszarach niepodlegających jurysdykcji państw, istotne znaczenie 
ma działalność IMO, która do 1982 roku nosi nazwę Międzyrządowej Morskiej 
Organizacji Konsultatywnej – IMCO. Organizacja ta przygotowała około 20 różnych 
konwencji, przyjętych następnie przez zainteresowane państwa, a dotyczących 
zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego przez statki, ochrony 
życia ludzkiego na morzu, zapobieganiu zderzeniom statków i innych problemów 
morskich.

27
 

Komisja Prawa Światowej Konfederacji do Spraw Działalności Podmorskiej – 
CMAS, zajmuje się gromadzeniem i systematyzacją informacji, mających 
znaczenie dla prawnych aspektów badań podmorskich oraz praktyki państw w tym 
zakresie. 
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 K. Korzeniewski, Ochrona…, op. cit., s. 156 
26

 ICSEM – International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea – 
Międzynarodowa Komisja Naukowego Badania Morza Śródziemnego 

27
 L. Łukaszuk, Międzynarodowe…, op. cit., s. 129 
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Konwencja o Prawie Morza zakłada, że wszystkie państwa i właściwe 
organizacje międzynarodowe mają prawo do prowadzenia morskich badań 
naukowych. Badania mogą być prowadzone, zgodnie z art. 143 Konwencji,  
na wodach oceanów i ich dnie, poza granicami jurysdykcji państw. Badania  
takie państwa mogą prowadzić pod nadzorem Międzynarodowej Organizacji Dna 
Morskiego.

28
 

 
Główne szlaki przewozu ropy i punkty węzłowe 
Drogą morską przewożone jest aż 70% światowej masy towarowej, w tym  

aż 
2
/3 światowego wydobycia ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

29
 

Istnieją czynniki zmieniające tradycyjny obraz geograficznego rozmieszczenia 
zasobów ropy naftowej, a co za tym idzie, geografii transportu. Przede wszystkim, 
jej wydobycie spod dna morskiego osiągnęło poziom wyższy niż zakładano  
w początkowym okresie eksploatacji tych złóż. Chociaż koszty wydobycia spod  
dna morskiego są znacznie wyższe niż z pól naftowych w rejonie Zatoki Perskiej, 
to jednak różnica cen jest niwelowana w znacznym stopniu niewielką odległością 
zasobów od ogromnego rynku europejskiego i miejscowego przemysłu przetwór-
czego. Obecnie, dzienna produkcja pól na Morzu Północnym wynosi nieco ponad  
5 mln baryłek. Ropa naftowa jest obecnie głównym nośnikiem energetycznym.  
Od zapewnienia ciągłości dostaw tego surowca zależy rytmiczność pracy rafinerii 
naftowych, a w konsekwencji funkcjonowanie całej gospodarki.  

Istnieje kilka rodzajów transportu:  

- przesyłowy (rurociągi); 
- wodny (morski i śródlądowy); 
- kolejowy; 

- samochodowy; 

- lotniczy. 
Zapotrzebowanie na oceaniczne przewozy paliw płynnych ma swe źródło  

w rozmieszczeniu ośrodków wydobycia ropy naftowej, rafinerii i ośrodków zużycia 
produktów naftowych.

30
 

Do czynników określających zakres współpracy transportu rurociągowego  
i żeglugi morskiej w transporcie ropy naftowej i jej produktów można zaliczyć: 

- zapotrzebowanie na międzykontynentalne przewozy paliw płynnych; 
- ukształtowanie morskich ciągów przewozowych tych paliw; 

- usytuowanie miejsc wydobycia ropy naftowej względem portów morskich; 

- tendencje do lokalizacji rafinerii w głębi lądu; 
- wysoką efektywność rurociągów – ilość transportowanego surowca.

31
 

„Transport ropy naftowej prowadzony jest z wykorzystaniem kilku, w zasadzie 
niezmiennych, szlaków żeglugowych, których ogólny przebieg determinowany  
jest czynnikami geograficznymi. Prowadzą one głównie przez cieśniny. Jeden  
z najważniejszych szlaków transportu ropy wiedzie z Zatoki Perskiej do Europy 
Zachodniej. Sprowadzana nim ropa to około 48% potrzeb europejskiego rynku.  

                                                           
28

 Ibidem, s. 130 
29

 T. Szubrycht, K. Rokiciński, Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego 
świata. Gdynia 2006, s. 13 

30
 A. Piskozub (red.), Żegluga i porty morskie na tle przemian w systemie transportowym. Gdańsk 1978, 
s. 100 

31
 Ibidem, s. 100 
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W wariancie pierwszym, biegnie on przez Morze Arabskie, wzdłuż wybrzeża Afryki 
Wschodniej, na wschód od Madagaskaru, dookoła przylądka Dobrej Nadziei, 
wzdłuż wybrzeża Afryki i Półwyspu Iberyjskiego. Jest on używany głównie przez 
zbiornikowce typu VLCC, które, z racji swoich gabarytów, nie mogą przechodzić 
przez Kanał Sueski. W wariancie drugim, zbiornikowce zmierzające do Europy  
idą po wyjściu z Zatoki Perskiej przez Morze Arabskie, cieśninę Bab el-Mandeb, 
Morze Czerwone, Kanał Sueski i Morze Śródziemne. 

Ropa naftowa z rejonu Zatoki Perskiej odgrywa istotną rolę w gospodarce 
najbardziej rozwiniętych krajów Azji Południowej i Wschodniej. Żegluga w tej relacji 
odbywa się trasą przez Morze Arabskie, Ocean Indyjski, cieśninę Malakka i Morze 
Południowochińskie. Kolejnym szlakiem, którym transportowana jest ropa naftowa, 
jest „trasa łącząca północne wybrzeże Ameryki Południowej (złoża ropy w Wene-
zueli i rafinerie na Antylach Holenderskich) z amerykańskimi portami Zatoki 
Meksykańskiej”.32

 Istnieją również trasy, takie jak: Afryka Zachodnia – Europa; 
Afryka Zachodnia – Azja Południowa i Azja Wschodnia; Afryka Zachodnia – USA. 

Transport ropy naftowej jest nieodzownym elementem towarzyszącym 
produkcji tego surowca. Jego eksport i import rozciągają się na cały świat. Wśród 
szlaków eksportu ropy można wymienić trasy:

33
 

- Atyrau – Samara wybudowana 30 lat temu; obecna przepustowość  
10,3 mln ton rocznie (0,21 mln bbl/d), plany zwiększenia przepustowości 
do 15,4 mln ton rocznie (0,31 mln bbl/d);  

- Baku – Noworosyjsk (trasa północna), otwarta pod koniec 1997 roku; przez 
Rosję uznawana za rozwiązanie optymalne pod względem ekonomicznym 
– opiera się na już istniejącej infrastrukturze. Posiada długość 1347 km. Jej 
eksploatację cechują następujące wady: po pierwsze przebiega przez 
terytorium Czeczenii. Od września 1999 roku działa kolejowa obwodnica 
odcinka czeczeńskiego, przebiegająca przez Dagestan, jednak jej przepu-
stowość, ze względów technicznych, jest minimalna (3,4 mln ton rocznie). 
Co więcej, port przeładunkowy Noworosyjsk nie jest przygotowany 
technicznie i organizacyjnie na zwiększone dostawy ropy. Po drugie,  
w rurociągu wysokiej jakości, ropa azerska jest mieszana ze znacznie 
gorszą jakościowo ropą znad Wołgi i Syberii Zachodniej; problem stanowi 
również transport, trafiającej do Noworosyjska ropy dalej przez terytorium 
Turcji – cieśniny Bosfor i Dardanele. W ostatnich latach Turcja zwiększa 
wymogi bezpieczeństwa wobec tankowców korzystających z cieśniny 
Bosfor i Dardanele, może też w dowolnym momencie ograniczyć ruch  
w cieśninach. Trasa ta daje Rosji pełną kontrolę nad eksportem azerskiej 
ropy; 

- Baku – Supsa (trasa zachodnia) – działa od kwietnia 1999 roku, długość 
917 km; przepustowość 5,5 mln ton rocznie (0,115 mln bbl/d), do roku 
2002 ma zostać zwiększona do 10,3 mln ton rocznie (0,21 mln bbl/d); 
Podstawowym minusem tej trasy jest ograniczony rynek zbytu dla ropy  
w krajach regionu czarnomorskiego;  

                                                           
32

 Ibidem 
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- Tengiz – Noworosyjsk – najbardziej zaawansowana inwestycja w dzie-
dzinie nowych dróg eksportu kaspijskiej ropy. Przepustowość to 28 mln ton 
rocznie (0,56 mln bbl/d), docelowo – 66 mln ton rocznie (1,34 mln bbl/d);  

- Baku – Ceyhan – popierana przez administrację amerykańską ze wzglę-
dów politycznych – jej powstanie umożliwiło eksport kaspijskiej ropy,  
z pominięciem pośrednictwa Rosji. Rurociąg łączący region Morza 
Kaspijskiego z Europą mierzy 1770 km. Koszt jego budowy to 3,9 mld 
USD. Przesyła dziennie około 430 tys. baryłek ropy. 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest wyspecjalizowaną agendą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, 
a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanie-
czyszczeniu środowiska morskiego ze statków. Swoją działalność rozpoczęła  
w połowie 1958 roku, jako Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza (IMCO; 
od 22 maja 1982 roku IMO).  

Międzynarodowa Organizacja Morska działa przez Zgromadzenie Ogólne, 
Radę, Komitety oraz Sekretariat z siedzibą w Londynie. W organizacji tej działa  
5 Komitetów: 

1. Komitet Bezpieczeństwa na Morzu – MSC (Maritime Safety Committee), 
zajmujący się sprawami technicznymi, związanymi z bezpieczeństwem  
na morzu; 

2. Komitet Ochrony Środowiska – MEPC (Marine Environment Protection 
Committee), działający na rzecz zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia 
środowiska morskiego ze statków; 

3. Komitet Prawny – LEG (Legal Committee), obejmujący swoim działaniem 
zagadnienia prawne IMO; 

4. Komitet Współpracy Technicznej – TC (Technical Co-operation Com-
mittee), zajmujący się koordynacją IMO w zakresie niesienia pomocy 
technicznej, zwłaszcza krajom rozwijającym się, w dziedzinie gospodarki 
morskiej; 

5. Komitet Ułatwień – FAL (Faciliation Cimmittee), który ma na celu uprosz-
czenie formalności i dokumentacji związanej z przybyciem i wyjściem 
statków z portu, pasażerów, załogi i ładunków.34

 
Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków  

i Zapobiegania Zanieczyszczeniom IMO, zwany w skrócie Kodeksem ISM 
(International Safety Management – Międzynarodowy kodeks bezpiecznego 
zarządzania), został włączony do SOLAS 74 (Międzynarodowej konwencji  
o bezpieczeństwie życia na morzu), jako rozdział IX. Poruszany jest w nim problem 
bezpiecznego zarządzania statkami, jak i zapobiegania zanieczyszczeniom morza. 
Liczne wypadki morskie, wskutek zaniedbań ze strony załóg, niedbalstwa 
panującego w przedsiębiorstwach żeglugowych, braku właściwej komunikacji  
oraz doświadczenia stron uczestniczących w łańcuchu transportowym, były bezpo-
średnimi przyczynami opracowania owego kodeksu. Jest on obowiązkowym 
wzorem, a jego przestrzeganie gwarantuje bezpieczną eksploatację statków.35

 
Kolejnym elementem, składającym się na podnoszenie poziomu bezpie-

czeństwa przewozów na morzu, jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Nieza-

                                                           
34

 R. Sharnow (red.), Ładunkoznawstwo okrętowe. Gdynia 2000, s. 252 
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leżnych Właścicieli Tankowców (The International Association of Independent 
Tanker Owners – INTERTANKO). Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia miało 
miejsce 21 października 1970 roku, w Oslo. INTERTANKO dąży do stworzenia 
stałego, szanowanego i ciągle udoskonalanego przemysłu tankowców. Celami 
Stowarzyszenia są: 

- pomoc w stwarzaniu warunków do bezpiecznego, a zarazem 
efektywnego.przewozu ropy naftowej; 

- podnoszenie publicznej i politycznej świadomości znaczenia tankowców; 
- dążenie, aby transport surowców przez tankowce utrzymywał się na stałym 

i konkurencyjnym poziomie; 

- kierowanie rozwojem floty tankowców oraz czuwanie nad przestrzeganiem 
i stosowaniem międzynarodowych norm dotyczących tych statków; 

- prowadzenie dialogów z odpowiednimi morskimi organami władzy; 
- kierowanie się zasadą: zero fatalities, zero pollution, zero detentions (czyli: 

zerowe nieszczęście, zerowe skażenie i zerowe zatrzymania); 

- dostarczanie najwyższej jakości usług; 
- zatrudnianie na swoich statkach kompetentnej załogi.36

 
 
Podsumowanie 
W celu ratowania życia, mienia, oraz środowiska morskiego, została powołana 

do życia Międzynarodowa Unia Ratunku (International Salvage Union – ISU). 
Dzięki tej organizacji możliwe jest zapobieganie potężnym katastrofom ekolo-
gicznym, usuwanie pożarów na jednostkach pływających, platformach i innych 
obiektach na morzu, podnoszenie wraków, bądź zabezpieczenia miejsc wycieków 
substancji niebezpiecznych, miejsc kolizji statków itp. Członkowie organizacji 
dysponują odpowiednim sprzętem, gwarantującym szybkie i fachowe działanie, 
dzięki czemu można zminimalizować negatywne skutki zaistniałych wypadków  
w obszarze objętym akcją ratowniczą. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom pracujących na platformach 
wiertniczych na Morzu Północnym, w ramach porozumienia pomiędzy Norwegią  
a Wielką Brytanią, wprowadzono tzw. Stand-by Rescue Vessel – są to małe 
stateczki tzw. „zawsze w pogotowiu”. Ich gotowość polega na tym, że w obwodzie 
2 mil morskich od każdej platformy wiertniczej na Morzu Północnym pływa statek 
typu „stand-by”, na którego pokładzie znajdują się ratownicy i w razie wypadku 
zobowiązani są do ratowania życia ludzkiego. Załogi te są objęte programem 
ciągłego doskonalenia umiejętności ratowniczych, poprzez system rejestrowanych 
ćwiczeń przy użyciu Fast Rescue Craft, czyli szybkich pontonów ratunkowych. 

Sektor energetyczny jest od dawna podstawową branżą przemysłu, który 
zdecydowanie wpływa na rozwój ekonomiczny każdego z krajów na całym świecie. 
Obecnie, procesy produkcji czy świadczenia usług są uwarunkowane zaopa-
trzeniem w energię, która może być przekazywana pod różnymi postaciami. Bez 
stałych dostaw energii, żadne z państw nie byłoby w stanie prawidłowo funkcjo-
nować. W artykule wyjaśnione zostanie pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, 
przedstawiono możliwości energetyczne kraju, rodzaje wykorzystywanego źródła, 
jakim jest ropa naftowa, a szczególnie bezpieczeństwo w transporcie. 

 

                                                           
36

 www.mop.pl/doc/html/konwencje/k109.html (pobrano 22.10.2017 r.) 



1209 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Streszczenie 
Głównym celem polityki energetycznej w obszarze bezpieczeństwa transportu 

ropy naftowej wydobywanej z dna morza, jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, poprzez zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw, 
szczególnie ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych 
regionów świata, od różnych dostawców, pośredników, z wykorzystaniem 
alternatywnych szlaków transportowych. Należy pamiętać, że jej wydobycie  
i transport z dna mórz stanowi poważne zagrożenie ekologiczne środowiska 
morskiego. Dlatego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dostaw paliw ciekłych, konieczny jest równo-
mierny rozwój wszystkich elementów łańcucha dostaw. Łańcuch ten obejmuje: 
pozyskanie surowca, przesył, przetwórstwo, magazynowanie i wprowadzenie  
do dystrybucji. W tym celu potrzebne działania powinny być ukierunkowane 
szczególnie na rozbudowę systemu logistyki ropy naftowej i paliw płynnych oraz 
rozbudowę i budowę magazynów na ropę naftową i produkty ropopochodne 
(magazyny i składy oraz bazy przeładunkowo-magazynowe) – ukierunkowanych 
na bezpieczeństwo ekologiczne. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, surowce naturalne, 
bezpieczeństwo transportu 

 
Summary 
The main goal of energy policy in this area is to ensure energy security  

by increasing the degree of diversification of supply sources, particularly crude oil, 
understood as obtaining oil from different regions of the world, from different 
suppliers, intermediaries, using alternative transport routes. Bearing in mind that  
its extraction and transportation from the seabed is a serious threat to the marine 
environment. Therefore, in order to increase the energy security of the Republic  
of Poland in terms of supply of liquid fuels, all elements of the supply chain need  
to be evenly developed. This chain includes: acquisition of raw materials, trans-
portation, processing, storage and distribution. For this purpose, the necessary 
measures should be aimed, in particular, on the development of the oil and liquid 
fuel logistics system and the development and construction of oil and petroleum 
storage warehouses (storage and warehousing and reloading and storage 
facilities) - oriented towards ecological safety. 

Key words: energy security, natural resources, transport safety 
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OCHRONA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA –  
WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
 
Wprowadzenie 
Bezpieczeństwo współcześnie pojmowane jest najczęściej jako stan i proces, 

będący zarówno celem, jak i efektem działalności państw, społeczeństw  
i poszczególnych jednostek w wielu sferach ich aktywności. Wielokrotnie aktyw-
ności te związane są z infrastrukturą oraz jej funkcjonowaniem. Z jednej strony, 
infrastruktura oddziałuje pozytywnie na bezpieczeństwo poszczególnych 
podmiotów, zapewniając im niezakłócony byt oraz możliwości rozwoju. Z drugiej 
jednak strony, generuje ona zagrożenia, które mogą wynikać zarówno z samego 
faktu istnienia elementów tejże infrastruktury w określonym otoczeniu, tak też 
wpływu otoczenia na samą infrastrukturę. Już w starożytnych cywilizacjach, 
chociażby w Egipcie, dostrzegano więc potrzebę zapewnienia niezakłóconego 
funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury, zwłaszcza tej, która 
umożliwiała ciągłość działania i integralność państwa, a także stwarzała możliwości 
bezpiecznego bytu dla obywateli. 

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa infrastrukturze, zwłaszcza tej, która 
ma żywotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego państwa, nie zmieniła  
się. Zmienne były i pozostają natomiast okoliczności, w których państwa i narody 
organizują ochronę infrastruktury. Jak zostało wskazane w Białej księdze 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, „za ciągłość i sprawność 
funkcjonowania infrastruktury odpowiada administracja rządowa i samorządowa”.1 
Nie należy jednak pominąć zadań związanych z zapewnieniem ochrony infra-
strukturze, które nałożone zostały na podmioty prywatne oraz obywateli. Obowiązki 
dotyczące zarówno organów administracji publicznej, jak i innych podmiotów, 
usankcjonowane zostały w wielu aktach normatywnych, tworząc systemy ochrony 
infrastruktury. 

Infrastrukturą, która niewątpliwie oddziałuje na bezpieczeństwo państwa  
i obywateli, zapewniając byt, ciągłość działania instytucji państwowych oraz 
możliwości rozwoju, jest infrastruktura energetyczna. To dzięki niej możliwe jest 
pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie oraz użytkowanie różnych form i nośni-
ków energii. Energia z kolei stanowi czynnik aktywizujący wzrost gospodarczy  
i społeczny, umożliwiając w ten sposób poprawę warunków życia ludności oraz 
rozwój państwa w wielu dziedzinach jego funkcjonowania. Dlatego też zapewnienie 
należytej ochrony infrastruktury energetycznej stanowi w świetle aktualnych 
wyzwań, ryzyk i zagrożeń jeden z priorytetów działalności państwa w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę powyższe, celem niniejszego artykułu jest 
analiza i ocena wybranych rozwiązań przyjętych w Polsce, mających na celu 
ochronę infrastruktury energetycznej państwa. 

 

                                                           
1
 Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego, Warszawa 2013, s. 99 
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Infrastruktura energetyczna 
Pojęcie infrastruktura wywodzi się z łaciny (łac. infra-, structura) i w znaczeniu 

dosłownym oznacza pewną podstawę całości, układu, „pod-strukturę”. Zgodnie  
z definicją zawartą w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych  
z almanachem, oznacza podstawowe elementy, takie jak urządzenia, przedsiębior-
stwa czy instytucje usługowe, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania 
produkcyjnych działów gospodarki.

2
 Podobne rozumienie odnaleźć można  

w Małym słowniku języka polskiego, w którym infrastrukturę określono jako „[…] 
podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjo-
nowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki”.3 Z kolei w Słowniku 
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego infrastruktura pojmowana jest 
jako „obiekty, urządzenia stałe i instytucje usługowe (krajowe i międzynarodowe) 
niezbędne do należytego funkcjonowania społeczeństw, tzn. produkcyjnych 
działów gospodarki oraz życia (w tym bezpieczeństwa) ludności”.4  

Kwerenda literatury przedmiotu uzasadnia twierdzenie, że pojęcie 
infrastruktury nie jest jednak ujmowane w sposób jednoznaczny. Bardzo częstym 
zabiegiem jest bowiem wprowadzanie do podstawowej definicji kolejnych, nowych 
elementów, w zależności od potrzeb i celów opracowania. W wielu definicjach 
infrastrukturę dzieli się na ekonomiczną (techniczną), obejmującą wszelakiego 
rodzaju urządzenia świadczące usługi w zakresie transportu, łączności, 
zaopatrzenia w wodę i energię czy służące kształtowaniu i ochronie środowiska 
naturalnego, oraz społeczną, czyli urządzenia i instytucje świadczące usługi  
w dziedzinie oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej, prawa czy bezpie-
czeństwa.  

Zenon Trejnis, analizując definicje infrastruktury, wskazał jej pewne uniwer-
salne cechy. Należą do nich:

5
 

- służebny charakter infrastruktury; 

- tzw. bryłowatość urządzeń infrastruktury (infrastruktura to pełne, 
zakończone obiekty – nieskończone obiekty nie byłyby w stanie pełnić 
przypisanych im funkcji); 

- wysoka kapitałowość infrastruktury; 

- skokowy sposób powstawania kosztów związanych z eksploatacją 
infrastruktury; 

- długowieczność infrastruktury; 

- immobilność; 
- komplementarność, wyrażająca się we wzajemnym uzupełnianiu się 

poszczególnych urządzeń infrastruktury; 

- międzynarodowy charakter, który jest skutkiem komplementarności 
urządzeń; 

- obowiązek ochrony i niejawności niektórych informacji odnoszących się  
do tych rodzajów infrastruktury, które są kluczowe z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa. 

                                                           
2
 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa 2007,  
s. 254 

3
 Mały słownik języka polskiego. Warszawa 1995, s. 265 

4
 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 47 

5
 Z. Trejnis, Infrastruktura krytyczna – koncepcje i zakres (w:) A. Tyburska(red.), Ochrona infrastruktury 
krytycznej. Szczczytno 2010, s. 69-70 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że pojęcie infrastruktury posiada szeroki 
zakres, co z kolei decyduje o tym, że obejmuje ono również te urządzenia  
i instytucje, które należą do sektora energetycznego.  

Najogólniej rzecz ujmując, na infrastrukturę energetyczną składają się 
wszystkie systemy oraz wchodzące w ich skład obiekty budowlane, urządzenia 
oraz instalacje umożliwiające dostarczenie energii od producenta do konsumenta. 
Obejmuje również wszelkie systemy, za pomocą których możliwe jest pozyskanie 
zasobów naturalnych oraz ich zamiana w użyteczne produkty energetyczne.  
Za Januszem Kowalskim oraz Jakubem Kozerą można też uznać za infrastrukturę 
energetyczną wszelkie instalacje, które są konieczne do zapewnienia ciągłości 
dostaw poszczególnych nośników energii.

6
 

W polskim porządku prawnym brak definicji legalnej infrastruktury energe-
tycznej. Ustawodawca posługuje się jednak kilkoma rodzajami infrastruktury, które 
można uznać za elementy infrastruktury energetycznej. W ustawie Prawo energe-
tyczne

7
 wyróżnił m.in.: 

- urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycz-
nych, czyli technicznych procesach związanych z wytwarzaniem, prze-
twarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją oraz użytko-
waniem paliw lub energii;

8
 

- instalacje – urządzenia z układami połączeń między nimi, w tym instalacje: 
magazynowe; skroplonego gazu ziemnego; wytwarzania, magazynowania, 
przeładunku paliw ciekłych oraz infrastrukturę paliw ciekłych;

9
 

- stacje paliw ciekłych – zespół urządzeń służących do zaopatrywania  
w paliwa ciekłe w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, 
maszyn nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostek 
pływających;

10
 

- sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesy-
łania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa 
energetycznego.

11
 

W innym ujęciu, na infrastrukturę energetyczną składają się urządzenia  
i instalacje energetyki, obejmującej następujące podsystemy energetyczne:  

- elektroenergetyczny – związany z wytwarzaniem, przesyłem oraz dystry-
bucją energii elektrycznej; 

- naftowy – wydobycie, dostarczanie, magazynowanie ropy naftowej, a także 
jej przetwarzanie oraz wytwarzanie, dostarczanie i magazynowanie paliw 
płynnych; 

- gazowniczy – związany z wydobyciem, przesyłem, magazynowaniem  
i dostarczaniem gazu ziemnego do odbiorców końcowych; 

- ciepłowniczy – wytwarzanie energii cieplnej oraz jej dystrybucja. 
Cechą charakterystyczną dla wszystkich wymienionych podsystemów jest 

konieczność zastosowania urządzeń sieciowych, aby możliwy był odbiór energii od 

                                                           
6
 J. Kowalski, J. Kozera, Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy 
naftowej i gazu ziemnego, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 9-10/2009, s. 301 

7
 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm. 

8
 Ibidem, art. 3 pkt 9 w zw. z art. 3 pkt 7 

9
 Ibidem, art. 3 pkt 9-10g 

10
 Ibidem, art. 3 pkt 10i 

11
 Ibidem, art. 3 pkt 11 
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wytwórcy (producenta), jej przesył oraz dystrybucja pomiędzy poszczególnych 
odbiorców. Do infrastruktury energetycznej zaliczyć można więc takie elementy, jak 
m.in. elektrownie (zawodowe cieplne, zawodowe wodne, niezależne OZE), elektro-
ciepłownie (zawodowe, przemysłowe), linie, sieci i stacje elektro-energetyczne, 
gazociągi, podziemne magazyny gazu, gazoporty, rurociągi ropy naftowej i paliw 
płynnych, naftoporty, magazyny ropy naftowej i paliw płynnych, rafinerie, sieci 
ciepłownicze. 

Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego  
i gospodarczego państwa jest uznawane za jeden z interesów narodowych RP  
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

12
 Warunkiem sine qua non staje  

się więc zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. Aby jednak możliwe 
było „[…] pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców  
na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 
minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki 
życia społeczeństwa”,13

 konieczne jest zapewnienie właściwej funkcjonalności 
infrastrukturze energetycznej, a więc jej ochrona. Tym bardziej, że ze względu  
na łańcuch powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury energe-
tycznej z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że zakłócenie 
działania jednego jej elementu wpłynie negatywnie na funkcjonowanie innych 
elementów, wywołując tzw. efekt domina. 

Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie infrastruktury energetycznej dla 
państwa i społeczeństwa, stała się ona przedmiotem ochrony aż trzech systemów 
ochrony infrastruktury państwa. Jej elementy bowiem uznawane są za obiekty 
podlegające obowiązkowej ochronie, obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeń-
stwa i obronności państwa oraz elementy infrastruktury krytycznej.  

 
Infrastruktura energetyczna jako obiekty i urządzenia podlegające 

obowiązkowej ochronie 
Zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

14
 do obiektów 

i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, które uznać można za infrastru-
kturę energetyczną, należą w szczególności:15

 
1) w zakresie obronności państwa – magazyny rezerw strategicznych;

16
 

                                                           
12

 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014, s. 11 
13

 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa 2005, s. 5 
14

 Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 
15

 Ibidem, art. 5 ust. 2 
16

 Zgodnie z ustawą z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1846), 
rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, 
bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, 
odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących 
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia  
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Rezerwy 
strategiczne mogą stanowić: surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje składanych 
wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, produkty naftowe, 
produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty 
lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy  
z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.), a także 
produkty biobójcze. 
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2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa – zakłady mające 
bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicz-
nym znaczeniu dla państwa; porty morskie; 

3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego - zakłady, obiekty i urządzenia 
mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, 
których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia  
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie; 
rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne urzą-
dzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszko-
dzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska 
albo spowodować poważne straty materialne; 

4) obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi ujęte  
w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń́ i usług wchodzących  
w skład infrastruktury krytycznej. 

Warto zauważyć, że ustawodawca w odniesieniu do katalogu obiektów i urzą-
dzeń podlegających obowiązkowej ochronie używa wyrażenia „w szczególności”, 
co wskazuje, że jest to katalog otwarty, a zaliczenie poszczególnych elementów  
do powyższego katalogu każdorazowo podlegać będzie ocenie właściwego organu 
sporządzającego szczegółowy wykaz tychże obiektów i urządzeń.  

Obowiązek sporządzenia szczegółowego wykazu obiektów i urządzeń podle-
gających obowiązkowej ochronie nałożono na Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ministrów, kierowników urzędów 
centralnych i wojewodów w stosunku do podległych, podporządkowanych lub 
nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Umieszczenie w wykazie konkretnego 
obiektu czy urządzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

17
 Ewidencję 

obiektów i urządzeń znajdujących się na obszarze województwa prowadzi 
wojewoda. Ma ona charakter poufny. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę problem 
wykreślania obiektów i urządzeń z ewidencji w sytuacji, gdy ustaną przyczyny 
uzasadniające ujęcie w wykazie. Z wnioskiem o usunięcie z ewidencji do właści-
wego wojewody zwraca się podmiot, którego mienie zostało ujęte w wykazie. 
Wojewoda wydaje w tym zakresie decyzję administracyjną, co można uznać za 
czynność czysto techniczną, ponieważ nie ma wymogu wcześniejszego zbadania 
zasadności wniosku. W związku z powyższym dochodzi do sytuacji, że z ewidencji 
usuwane są obiekty i urządzenia (np. sieci elektroenergetyczne), mimo braku 
ustania przyczyny uzasadniającej ujęcie w wykazie. 

Ochrona obiektów i urządzeń infrastruktury energetycznej podlegających 
obowiązkowej ochronie realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, 
obejmującej stałą i doraźną ochronę oraz stały dozór sygnałów przesyłanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach 
alarmowych, oraz zabezpieczenia technicznego, obejmującego montaż elektro-
nicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronio-
nych obiektów, eksploatację, konserwację i naprawę w miejscach ich zainstalo-
wania, a także montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz 
ich eksploatację, konserwację, naprawę i awaryjne otwieranie w miejscach 
zainstalowania. W związku z nieostrością definicji legalnych obu form ochrony, 
Tadeusz Hanausek uważa, że „ochronę osób i mienia należy rozumieć jako 

                                                           
17

 Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, art. 5 ust. 3. 
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ochronę aktywną oraz jako ochronę pasywną. W szerokim tego słowa znaczeniu, 
termin ‘ochrona’ oznacza wszelkie zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem,  
a więc nie tylko jako kompleks ruchów fizycznych (ochrona aktywna), ale również 
samą obecność pracownika ochrony w oznaczonym miejscu i czasie, kiedy może 
powstać zagrożenie dla chronionej osoby bądź mienia (ochrona pasywna)”.18

 
Istotną funkcję z punktu widzenia ochrony infrastruktury energetycznej 

podlegającej obowiązkowej ochronie pełni plan ochrony obiektu bądź urządzenia 
umieszczonego w ewidencji stworzonej przez wojewodę. Za jego sporządzenie 
odpowiedzialny jest kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza danym 
obiektem lub urządzeniem bądź osoba przez niego upoważniona. Plan powinien 
być każdorazowo uzgadniany z właściwym terytorialnie komendantem wojewódz-
kim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym – właściwym 
terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Plan 
ochrony powinien uwzględniać specyfikę danego obiektu lub urządzenia, a więc 
charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki, analizę stanu potencjalnych 
zagrożeń i stanu bezpieczeństwa jednostki, ocenę aktualnego stanu ochrony 
jednostki, informacje dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej 
odpowiedzialnej za zapewnienie ochrony fizycznej jednostki, dane dotyczące 
rodzaju stosowanych zabezpieczeń technicznych oraz zasady organizacji i wyko-
nywania ochrony jednostki.

19
 

 
Obiekty infrastruktury energetycznej jako obiekty szczególnie ważne dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa 
Obiekty infrastruktury energetycznej chronione są również jako obiekty 

szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Problematyka  
ta wchodzi w zakres przygotowań obronnych państwa, których istotą „[…] jest 
realizacja przedsięwzięć obronnych polegających na wypracowaniu oraz 
nakładaniu w czasie pokoju zadań obronnych, realizowanych przez wszystkie 
podmioty systemu obronnego państwa. Związane są one z przygotowaniem 
państwa do sprawnego działania i przetrwania w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia, kryzysu i wojny oraz realizacją określonych przedsięwzięć operacyj-
nych w tych warunkach, a także usuwaniem skutków po zażegnaniu zagrożenia, 
zmierzających do przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania państwa”.20

 
Szczególną ochronę obiektów można zdefiniować jako kompleks działań obejmu-
jący czynności planistyczne, organizacyjne, kontrolne, jak również o charakterze 
technicznym i szkoleniowym, które obejmują zarówno przygotowanie, jak i prowa-
dzenie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa w warunkach ogłoszenia mobilizacji, czasie wojny, wprowadzenia stanu 
wyjątkowego na całym terytorium RP czy wprowadzenia stanu wojennego. 

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej

21
 szczególne obowiązki w zakresie określenia obiektów 

                                                           
18

 T. Hanausek, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz. Toruń 1998, s. 16, (za:) P. Kubiński, 
Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie. Warszawa 2008,  
s. 164 

19
 Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, art. 7 ust. 2 

20
 M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym RP. Wybrane problemy. 
Kierunki zmian (w:) M. Kuliczkowski (red.), Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz 
szczególnej ochrony obiektów. Teoria i praktyka. Warszawa 2014, s. 28 

21
 Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm. 
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szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz przygoto-
wywania ich szczególnej ochrony, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, nałożyła na Radę 
Ministrów – organ odpowiedzialny za zapewnianie zewnętrznego bezpieczeństwa 
państwa i sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności państwa. 
Biorąc pod uwagę powyższe, należy przyjąć, że szczególna ochrona obiektów 
infrastruktury energetycznej ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obron-
ności państwa prowadzona będzie jedynie w wyraźnie określonych warunkach  
i okolicznościach funkcjonowania państwa. 

Do obiektów infrastruktury energetycznej szczególnie ważnych dla bezpie-
czeństwa i obronności państwa należą:

22
 

1) jako obiekty zaliczane do kategorii I: 

- magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne;  

- magazyny ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 100 tys. m
3
,  

w których przechowywane są zapasy interwencyjne;  

- magazyny, w których są przechowywane zapasy obowiązkowe gazu 
ziemnego;  

- kluczowe elementy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej, paliw  
i gazu ziemnego oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego; 

2) jako obiekty zaliczane do kategorii II: 

- obiekty mające bezpośredni związek z wydobywaniem gazu ziemnego  
i ropy naftowej; 

- obiekty, w których produkuje się, stosuje lub magazynuje materiały 
stwarzające szczególne zagrożenie wybuchowe lub pożarowe; 

- elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, z wyjątkiem elektrowni 
jądrowych, których produkcja energii jest przekazywana do wspólnej 
sieci elektroenergetycznej; 

- dyspozycje mocy oraz stacje elektroenergetyczne o strategicznym zna-
czeniu dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego; 

- inne obiekty infrastruktury energetycznej będące we właściwości orga-
nów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorial-
nego, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców i innych jednostek 
organizacyjnych, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie w znacznych rozmiarach dla życia i zdrowia ludzi, dziedzic-
twa narodowego oraz środowiska albo spowodować poważne straty 
materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa. 

Szczególna ochrona wymienionych obiektów infrastruktury energetycznej 
przygotowywana jest przez organy, instytucje, formacje, przedsiębiorców lub 
jednostki organizacyjne, w których właściwości znajdują się obiekty. Prowadzą  
ją natomiast specjalnie tworzone w tym celu jednostki zmilitaryzowane. Należy 
bowiem zaznaczyć, że militaryzacji

23
 podlegają jednostki organizacyjne, które  

                                                           
22

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej 
ochrony, Dz.U. z 2016 r., poz. 42, § 1 ust. 2 

23
 Jak wskazuje Marian Kuliczkowski, „Głównym obszarem militaryzacji jest zabezpieczenie – w drodze 
szczególnego obowiązku pracy i odpowiednich form jego spełnienia – sprawnego funkcjonowania 
działów administracji państwowej i gospodarki narodowej oraz jednostek organizacyjnych 
wykonujących zadania szczególnie ważne z punktu widzenia obronności państwa”. M. Kuliczkowski, 
Militaryzacja formą realizacji zadań obronnych – wybrane problemy przygotowań do militaryzacji  
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w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będą wykonywać 
m.in. zadania w zakresie funkcjonowania systemów energetyki oraz gazownictwa  
i sektora paliwowego oraz prowadzenia ochrony obiektów o szczególnym znacze-
niu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

24
 Zarówno w procesie przygotowy-

wania, jak i prowadzenia szczególnej ochrony biorą udział Siły Zbrojne  
RP (w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej) oraz Policja  
i Państwowa Straż Pożarna (w zakresie ustalonym przez ministra właściwego  
ds. wewnętrznych). 

Organami odpowiedzialnymi za szczególną ochronę obiektów są Minister 
Obrony Narodowej – w stosunku do obiektów kategorii I oraz minister właściwy  
ds. wewnętrznych – w stosunku do obiektów kategorii II. Do ich zadań należy 
organizacja ochrony (w tym jej sprawności, ciągłości i terminowości), sporządzanie 
niezbędnej dokumentacji, koordynacja i nadzór nad pracami związanymi z ochro-
ną, kwestie kadrowo-finansowe, szkolenie oraz współpraca z innymi podmiotami.

25
 

W systemie uczestniczą ponadto m.in. ministrowie, wojewodowie oraz kierownicy 
jednostek zarządzający w imieniu, organu, instytucji, formacji, przedsiębiorcy  
lub innych jednostek organizacyjnych, w których właściwości znajdują się obiekty 
ujęte w wykazie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa sporządzanego przez Radę Ministrów. 

Do form ochrony infrastruktury energetycznej, która uznawana jest za szcze-
gólnie ważną dla bezpieczeństwa i obronności państwa, zaliczyć można:

26
 

- bezpośrednią ochronę fizyczną obiektów i ich zabezpieczenie techniczne;
27

 

- inne działania mające na celu ochronę obiektu, które wynikają z jego 
specyfiki i charakteru zagrożeń dla jego funkcjonowania;  

- przedsięwzięcia realizowane w ramach systemu alarmowania i powiada-
miania oraz wymiany informacji o zagrożeniach;  

- działania obronne, obejmujące w szczególności rozbudowę inżynieryjną 
terenu na podejściach i wewnątrz bronionego obiektu, system ognia broni 
palnej, powszechną obronę przeciwlotniczą oraz ochronę przed skaże-
niami. 

Istotną rolę w procesie szczególnej ochrony obiektów infrastruktury energe-
tycznej państwa pełnią plany szczególnej ochrony obiektu. Są one opracowywane 
przez Ministra Obrony Narodowej dla obiektów kategorii I

28
 oraz przez ministra 

                                                                                                                                                    

(w:) M. Kuliczkowski, M. Wojciszko (red.), Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych 
państwa – wybrane problemy. Warszawa 2012, s. 218 

24
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, Dz.U.  
z 2009 r. Nr 210, poz. 1612 

25
 Szczegółowe zadania w tym zakresie zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa, Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090, § 7, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa 

26
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla 
bezpieczeństwa i obronności państwa, § 5 ust. 3 

27
 W rozporządzeniu w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa posłużono się tymi samymi formami ochrony, co w ustawie o ochronie osób i mienia. 

28
 Podstawę do opracowania planów szczególnej ochrony dla obiektów kategorii I stanowią Wytyczne 
Ministra Obrony Narodowej z 20 grudnia 2004 r. w sprawie ogólnych wymagań przygotowania  
i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I (Sygn. Szt. OT. Wewn. 1/2005) 
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właściwego ds. wewnętrznych dla obiektów kategorii II.
29

 Plany są dokumentami  
o charakterze wewnętrznym, chronionymi na podstawie przepisów o ochronie 
informacji niejawnych.

30
 Wartym odnotowania jest fakt powiązania problematyki 

szczególnej ochrony obiektów z problematyką dotyczącą obowiązkowej ochrony 
oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Przy sporządzaniu planów szczególnej 
ochrony obiektów infrastruktury energetycznej wykorzystuje się bowiem m.in. plany 
ochrony obiektów opracowane zgodnie z przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 
roku o ochronie osób i mienia, plany ochrony infrastruktury krytycznej opracowane 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

31
 a ponadto wyniki prac planistycznych 

związanych z przygotowaniami do realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, prowadzonych na podstawie 
ustawy z 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców.

32
 Rozwiązania przyjęte w planie szczególnej 

ochrony obiektu infrastruktury energetycznej powinny umożliwiać stworzenie 
systemu kierowania i dowodzenia ochroną i obroną, którego charakteryzować 
będzie sprawność, terminowość i ciągłość działania. 

 
Ochrona infrastruktury energetycznej a ochrona infrastruktury krytycz-

nej 
Kolejną formą ochrony infrastruktury energetycznej w Polsce jest system 

ochrony infrastruktury krytycznej. Zgodnie z definicją legalną, przez infrastrukturę 
krytyczną należy rozumieć „systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze 
sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji  
i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 
b) łączności, 
c) sieci teleinformatycznych, 
d) finansowe, 
e) zaopatrzenia w żywność, 
f) zaopatrzenia w wodę, 
g) ochrony zdrowia, 
h) transportowe, 
i) ratownicze, 
j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 
k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicz-

nych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych”.
33

 

                                                           
29

 Podstawę do opracowania planów szczególnej ochrony dla obiektów kategorii II stanowią Ogólne 
wymagania przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii II oraz procedura 
opracowywania, uzgadniania i aktualizowania planów szczególnej ochrony obiektów kategorii II. 

30
 Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm. 

31
 Dz.U. z 2017 r., poz. 209 z późn. zm. 

32
 Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm. 

33
 Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 3 pkt 2. Warto nadmienić,  
że ustawodawca wyróżnił również kategorię europejskiej infrastruktury krytycznej, która obejmuje 
systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty 
budowlane, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz 
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Nie ulega wątpliwości, że infrastruktura energetyczna uznawana za infra-
strukturę krytyczną ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, 
obywateli i całego państwa. Obejmuje bowiem te obiekty i urządzenia, które 
zapewniają „[…] wydobycie węgla na potrzeby elektroenergetyki, wytwarzanie 
energii elektrycznej wraz z dostarczaniem jej odbiorcom indywidualnym i przemy-
słowi, […] wydobycie, import i przetwarzanie surowej ropy naftowej oraz produkcję 
i dostarczanie paliw płynnych dla sfer działalności państwa je wykorzystujących, 
jak również wydobycie, import i dostarczanie odbiorcom gazu ziemnego 
gwarantującego użytkowanie urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych 
oraz wytwarzanie dóbr materialnych opartych o gaz ziemny”.

34
 Dlatego też 

konieczne jest podjęcie wysiłków na rzecz ochrony tejże infrastruktury. 
Zgodnie z wolą ustawodawcy, działania podejmowane na rzecz ochrony 

infrastruktury energetycznej wchodzącej w skład infrastruktury krytycznej powinny 
umożliwić zapewnienie jej funkcjonalności, ciągłości działania oraz integralności.  
W tym celu należy podjąć niezbędne czynności związane z zapobieganiem 
zagrożeniom, ryzykom, powstawaniem tzw. słabych punktów, neutralizowaniem ich 
negatywnego oddziaływania, jak również przygotowaniem do szybkiego odtwa-
rzania obiektów i urządzeń infrastruktury energetycznej w sytuacji wystąpienia 
awarii, ataków czy też innych zdarzeń, które zakłóciłyby jej funkcjonowanie.

35
 

Ponadto, ochrona obejmować powinna takie czynności, jak gromadzenie  
i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury energetycznej, 
opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastru-
ktury energetycznej, jej odtwarzanie oraz współpracę między administracją 
publiczną oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub 
urządzeń infrastruktury energetycznej w zakresie jej ochrony. Szczególnie istotne 
znaczenie ma ostatnia wymieniona kwestia, ponieważ w działania związane  
z ochroną infrastruktury energetycznej zaliczanej do infrastruktury krytycznej 
zaangażowanych jest wiele podmiotów, w tym Rada Ministrów, ministrowie 
odpowiedzialni za systemy infrastruktury krytycznej,

36
 Rządowe Centrum Bezpie-

czeństwa wraz z Dyrektorem, operatorzy infrastruktury energetycznej (właściciele 
oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji, urządzeń i usług infra-
struktury energetycznej), wojewodowie, służby specjalne, organy samorządu 
terytorialnego, środowisko naukowe. Wielość podmiotów zaangażowanych  
w działania na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej, w tym infrastruktury 

                                                                                                                                                    

służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji  
i przedsiębiorców, wyznaczone w systemach zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa  
i systemach transportowych, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, żeglugi oceanicznej, żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu i portów, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa 
członkowskie. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 3 pkt 2a 

34
 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013, Załącznik 1. Charakterystyka systemów 
infrastruktury krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, s. 4 

35
 Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 3 pkt 3 

36
 W przypadku infrastruktury energetycznej są to zwłaszcza minister właściwy ds. energii oraz minister 
właściwy ds. środowiska. Zob. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015. Uchwała 
nr 210/2015 Rady Ministrów z 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu 
Ochrony Infrastruktury Krytycznej z uwzględnieniem Uchwały nr 61/2016 Rady Ministrów z 1 czerwca 
2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej, s. 18 
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energetycznej, sprawia, że trudno jest jednoznacznie zidentyfikować podmiot,  
na którym ciąży obowiązek przygotowania i wdrożenia ochrony oraz utrzymywania 
własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymują-
cych funkcjonowanie infrastruktury do czasu jej pełnego odtworzenia. Ustawo-
dawca przypisuje w tym zakresie szczególną rolę właścicielom oraz posiadaczom 
samoistnym i zależnym, nie precyzując jednocześnie, na którym z tych podmiotów 
spoczywa ciężar odpowiedzialności za spełnienie ustawowych obowiązków. Nie 
jest jasne także, czy w tym przypadku możliwe będzie zastosowanie 
odpowiedzialności subsydiarnej. Właściciele, posiadacze samoistni i zależni mają 
również obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. 

Do obowiązków właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych należy 
przygotowanie i wdrożenie, stosownie do przewidywanych zagrożeń, planów 
ochrony infrastruktury krytycznej, przy czym obowiązek ten uznaje się za speł-
niony, gdy dla obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej istnieją 
już, stworzone na podstawie innych przepisów, plany odpowiadające wymogom 
planów ochrony infrastruktury krytycznej. Można więc w tym zakresie wykorzystać 
plany sporządzone na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia lub rozporzą-
dzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeń-
stwa i obronności państwa. 

Szczególne uprawnienia w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym 
infrastruktury energetycznej, przysługują Dyrektorowi Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa. Do jego obowiązków należy określenie szczegółowych kryteriów 
wyodrębnienia

37
 oraz sporządzenie (we współpracy z właściwymi ministrami 

odpowiedzialnymi za poszczególne systemy infrastruktury krytycznej) jednolitego 
wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury 
krytycznej, uwzględniając przy tym podział na systemy. Ze sporządzonego wykazu 
opracowuje wyciągi, które następnie przekazuje właściwym ministrom i kierow-
nikom urzędów centralnych odpowiedzialnych za dany system oraz wojewodom, 
zgodnie z ich właściwością terytorialną. Do obowiązków Dyrektora Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa należy również poinformowanie właścicieli oraz posia-
daczy samoistnych i zależnych o ujęciu należących do nich obiektów infrastruktury 
w wykazie.

38
 

Jak już wcześniej wspomniano, infrastruktura energetyczna ma żywotne 
znaczenie dla funkcjonowania państwa, gospodarki oraz obywateli, dlatego też dla 
jej ochrony podejmowane są nadzwyczajne środki. W związku z powyższym,  
w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność  
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których 
mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń  
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej powołuje się pełnomocnika 
ds. ochrony infrastruktury krytycznej. Obowiązek ten wynika z ustawy z 18 marca 
2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz 
ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz 

                                                           
37

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej, Dz.U. z 2010 r. Nr 83, poz. 541, § 3 

38
 Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 5b ust. 7 
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paliw gazowych.
39

 Unormowanie przedmiotowej problematyki w osobnym akcie 
prawnym jest działaniem nie do końca zrozumiałym. Pożądane byłoby bowiem, 
aby kwestie dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej znajdowały się w jednym 
akcie prawnym rangi ustawy. Nie rozpatrując jednak szczegółowo tej kwestii, 
należy zauważyć, że instytucja pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej 
dotyczy tylko i wyłącznie infrastruktury energetycznej, a dokładnie infrastruktury 
służącej do wytwarzania albo przesyłania energii elektrycznej, infrastruktury 
służącej do wydobycia, rafinacji, przetwarzania ropy naftowej oraz magazynowania 
i przesyłania rurociągami ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, jak 
również terminali portowych do przeładunków tych produktów oraz ropy naftowej, 
infrastruktury służącej do produkcji, wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazyno-
wania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LPG).

40
 

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej jest pracownikiem spółki 
monitorującym jej działalność w zakresie uchwał zarządu spółki lub innych 
czynności prawnych przez zarząd, których przedmiotem jest rozporządzanie 
składnikami mienia (infrastruktury energetycznej) stanowiące rzeczywiste zagro-
żenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury 
krytycznej. Pełnomocnik może być również odpowiedzialny za utrzymywanie 
kontaktów z podmiotami właściwymi w sprawach ochrony infrastruktury krytycznej. 
W związku z powyższym, do zakresu jego działania należy:

41
 

- zapewnienie ministrowi właściwemu ds. energii informacji dotyczących 
dokonania przez organy spółki czynności prawnych związanych z rozpo-
rządzaniem składnikami infrastruktury energetycznej; 

- przygotowywanie dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej spółki informacji 
o ochronie infrastruktury energetycznej; 

- zapewnienie zarządowi spółki doradztwa w zakresie istniejącej w spółce 
infrastruktury energetycznej; 

- monitorowanie działalności spółki w zakresie ochrony infrastruktury 
energetycznej; 

- przekazywanie informacji o infrastrukturze energetycznej Dyrektorowi 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – na jego wniosek; 

- przekazywanie i odbieranie informacji o zagrożeniu infrastruktury energety-
cznej we współpracy z Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej, co kwartał lub na żądanie 
zarządu spółki lub rady nadzorczej, sporządza raport o stanie ochrony 
infrastruktury energetycznej. Dokument ten powinien zawierać informacje 
dotyczące ochrony: fizycznej, technicznej, prawnej, osobowej, teleinformatycznej 
oraz planów odbudowy i przywracania infrastruktury energetycznej do funkcjo-
nowania.

42
 Raport oraz sprawozdanie kwartalne z wykonywanych obowiązków 

przekazywane są przez pełnomocnika ministrowi ds. energii oraz Dyrektorowi 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.  

 
 

                                                           
39

 Dz.U. z 2016 r., poz. 2012 
40

 Ibidem, art. 1 ust. 2 
41

 Ibidem, art. 5 ust. 2 
42

 Ibidem, art. 6 ust. 3 
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Podsumowanie 
Nie ulega wątpliwości, że dostęp do energii jest aktualnie warunkiem sine qua 

non funkcjonowania i rozwoju państw oraz społeczeństw. Jak zostało wskazane  
w Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, „energetyka jest jednym z kluczowych 
elementów bezpieczeństwa narodowego”.

43
 Dlatego też jednym ze strategicznych 

celów polskiej polityki energetycznej pozostaje zapewnienie nieprzerwanych  
i stabilnych dostaw energii oraz zapobieganie zagrożeniom. W tym celu niezbędne 
staje się zapewnienie ochrony infrastrukturze energetycznej, która jest niezbędna 
do wytwarzania, gromadzenia, przesyłania i dostarczania energii do ostatecznych 
odbiorców. 

W Polsce funkcjonują co najmniej trzy systemy ochrony infrastruktury 
energetycznej: system obowiązkowej ochrony obiektów (na podstawie ustawy  
o ochronie osób i mienia), system szczególnej ochrony obiektów (na podstawie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa  
i obronności państwa) oraz system ochrony infrastruktury krytycznej (na podstawie 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz 
ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz 
ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz 
paliw gazowych wraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej). W tym miejscu należałoby 
zadać pytanie o to, czy funkcjonowanie aż trzech systemów ochrony infrastruktury 
energetycznej jest rozwiązaniem prawidłowym.  

Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby funkcjonowanie 
jednego systemu ochrony infrastruktury energetycznej. W aktualnym stanie 
prawnym, jak już zostało wspomniane, funkcjonują co najmniej trzy systemy 
ochrony tejże infrastruktury. Każdy z nich posiada swoją specyfikę, chociaż  
w omówionych systemach dostrzec można wiele elementów wspólnych. Wśród 
nich wymienić można: 

- wyodrębnianie poszczególnych elementów infrastruktury przez te same 
organy władzy publicznej; 

- generalnie zaliczanie tych samych obiektów do poszczególnych kategorii 
chronionej infrastruktury; 

- konieczność zapewnienia ciągłości działania infrastruktury. 
Ostatni punkt wymaga jednak pewnego komentarza, ponieważ co prawda 

każdy z wymienionych systemów ma na celu zapewnienie nieprzerwanego 
działania infrastruktury, rozwiązania przyjęte w tym zakresie różnią się jednak.  
W przypadku obowiązkowej ochrony ustawodawca odnosi się jedynie do 
normalnego stanu funkcjonowania państwa, podczas gdy w dwóch pozostałych 
systemach uwzględnione zostały wszystkie stany i okoliczności funkcjonowania 
państwa. Różnic jest jednak więcej. Kolejna kwestia dotyczy kryteriów 
wyodrębnienia poszczególnych obiektów i urządzeń infrastruktury podlegającej 
ochronie. W tym zakresie również wydaje się, że najdokładniej kwestia ta została 
określona w systemie ochrony infrastruktury krytycznej. Odmienny jest także 
charakter ochrony infrastruktury. W przypadku obowiązkowej i szczególnej ochrony 
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przybiera ona formę ochrony fizycznej i technicznej. W przypadku ochrony 
infrastruktury krytycznej mamy natomiast do czynienia z ochroną fizyczną, 
techniczną, prawną, osobową oraz teleinformatyczną. 

W kontekście ochrony infrastruktury energetycznej należy zwrócić uwagę 
jeszcze na kwestię planowania. W każdym z omówionych systemów ochrony 
ustawodawca przewidział obowiązek opracowania planów ochrony. W każdym 
przypadku zastrzeżono jednak, że jeżeli w danej jednostce organizacyjnej 
funkcjonuje plan ochrony, który spełnia określone kryteria, nie ma potrzeby 
opracowywania nowych planów, a nałożony obowiązek uznaje się za spełniony. 
Skoro więc katalog obiektów infrastruktury energetycznej podlegających ochronie 
jest generalnie tożsamy w przypadku wszystkich omówionych systemów, wydaje 
się, że korzystnym rozwiązaniem będzie stworzenie jednego systemu ochrony 
infrastruktury energetycznej, który uwzględniałby wszystkie dające się przewidzieć 
zagrożenia i wszystkie stany i okoliczności funkcjonowania państwa. Pożądane jest 
także jasne określenie odpowiedzialności za poszczególne działania podejmowane 
na rzecz ochrony tejże infrastruktury przez wszystkie zaangażowane w ochronę 
podmioty. Takie rozwiązanie wpłynęłoby na poprawę spójności, a co za tym idzie – 
poprawę skuteczności ochrony infrastruktury energetycznej, jak również zdolności 
do jej szybkiego odtwarzania.  

Biorąc pod uwagę podjęte rozważania, jak również dynamicznie zmieniające 
się środowisko bezpieczeństwa narodowego, w tym charakter wyzwań i zagrożeń, 
kwestia uporządkowania problematyki związanej z ochroną infrastruktury 
energetycznej nabiera więc szczególnego znaczenia. 

 
Streszczenie 
Wraz z postępującym rozwojem zmienia się treść kategorii bezpieczeństwa. 

Coraz większa sfera funkcjonowania społeczeństw uzależniona jest od energii  
w różnych jej formach. Pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie czy przesyłanie 
energii nie byłoby jednak możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Biorąc pod 
uwagę ogromne znaczenie energii, ochrona infrastruktury energetycznej stanowi 
aktualnie jeden z priorytetów działalności państw w dziedzinie bezpieczeństwa 
narodowego. Aby zapewnić ciągłość działania tejże infrastruktury w świetle 
obecnych wyzwań, zagrożeń i ryzyka, powstają dedykowane systemy jej ochrony. 
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wybranych rozwiązań przyjętych  
w tym zakresie w Polsce. 

Słowa kluczowe: infrastruktura energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, 
infrastruktura krytyczna, szczególna ochrona obiektów 

 
Summary 
As the development progresses, the content of the security category changes. 

The increasing sphere of functioning of societies depends on energy in its various 
forms. However, acquiring, processing, accumulating or transferring energy would 
not be possible without proper infrastructure. Given the enormous importance  
of energy, the protection of energy infrastructure is currently one of the priorities  
of the activities of states in the field of national security. To ensure the continuity  
of operation of this infrastructure in the light of current challenges, threats and 
risks, dedicated protection systems are created. The purpose of this article  
is to analyze and evaluate selected solutions adopted in this field in Poland. 
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Bogusław JAGUSIAK, Justyna STOCHAJ 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  

 
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB 

ENERGETYCZNYCH LUDNOŚCI CYWILNEJ 
 
 
Wstęp 
Współczesna cywilizacja jest mocno uzależniona od zasobów energe-

tycznych. Do większości codziennych czynności wykonywanych przez ludność 
niezbędna jest energia. W związku z tym bardzo ważne jest monitorowanie 
zabezpieczenia bieżących, a także przyszłych potrzeb ludności w tym zakresie.  
W kontekście tym ważne jest również zidentyfikowanie możliwych zagrożeń 
wpływających na brak możliwości zabezpieczenia tych potrzeb, a także konieczne 
jest przedstawienie propozycji rozwiązań dzięki którym nie dojdzie do zaistnienia 
zidentyfikowanych zagrożeń bądź do rozwinięcia ich negatywnych konsekwencji 
dla ludności cywilnej. W kontekście tym zagwarantowanie bezpieczeństwa 
energetycznego jest kluczowe i niezbędne dla funkcjonowania społeczeństw.  

W latach 70 XX wieku doszło do rozgrywki o dostęp do źródeł energii w skali 
światowej. Współcześnie walka ta toczy się dalej. Kluczowe jest dla wszystkich 
rządów państw zagwarantowanie dla swoich obywateli w miarę taniego dostępu  
do źródeł energii.

1
 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z elementów 
wpływających na zwiększenie jakości życia ludności cywilnej i umożliwia jej 
normalne funkcjonowanie. Jest ono bardzo istotne w szczególności w kontekście 
stale zachodzących na świecie zmian związanych ze zwiększaniem poziomu życia 
ludności. Duża część ludności na świecie nie wyobraża sobie funkcjonowania 
chociażby bez dostępu do urządzeń zasilanych energią elektryczną jak komputery 
czy smartfony. 

„Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych tematów, które 
stale powtarzają się we współczesnym dyskursie politycznym. Konstatacja ta,  
w dużym stopniu, jest wypadkową z jednej strony coraz większej świadomości 
współczesnych elit politycznych wyzwaniem, jakim z jednej strony jest konieczność 
zapewnienia państwu niezależności energetycznej, z drugiej zaś coraz bardziej 
realną wizją stopniowego wyczerpywania się złóż, powszechnie wykorzystywa-
nych, konwencjonalnych paliw węglowodorowych”.

2
 

Według raportu World Energy Outlook 2017 w globalnym systemie energe-
tycznym rysują się cztery główne zmiany: 

- czyste technologie stają się coraz bardziej powszechne, a ich koszty 
maleją, 

- w sektorze energii obserwuje się coraz większą rolę energii elektrycznej, 

                                                           
1
 E. Januła, M. Kasińska, Dylematy zagospodarowania energii (w:) P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeń-
stwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Tom 1. Poznań 2014,  
s. 343 

2
 M. Janowski, Ł. Nowakowski, Bezpieczeństwo energetyczne krajów Grypy Wyszehradzkiej na tle 
stosunków z Federacją Rosyjską i Unią Europejską (w:) M. Ilnicji, Z. Nowakowski (red.), Bezpie-
czeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo – wybrane zagadnienia. Warszawa 2016, s. 15 
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- na rynku Chińskim coraz większego znaczenia nabiera rozwój sektora 
usług i zbliżenie się do czystego sektora energetycznego, 

- dochodzi do umocnienia pozycji Stanów Zjednoczonych jako największego 
producenta ropy i gazu na świecie.

3
 

Zmiany te stanowią duże wyzwanie dla rządów państw i społeczności między-
narodowej. Stale rosnący popyt na energię i konieczność dbania o środowisko 
naturalne powoduje, że zabezpieczenie potrzeb energetycznych ludności na świe-
cie staje się dużym wyzwaniem i wymaga odpowiedniej długoterminowej, przemy-
ślanej i zrównoważonej strategii działania, która realizowana będzie zgodnie  
i wspólnie przez wszystkie państwa świata. 

 
Potrzeby energetyczne, a bezpieczeństwo energetyczne 
Do codziennego funkcjonowania ludności niezbędna jest energia w różnych 

postaciach. Przykładowo w postaci paliwa niezbędnego do pojazdów lub energii 
elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń domowych. Ludność przejawia 
zatem w tym zakresie pewne potrzeby. Dostęp do różnych źródeł energii jest dla 
wielu ludzi czymś naturalnym i wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez dostępu 
do nich. Wielu również nie wyobraża sobie, że energii może kiedyś zabraknąć. 
Według dostępnych prognoz, część z nieodnawialnych źródeł energii na 
przestrzeni kilkunastu lub kilkudziesięciu lat ulegnie wyczerpaniu.  

„Problem zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego staje się dla 
państwa tym, czym kiedyś było utrzymanie terytorium – kwestią przetrwania. 
Dlatego przyczyną i stawką rywalizacji między państwami jest coraz częściej 
dostęp do surowców energetycznych i bezpieczeństwo tras przesyłowych”.

4
 

„Bezpieczeństwo energetyczne ogólnie definiowane jest jako stan braku 
zagrożenia przerwaniem dostaw energii i jej źródeł”.

5
 Można wyróżnić cztery 

czynniki determinujące bezpieczeństwo energetyczne (zob. rys. 1).  
 
Rysunek nr 1: Czynniki determinujące bezpieczeństwo energetyczne 
 

 
Źródło: opracowano na podstawie: T. Młynarski, Wymiar energetyczny bezpie-

czeństwa Polski (w:) M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Warszawa 2016, s. 117 

                                                           
3
 World Energy Outlook 2017, Internatiolan Energy Agency, https://www.iea.org/publications/freepub 
lications/publication/WEO_2017_Executive_Summary_Polish_version.pdf (pobrano 8.01.2017 r.) 

4
 J. Olchowski, Zagrożenia bezpieczeństwa (w:) M.Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 2016, s. 64 

5
 T.  Młynarski, Wymiar energetyczny bezpieczeństwa Polski (w:) M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), 
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 2016, s. 117 
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Ciągłość dostaw jest kluczowa dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych 
ludności cywilnej. Niezawodność dostaw ma wykluczyć wszelkie przerwy jakie 
mogłyby wystąpić w dostawie energii, a także umożliwić podjęcie szybkiej reakcji  
w dostarczeniu surowca, którego dostawę przerwano. Zagwarantowanie nieza-
wodności dostaw możliwe jest dzięki dywersyfikacji źródeł pochodzenia energii. 
Przystępność ekonomiczna odnosi się do ceny za dostarczoną energię, przede 
wszystkim podkreśla się konieczność utrzymania w tym zakresie stabilności. 
Zrównoważony rozwój z kolei wskazuje na konieczność maksymalnego ograni-
czenia szkód powstających m.in. dla ludności cywilnej i środowiska, związanych  
z wydobyciem, przesyłaniem i użytkowaniem energii.

6
 

„…istotnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego jest dostęp do surow-
ców energetycznych po przystępnej cenie. Oznacza to, że celem bezpieczeństwa 
energetycznego jest zagwarantowanie stałego poziomu dostaw energii tak, aby nie 
zagrażało to podstawowym celom i wartościom państwa”.

7
 Poziom zamożności 

społeczeństw na świecie jest bardzo różny. Powoduje to, że w niektórych 
państwach ludność żyje bez dostępu do prądu. W innych zaś nie dba się o to, aby 
dostęp do energii traktować jako swego rodzaju przywilej i energię nadmiernie się 
marnotrawi. „Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego jest efektyw-
ność energetyczna oraz dążenie do zmniejszenia zużycia energii i zmiana źródeł 
energii…”.

8
 

Rozważając pojęcie bezpieczeństwa energetycznego kluczowe jest zwrócenie 
uwagi na kilka wątków, które się z nim wiążą. „… bezpieczeństwo energetyczne 
powinno się odnosić do aspektów takich jak dostępność dostaw energii i paliw, 
akceptowalność ceny oraz zrównoważony rozwój, transparentność, jakość 
rządzenia i większa odporność technologiczna systemu energii”.

9
 

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione informacje, można stwierdzić, że 
bezpieczeństwo energetyczne powinno przede wszystkim odnosić się do trzech 
elementów: 

- dostaw, które powinny mieć odpowiednią jakość i powinny być realizowane 
w sposób ciągły, 

- ekonomii, która wskazuje na to, że cena za energię powinna być przy-
stępna dla jej odbiorców, 

- ekologii, dzięki której produkcja, przesył i użytkowanie energii nie będzie 
powodowało zanieczyszczenia środowiska i negatywnych nieodwracalnych 
jego zmian.

10
 

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zaleca się rozpatrywać przez 
pryzmat trzech wymiarów (zob. rys. 2). 

 

 
 
 

                                                           
6
 Ibidem 

7
 M. Ruszel, Paradygmat bezpieczeństwa energetycznego (w:) J. Gryz (red.), Zarys teorii 
bezpieczeństwa państwa. Warszawa 2016, s. 320 

8
 Ibidem 

9
 Ibidem 

10
 R. Szczerbowski, Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski (w:) P.Kwiatkiewicz (red.), 
Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Tom 2. 
Poznań 2014, s. 34 za: M. Wilczyński, Zmierzch węgla kamiennego w Polsce. Warszawa 2013 
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Rysunek nr 2: Wymiary bezpieczeństwa energetycznego 
 

 
Źródło: opracowano na podstawie: M. Domagała, Bezpieceństwo energetyczne. 

Aspekty administracyjno-prawne. Lublin 2008, s. 26 
 

Główny podmiot bezpieczeństwa energetycznego to państwo, które jest 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo swojego narodu, a także oddziałuje na bezpie-
czeństwo międzynarodowe. Innym podmiotem odpowiedzialnym za zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa samorządu są jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto 
ważną rolę w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego odgrywają przedsię-
biorstwa prywatne. Wymiar podmiotowy bezpieczeństwa energetycznego odnosi 
się również do wszystkich konsumentów energii. Kolejny wymiar bezpieczeństwa 
energetycznego – przedmiotowy, uzupełnia jedynie wymiar podmiotowy. Aspekt 
przedmiotowy przedstawia zjawisko bezpieczeństwa energetycznego uwzględnia-
jąc jego rodzaj i kategorię. Wymiar przestrzenny bezpieczeństwa energetycznego 
podobnie jak wymiar przedmiotowy uzupełnia jedynie wymiar podmiotowy, gdyż 
odnosi się do lokalizacji możliwych zagrożeń.

11
 

„Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz 
możliwości do jego dostępu stanowią z jednej strony obowiązek państwa z drugiej 
posiadają duży wpływ na efektywność i sprawność jego gospodarki. Zagadnienie 
to podlega procesowi ciągłej ewolucji i związane jest z przeobrażeniem się rynków 
nośników energetycznych zmierzające do pełnego otwarcia i konkurencji na ryn-
kach paliw i energii”.

12
 Rządy państw podejmują jednak działania, które są skiero-

wane do obywateli. W tym kontekście ważne jest, aby to ich potrzeby energetyczne 
zostały zabezpieczone. „Z punktu widzenia konsumenta czyli podmiotu społecz-
nego bezpieczeństwo energetyczne to możliwość powszechnego korzystania 
rozumiana w aspektach: poziomu cen oraz gwarancji niezawodności dostaw”.

13
 

 

                                                           
11

 M. Domagała, Bezpieceństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne. Lublin 2008, s. 26-56 
12

 B. Jagusiak, Wpływ bezpieczeństwa energetycznego na bezpieczeństwo socjalne Polaków 
w perspektywie zachodzących procesów integracji i globalizacji (w:) P.Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski 
(red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej 
niestabilności. Poznań 2015, s. 123-124 

13
 Ibidem, s. 124 
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Zużycie energii i prognozy w zakresie jej zapotrzebowania  
Rozpatrując pojęcie zużycia energii należy przyswoić sobie pojęcia ściśle  

z tym zagadnieniem związane. Mianowicie ważny w tym kontekście jest popyt  
i podaż. Popyt na usługi energetyczne można określić jako „zespół czynności 
wykonywanych przez jedne podmioty na rzecz innych podmiotów, polegający na 
kształtowaniu relacji między ceną dobra a ilością, jaką inni uczestnicy rynku chcą  
i mogą nabyć w określonym czasie w celu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych 
lub produkcyjnych przy założeniu niezmienności innych elementów charaktery-
zujących sytuację w sektorze energetycznym”.

14
 Podaż na rynku energetycznym  

z kolei można określić jako „ilość dóbr i usług, którą dostawcy w tym przypadku 
uczestnicy łańcucha produkcyjnego z sektora energetycznego oferują na rynku  
w określonym czasie”.

15
 W kontekście tych definicji należy podkreślić, że w ostat-

nich latach obserwuje się duże zmiany w popycie i podaży na usługi energetyczne. 
Co ważniejsze zmiany w tym zakresie będą postępować również w kolejnych 
latach. W związku z tym, że popyt na usługi energetyczne stale rośnie w pewnym 
momencie może dojść do sytuacji, że przewyższy on podaż. Wówczas okaże  
się, że nie ma możliwości lub są mocno ograniczone do tego, aby potrzeby energe-
tyczne ludności całkowicie zabezpieczyć.  

„Globalna produkcja energii wynosi ok. 500 EJ (1 EJ = 1018 J) i jest 
pozyskiwana głównie z paliw kopalnych (ok. 80%). (…) Prognozy zużycia energii, 
przygotowane przez cztery niezależne organizacje – International Energy Agency 
(IEA) – 2008 r., World Energy Council (WEC) – 2008 r., US Energy Information 
Administration (US EIA) – 2008 r., European Commission (EC) – 2006 r. – 
przedstawiają się następująco: w 2020 r. 610 do 680 EJ, a w 2030 r. 650 do 850 
EJ (podano uśrednione zakresy wartości)”.

16
 

Szacuje się, że w roku 2010 konsumpcja energii wzrosła o 5,6%. 
Zapotrzebowanie na energię w skali świata stale rośnie. Do pozyskiwania energii 
głównie wykorzystywana była ropa, węgiel i gaz. W mniejszym stopniu wykorzy-
stuje się energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.

17
 „Przewiduje się, że do 

roku 2020 całkowite zużycie energii wzrośnie w Unii Europejskiej od 5 do 9%, 
zależnie od cen ropy naftowej. Bilans surowców natomiast pozostanie taki sam, 
swoją rangę utrzymają więc ropa naftowa i gaz ziemny”.

18
 

                                                           
14

 B. Stankiewicz, A. Kocjan, Popyt i podaż energii cieplnej w świetle zmian systemowych  
(w:) P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i 
przyszłość. Tom 1. Poznań 2014, s. 408 za: A. Adjei, L. Hamilton, A study of homeowner’s energy 
efficiency improvements and the impast of the energy performance certificate. Hertfordshire (UK): 
BRE (building Research Estabilishment). 2011, s. 72 

15
 B. Stankiewicz, A. Kocjan, Popyt i podaż energii cieplnej w świetle zmian systemowych  
(w:) P.Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość  
i przyszłość. Tom 1. Poznań 2014, s. 409 za: Oko-Institut/ IEF – STE/DIW Berlin/FhG-ISI. 
Politikszenarien fur den Klimaschutz V – auf dem Weg zum Strukturwanel. Berlin 2009 

16
 A. Marzec, Zużycie energii obecnie i do 2030 r., http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_ 
art=1284&cms=218&plik=Globalne_zuzycie_energii_%26%238211%3B_obecne_i_do_2030_r..html 
(pobrano 8.01.2018 r.) 

17
 I. Trusewicz, K.Sawicka, K.Wardacki, Świat ustanowił rekordowe zużycie energii, http://www.rp. 
pl/artykul/671267-Swiat-ustanowil-rekordowe-zuzycie-energii.html (pobrano 7.01.2018 r.) 

18
 M. Kiedrowska-Pryka, Zależność Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw surowców ene 
rge-tycznych – struktura zużycia nośników energii i ich dywersyfikacja w krajach członkowskich UE 
(w:) P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i 
przyszłość. Tom 1. Poznań 2014, s. 420 
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Bardzo podobnie jak w Unii Europejskiej sytuacja przedstawia się w Polsce. 
Zużycie energii, a w szczególności energii elektrycznej wzrasta. „W 2015 roku 
zużycie energii elektrycznej brutto w Polsce wyniosło 161 438 GWh (gigawa-
togodzin). Jest o 1,7% wyższe niż w roku poprzednim. Z roku na rok obserwujemy 
podobny wzrost. W roku 2014 zużycie energii brutto wynosiło 158 734 GWh i było 
wyższe o 0,5% od roku 2013. Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
wynika, że już w marcu 2016 roku zużycie energii wzrosło o 0,61% w skali roku  
do 14,11 TWh (tetrowatogodzin)”.

19
 

Dla większości ludności cywilnej dostęp do energii jest czymś naturalnym,  
w szczególności dostęp do energii elektrycznej, bez której nie byłoby możliwe 
działanie wielu wykorzystywanych współcześnie przez ludność sprzętów. Szacuje 
się, że „w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpił na świecie wzrost zużycia 
energii o około 80% na osobę. Konsumujemy jej więcej i stale wzrastają jej ceny 
jednostkowe”.

20
 

„…obecnie ponad połowa energii elektrycznej zużywanej na całym świecie 
jest pochłaniana w systemach elektrycznych układów napędowych we wszystkich 
sektorach, a 30% (6 tys. TWh) globalnego zużycia energii elektrycznej ma miejsce 
w systemach przemysłowych z napędem elektrycznym. Z tego globalnie, blisko 
40% energii elektrycznej zużywane jest do celów wydobycia wody, 25% w proce-
sach utylizacji ścieków i 20% na dystrybucję wody. Poprawa efektywności 
energetycznej w procesach uzdatniania wody może zmniejszyć o 17% ilość energii 
potrzebnej do tych celów. Wzajemna zależność światowego zapotrzebowania  
na energię i wodę, ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy, zrównoważony 
rozwój środowiska i naszej przyszłości”.

21
 

Na rysunku 3 przedstawiono ilościowe zużycie końcowe energii pochodzącej 
z różnych źródeł. Uzupełnieniem tego rysunku jest rys. 2.2 na którym 
przedstawiono jego kontynuację. Na rys. 2.1 zaobserwować można z jakich źródeł 
i w jakiej ilości energia trafia do poszczególnych sektorów (pierwszy to przemysł, 
kolejny transport, następnie przedstawione są pozostałe usługi, a na końcu zużycie 
nieenergetyczne). W roku 2016 największe zużycie energii w Polsce pochodziło  
z produktów naftowych, kolejno pod względem ilościowym wykorzystywany był 
węgiel, a następnie energia elektryczna. Warto podkreślić, że najmniejsze zużycie 
energii pochodziło ze źródeł geotermalnych, a także słońca, pływów i wiatru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 A. Lewandowska, Ile energii zużywamy?, http://www.entertheroom.pl/life-wiecej/6149-ile-energii-
zuzywamy-2 (pobrano 7.01.2018 r.). 

20
 Z. Dylewski, Zapotrzebowanie na energię… jako produkt uboczny potrzeby komunikacji, http://dyle 
wski.com.pl/zapotrzebowanie-na-energie/ (pobrano 7.01.2018 r.) 

21
 Portal energetyczny. Nowa energia, http://nowa-energia.com.pl/2016/11/30/najnowszy-raport-world-
energy-outlook-2016/ (pobrano 8.01.2017 r.) 
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Rysunek nr 3: Schemat przepływu energii, Polska 
 

 
Źródło: Energia, GUS. Warszawa 2016, s. 8, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma 

cyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/energia2016.pdf (pobrano 8.01.2018 r.) 
 

Rysunek nr 4: Zużycie według sektorów, Polska 
 

 
Źródło: Energia, GUS. Warszawa 2016, s. 9, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma 

cyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/energia2016.pdf (pobrano 8.01.2018 r.) 
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Na rys. 4 przedstawiono do jakich sektorów trafia energia i z jakich ma  
to miejsc źródeł. Okazuje się, że najwięcej energii trafia do sektora zatytułowa-
nego: pozostałe, gdzie ulokowane są gospodarstwa domowe. W których wykorzy-
stywana jest głównie energia z węgla, a także ciepło. Mniej więcej po równo  
w gospodarstwach domowych zużywano energię pochodzącą z gazu ziemnego, 
biopaliw i odpadów, energii geotermalnej oraz energii elektrycznej. Z innych sekto-
rów watro zwrócić uwagę na transport, a w szczególności transport drogowy, który 
ma bardzo duże zużycie produktów naftowych. 

Konsumentami energii są zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa 
domowe. Pozbawienie przedsiębiorstw dostępu do energii będzie jednak miało 
negatywne skutki, które odczują nie tylko przedsiębiorstwa ale w szczególności 
ludność cywilna, do której przedsiębiorstwa kierują swoje produkty i usługi.  

 

Rysunek nr 5: Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w 2014 r., UE 
 

 
Źródło: Energia, GUS. Warszawa 2016, s. 18, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma-

cyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/energia2016.pdf (pobrano 8.01.2018 r.) 
 

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej w roku 
2014 (zob. rys. 5) miało miejsce głównie z gazu ziemnego (35%), kolejna była 
energia elektryczna (ok. 26%), następnie energia pochodziła z biomasy stałej  
(ok. 15%). Stosunkowo mało energii pochodziło z węgla kamiennego, którego 
wykorzystanie powoduje dość duże zanieczyszczenie środowiska.  
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Rysunek nr 6: Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w 2014 r., Polska 
 

 
Źródło: Energia, GUS. Warszawa 2016, s. 18, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma-

cyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/energia2016.pdf (pobrano 8.01.2018 r.) 
 

W Polsce w roku 2014 zużycie energii w gospodarstwach domowych (zob. 
rys. 6) miało miejsce głównie z węgla kamiennego (ok. 32%), co niestety 
przyczyniało się i w dużej mierze w dalszym ciągu przyczynia się do pogorszenia 
jakości powietrza w naszym kraju. Dużo energii pochodziło również z sieci (ok. 
20%), trochę mniej z gazu ziemnego (ok. 17%) oraz z biomasy stałej (ok. 13%). 

Udział gospodarstw domowych poszczególnych państw Unii Europejskiej w 
krajowym zużyciu energii był w roku 2014 bardzo zróżnicowany (zob. rys. 7). 
Najwięcej energii w gospodarstwach domowych zużywano na Łotwie i w 
Chorwacji. Najmniej zaś w Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji oraz w Estonii. 
Polska zaś znalazła się w grupie państw w których udział gospodarstw domowych 
w krajowym zużyciu energii mieścił się w przedziale 19-23,9%.  

W Unii Europejskiej w zużyciu energii przez gospodarstwa domowe daje się 
zaobserwować dwa silne trendy: 

- ograniczenie zużycia węgla do ogrzewania, 

- wzrost konsumpcji energii elektrycznej.
22

 
Szacuje się, że „…zużycie energii elektrycznej w gospodarce w latach 2010-

2030 wzrośnie o 40%, a w gospodarstwach domowych o 46%”.
23

 
 

 
 

                                                           
22

 R. Maj, Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym jest niedoceniana czy przeceniana? 
Analiza na przykładzie zużycia energii elektrycznej. Warszawa 2015, s. 17, https://www.cecedpolska. 
pl/uploads/pdf/raporty/Analiza%20R.Maj_Efektywno%C5%9B%C4%87%20energetyczna%20w%20g
ospodarstwie%20domowym%20jest%20niedoceniana,%20czy%20przeceniana.Analiza%20na%20pr
zyk%C5%82adzie%20zu%C5%BCycia%20energii%20elektrycznej_2015.pdf (pobrano 8.01.2018 r.) 

23
 Ibidem 
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Rysunek nr 7: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w GJ/1 mieszkańca oraz 

udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii w 2014 r. 
 

 

 
Źródło: Energia, GUS, Warszawa 2016, s. 19, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma-

cyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/energia2016.pdf (dostęp: 8.01.2018). 
 

Zapotrzebowanie na energię rośnie. „Agencja Statystyczna Ministerstwa 
Energii EIA przygotowała raport, z którego wynika, że do 2040 roku globalne 
zużycie energii wzrośnie o 56%. Jak informują autorzy raportu na wzrost wpłynie 
rosnący dobrobyt i zapotrzebowanie na energię w Chinach i Indiach”.

24
 Dostępne 

prognozy wskazują na to, że duża część z dostępnych nam zasobów paliw 
naturalnych ulegnie w przyszłości wyczerpaniu (zob. tab. 1). Konieczne zatem jest 
poszukiwanie i udoskonalanie alternatywnych źródeł energii.  

 

 
 

                                                           
24

 A. Lewandowska…, op. cit. 
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Tabela nr 1: Zasoby paliw naturalnych 
 

Energia Zapasy Rok wyczerpania 

znane przypuszczalne jednostka znanych całkowitych 

Węgiel 600 16400 Pg Po 2060 Po 2200 

Ropa 82,4 192,6 Pg 2020 2050 

Gaz 65 339 Tm
3
 2012 Po 2060 

Uran 1,02 1,08 Pg 2060 2200 

Źródło: W. Nowak, P. Kołodziejczyk, Wybrane zagadnienia inżynierii energii w ujęciu 
komputerowym, http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wykłady/ener_srod/rozdzial1.pdf (pobrano 
7.01.2018 r.) 

 

Współcześnie dużego znaczenia nabierają odnawialne źródła energii, do 
których można zaliczyć energię: 

- słoneczną, 

- wiatru, 

- pływów morskich, 

- fal morskich, 

- cieplną oceanów.
25

 
Pozyskanie tego rodzaju energii przynajmniej częściowo powinno pozwolić 

zabezpieczyć potrzeby energetyczne świata, w tym ludności cywilnej. 
 
 
Zagrożenia dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych i działania 

pozwalające je wyeliminować 
Zagrożenia dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych można zdefiniować 

następująco „to sytuacja prowadząca, pod wpływem wewnętrznych bądź 
zewnętrznych czynników, do zaburzeń, spadku poziomu bezpieczeństwa z powodu 
przerw lub braku dostaw energii spowodowanych czynnikami naturalnymi lub 
antropogenicznymi, tzn. będącymi skutkiem (intencyjnej lub nie) działalności 
człowieka”.

26
 

Wyróżnia się kilka grup czynników potęgujących wyzwania w zakresie 
zabezpieczenia potrzeb energetycznych (zob. rys. 8). 

Czynniki geologiczne związane są z wyczerpalnością surowców 
energetycznych, a także ich rozlokowaniem w szczególności w kilku rejonach 
świata. Czynniki technologiczne dotyczą możliwych uszkodzeń infrastruktury 
energetycznej. Czynniki ekonomiczne związane są z cenami surowców które w 
efekcie odziaływania różnych czynników mogą stać się bardzo niestabilne i 
zmienne. Czynniki społeczne to brak posiadania wystarczających zasobów 
energetycznych przez państwa rozwijające się. Jest to spowodowane nierównymi 
cenami za dostęp do energii i przychodami. Czynniki ekologiczne wskazują na 
bardzo wysokie ryzyko zanieczyszczenia środowiska w efekcie wydobywania, 
przesyłania i użytkowania energii. Czynniki polityczne związane są z 
niestabilnością polityczną w państwach w których produkuje się energię. W efekcie 
czego może dojść do przerwania lub ograniczenia dostaw energii. Czynniki 

                                                           
25

 W. Nowak, P. Kołodziejczyk, Wybrane zagadnienia inżynierii energii w ujęciu komputerowym, 
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wykłady/ener_srod/rozdzial1.pdf (pobrano 7.01.2018 r.) 

26
 T. Młynarski, Wymiar energetyczny bezpieczeństwa Polski (w:) M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), 
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 2016, s. 119 
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militarne wskazują na użycie wojska, które ma negatywny wpływ na 
zabezpieczenie potrzeb energetycznych, ponieważ skutkuje zaburzeniem produkcji 
i dostaw energii.

27
 

 

Rysunek nr 8: Czynniki potęgujące wyzwania energetycne 
 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: T. Młynarski, Wymiar energetyczny bezpie-

czeństwa Polski (w:) M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Warszawa 2016, s. 119 

 

Można wyróżnić kilka grup zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego. 
Zalicza się do nich następujące zagrożenia: 

- wynikające z możliwości przerwania dostaw energii z zagranicy, 

- wynikające z możliwości przerwania dostaw energii będącej efektem 
zablokowania dróg transportu bądź awarii systemów transportujących, ich 
uszkodzenia lub zniszczenia, 

- będące skutkiem ataku cybernetycznego na elementy energetycznej 
infrastruktury krytycznej, 

- będące konsekwencją wyczerpania się zasobów energii i zużycia mocy 
wytwórczych elektrowni, 

- mające charakter ekonomiczny, 

- będące skutkiem utraty wpływu danego państwa na infrastrukturę 
przesyłową oraz dystrybucję energii.

28
 

„Sektor energetyki stoi przed ogromnymi wyzwaniami stając się podatny  
na szereg wielowymiarowych uwarunkowań. Wynikają one m.in. z zaostrzenia 
regulacji klimatycznych, ograniczenia zasobów energetycznych, rozwoju mechaniz-
mów wspierających energetykę odnawialną, niestabilnością cen paliw czy trudno-
ściami z dokonaniem ich prognozy”.

29
 Zidentyfikowane wyzwania powodują, że 

konieczne jest przyjęcie strategii działania wspólnie wypracowanej przez wszystkie 
państwa świata. W obecnym światowym porządku politycznym nie jest jednak 
możliwe wypracowanie wspólnych postanowień przez wszystkie państwa świata, 

                                                           
27

 Ibidem 
28

 P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne, między teorią a praktyką. Warszawa 2015, s. 42-53 
29

 B. Jagusiak, Wpływ bezpieczeństwa energetycznego na bezpieczeństwo socjalne Polaków  
w perspektywie zachodzących procesów integracji i globalizacji (w:) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski 
(red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej 
niestabilności. Poznań 2015, s. 127 
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jedynie przez ich większość. Ponadto wypracowanie postanowień to jedno, a ich 
przestrzeganie to drugie. Po wypracowaniu wspólnych wartości konieczne jest 
monitorowanie ich przestrzegania, ma to istotne znaczenie dla wspólnego dobra 
całego świata. 

Współcześnie państwa starają się rozwiązać problemy i stawić czoła 
zidentyfikowanym wyzwaniom. Dzieje się to m.in. poprzez pozyskiwanie energii ze 
źródeł niekonwencjonalnych. Warto jednak zauważyć, że z pozyskaniem tej energii 
wiążą się pewne ograniczenia: 

- technologiczne – związane z postacią występowania i praktycznym 
wykorzystaniem źródeł, 

- ekonomiczne – wynikają z konieczności dużych nakładów finansowych, 

- polityczne lub prawne – wiążą się z możliwością dywersji (w przypadku 
elektrowni jądrowych), 

- społeczne – wynikają ze sprzeciwu ludności spowodowanego obawami 
przed negatywnymi konsekwencjami pozyskiwania energii np. z elektrowni 
jądrowych.

30
 

W związku z tym, że współcześnie wśród problemów związanych z rynkiem 
energetycznym nie identyfikuje się tylko i wyłącznie produkcji energii, ale także jej 
efektywne, a w szczególności ekologiczne wydobycie, podejmuje się kroki przez 
społeczność międzynarodową celem rozwiązania identyfikowanych w tym zakresie 
problemów. Na arenie międzynarodowej powstała Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, której kraje członkowskie powołały do życia Między-
narodową Agencję Energetyczną. Głównym zadaniem agencji jest utrzymanie 
stałego bezpieczeństwa energetycznego. Cel ten uzupełniany jest utrzymaniem 
wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

31
 

Zakłada się, że zabezpieczenie potrzeb energetycznych w szczególności 
ludności cywilnej jest możliwe poprzez podjęcie następujących działań: 

- wzrost niezależności energetycznej lub całkowite uniezależnienie  
od dostaw z zewnątrz – dotyczy to niektórych państw np. Polski, 

- prowadzenie polityki międzynarodowej umożliwiającej elastyczne reakcje 
na ograniczenie dostaw, 

- współuczestniczenie przez państwa w otwartym na konkurencję rynku 
energii poprzez wspólną integrację, 

- wprowadzenie innowacyjnych instrumentów technologicznych, 

- inwestowanie w odnawialne źródła energii, 

- edukację ludności w zakresie oszczędzania energii.
32

 
Przed różnymi krajami stoją w zakresie zabezpieczenia potrzeb 

energetycznych ludności różne wyzwania. Dla Polski są to wyzwania w zakresie 
dostosowania polityki energetycznej do stale zmieniających się uwarunkowań 
geopolitycznych, a także te wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.  
Do głównych wyzwań stojących przed Polską zalicza się: 

- konieczność zróżnicowania źródeł energii, 

                                                           
30

 W. Nowak, P. Kołodziejczyk, Wybrane zagadnienia…, op. cit. 
31

 D. Głuchy, M.Filipiak, Rozwój energetyki w Polsce i na świecie (w:) P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpie-
czeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Tom 2. Poznań 2014, 
s. 122-123 

32
 T. Młynarski, Wymiar energetyczny…, op. cit., s. 119-120 
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- minimalizację roli węgla, 

- rozpowszechnienie i rozwój odnawialnych źródeł energii, 

- dostosowanie do prowadzonej przez Unię Europejską polityki klimatycznej, 

- inwestowanie w unowocześnienie infrastruktury służącej wytwarzaniu,  
a następnie przesyłaniu energii, 

- dokonywanie rozbudowy interkontynentalnych połączeń energetycznych.
33

 
Postępująca globalizacja i integracja europejska wpływają na umiędzyna-

rodowienie wielu spraw społecznych, co z kolei wpływa na życie społeczne. 
Uprzemysłowienie i urbanizacja wymagają od państwa dostosowania swoich zasad 
działania i struktur do społeczeństwa.

34
 W tym również do jego potrzeb,  

a w szczególności potrzeb energetycznych. 
Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego może mieć miejsce 

poprzez: 

- uzyskanie wiedzy umożliwiającej przewidywanie w zakresie kierunków 
rozwoju rynków energetycznych i występujących potrzeb energetycznych, 

- wdrażanie długoterminowych programów dzięki którym możliwe jest  
i będzie zabezpieczenie potrzeb energetycznych, 

- odpowiednie wykorzystanie środków finansowych w szczególności  
z inwestycjami w rozwój sektora energii, 

- nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej pozwalającej 
uzyskać i utrzymać dostęp do energii.

35
 

 
Zakończenie 
Współcześnie na świecie zużywa się bardzo dużo energii. Dostępne prognozy 

wskazują na to, że zużycie to będzie stale rosło – co będzie miało miejsce głownie 
za sprawą zwiększonego zapotrzebowania energetycznego na rynkach: Chińskim  
i Indyjskim. Podkreślić jednak należy, że wzrost zapotrzebowania energetycznego 
nie dotyczy tylko i wyłącznie tych dwóch państw. Ponadto należy zauważyć,  
że w chwili obecnej bardzo dużo ludności na świecie jest pozbawione dostępu do 
energii, w szczególności energii elektrycznej. Bez której pozostała część ludności 
świata nie wyobraża sobie funkcjonowania. 

Dostępne szacunki wskazują na to, że na przestrzeni kilkunastu lub kilku-
dziesięciu najbliższych lat wiele nieodnawialnych źródeł energii ulegnie znacznemu 
lub całkowitemu wyczerpaniu. Niewątpliwie nie będzie to umożliwiało zabezpie-
czenia stale rosnących potrzeb energetycznych w tym zakresie. Rozwiązanie tego 
problemu stanowi i będzie stanowiło dla poszczególnych rządów państw duże 
wyzwanie z którym będą one musiały sobie poradzić. Dobrym rozwiązaniem w tym 
zakresie wydaje się być inwestowanie w odnawialne źródła energii z których 
pozyskaniem i dalszym użytkowaniem wiążą się jednak pewne trudności  
i ograniczenia.  

Trzeba zatem robić wszystko, aby zabezpieczyć potrzeby energetyczne 
ludności. Jednak powinno mieć to miejsce w sposób jak najmniej szkodzący 
środowisku naturalnemu. Konieczne jest inwestowanie w badania związane  

                                                           
33

 Ibidem, s. 128-129 
34

 B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa. Warszawa 2015, s. 38-39 
35

 D. Foremny, Bezpieczeństwo energetyczne (w:) K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), 
Bezpieczeństwo państwa. Warszawa 2009, s. 217 



1241 
______________________________________________________________________________________________

 

 

z pozyskiwaniem i użytkowaniem energii w możliwie najczystszy sposób. Zadanie 
to będzie wymagało długoterminowych planów i jednomyślności w skali świata. 
Plany te zaś powinny znaleźć odzwierciedlenie w realnie podejmowanych działa-
niach.  

Dostępne dane wskazują również na to, że duża część energii jest przed ludzi 
marnotrawiona. W związku z tym należy postawić na edukację, która uświadomi 
społeczeństwom skalę problemu i jego konsekwencje, a także nauczy ludność 
oszczędzania energii pochodzącej z różnych źródeł. Jednak do tego potrzeba 
szerokich kampanii informacyjnych, a także uregulowań prawnych, które zobowią-
załyby ludność do oszczędzania energii i jej użytkowania w harmonii ze środo-
wiskiem naturalnym.  

Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ludności w pełni, może być  
w najbliższych latach trudne do zrealizowania. Podejmować jednak należy kroki, 
aby przynajmniej w większości potrzeby ludności zabezpieczyć, pamiętając, aby 
cena za usługi w tym zakresie była dla obywateli przystępna, a także aby dostęp 
do energii był nieprzerwany.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono problematykę związaną z identyfikowanymi współ-

cześnie wyzwaniami w zakresie zabezpieczenia potrzeb energetycznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ludności cywilnej i tworzonych przez nią gospodarstw 
domowych. Artykuł zawiera treści teoretyczne oraz obrazujące je przykłady 
odnoszące się do obszaru Unii Europejskiej i Polski. Podzielony został na trzy 
główne części. W pierwszej zawarte zostało wprowadzenie teoretyczne poświę-
cone bezpieczeństwu energetycznemu i potrzebom energetycznym. Część druga 
poświęcona została tematyce zużycia energii i prognozom w zakresie jej zapo-
trzebowania. W części trzeciej zaś umieszczono informacje poświęcone zagro-
żeniom dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych jakie współcześnie się identy-
fikuje i sposoby za pomocą którym można tym zagrożeniom zapobiec lub też 
minimalizować ich ewentualne negatywne skutki. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, potrzeby energetyczne, 
zużycie energii, prognozy zużycia energii, zagrożenia potrzeb energetycznych, 
zabezpieczenie potrzeb energetycznych 

 
Summary 
The paper presents the problems related to the challenges identified in the 

field of securing energy needs, with particular emphasis on the civilian population 
and the households. The article contains theoretical contents and examples 
illustrating them referring to the area of the European Union and Poland. It has 
been divided into three main parts. The first includes a theoretical introduction 
devoted to energy security and energy needs. The second part is devoted to 
energy consumption and forecasts of its demand. In the third part, there is 
information about threats to secure energy needs that are currently identified and 
ways to prevent these threats or minimize their possible negative effects. 

Key words: energy security, energy needs, energy consumption, energy 
consumption forecasts, threats to energy needs, securing energy needs 
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MILITARNY KONTEKST BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY 

ENERGETYCZNEJ 
 
 
Istotą securitologi, ujawnianą w licznych próbach definicyjnego jej ujęcia, jest 

relacja między zagrożeniami i sposobami zapobiegania im. W rozważaniach nad 
sensem pojęcia „bezpieczeństwo” tendencja ta jest powszechna. Dostrzegamy  
ją także w interpretacji profesora Stanisława Kozieja wyrażanej w jednym z jego 
artykułów dostępnych w czasopiśmie „Bezpieczeństwo Narodowe”. Podaje on tam-
że, iż securitologia oznacza „dziedzinę aktywności, której treścią jest zapewnianie 
możliwości przetrwania (egzystencji) i swobody realizacji własnych interesów  
w niebezpiecznym środowisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans 
(okoliczności sprzyjających), stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz 
przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagro-
żeniom dla podmiotu i jego interesów”.1 Upraszczając przedstawioną definicję 
spostrzeżemy, że bezpieczeństwo (czyli zdolność do przetrwania) wymaga 
zapobiegania zagrożeniom oraz stosownego przeciwdziałania im. Reguła tej relacji 
powtarza się niezależnie od rozpatrywanego problemu szczegółowego nauk  
o bezpieczeństwie. 

Dotyczy to również bezpieczeństwa energetycznego, rozpatrywanego często 
w odniesieniu do konkretnego podmiotu, np. systemu energetycznego. Zaburzenia 
wpływające negatywnie na funkcjonowanie układów energetycznych możemy 
segregować w oparciu o co najmniej trzy kategorie zagrożeń. Po pierwsze, są one 
definiowane ze względu na charakter. Wówczas mamy do czynienia z zagroże-
niami ekonomicznymi, technicznymi, geologicznymi, politycznymi bądź asymetry-
cznymi (spowodowanymi działalnością terrorystyczną).2 Po wtóre kryterium 
stanowi źródło pochodzenia. W ramach tego wyróżniamy zagrożenia wewnętrzne, 
których przyczyna mieści się w samym systemie energetycznym. Są one powodo-
wane m.in. wadami infrastruktury technicznej, niedostatecznymi możliwościami 
produkcyjnymi i przesyłowymi, bądź czynnikiem ludzkim (np. strajkami, zamiesz-
kami). Mamy też zewnętrzne źródła niepokoju, mieszczące się poza systemem 
energetycznym, które dotyczą m.in. naturalnych zjawisk przyrodniczych czy zagra-
nicznej interwencji (ekonomicznej, politycznej, militarnej, itd.). Trzecie kryterium 
klasyfikacji zagrożeń stanowi czas, na podstawie którego można wyróżnić 
niebezpieczeństwa krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

3
 W pier-

wszym przypadku mamy do czynienia z okresowymi zakłóceniami jakiegoś 
elementu systemu energetycznego (np. dystrybucji paliw, blackoutami). Średnio-

                                                           
1
 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo 
Narodowe”, 2011, nr 18, s. 19, https://www.bbn.gov.pl/download/1/7803/Bezpieczestwoistotapodsta 
wowekategorieihistorycznaewolucja.pdf (pobrano 10.02.2018 r.) 

2
 Por. K. Pronińska, Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego (w:) J. Symonides (red.), Świat 
wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Warszawa 2010, s. 420 

3
 Por. J. Mitchell, Renewing the Energy Security, The Royal Institute of international Affairs. London 
2002, s. 13-23 
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terminowe zagrożenia są realne w perspektywie kilku lat. Obecnie kojarzy się  
je głównie z rosnącym globalnym popytem na paliwa, za którym nie nadąża 
produkcja oraz ze zwyżkującymi cenami surowców. Wraz z narastaniem tej 
sytuacji coraz bardziej prawdopodobne staje się ryzyko wystąpienia kolejnego 
kryzysu gospodarczego. Najpoważniejsze, według przewidywań, będą konsek-
wencje zagrożeń długoterminowych, określonych kilkunastoletnią perspektywą. 
Tutaj przede wszystkim zwraca się uwagę na szok surowcowy spowodowany 
nadmierną eksploatacją złóż, prowadzącą do ich wyczerpania.  

Celem polityki energetycznej jest przeciwdziałanie przedstawionym zagro-
żeniom i zapewnienie niezawodności systemów energetycznych. Konieczność taką 
przywołują definicje bezpieczeństwa energetycznego, obecne także w polskim 
systemie prawnym. Oto w ustawie Prawo energetyczne mówimy o stanie 
gospodarki umożliwiającym „pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebo-
wania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.4 W Polityce ener-
getycznej Polski do 2030 roku bezpieczeństwo to jest kojarzone z zapewnieniem 
„stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie 
potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, 
przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców 
energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy 
naftowej, paliw ciekłych i gazowych”.5 Natomiast w Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 pojęcie bezpieczeństwa 
energetycznego zostało zdefiniowane swoiście jako „zróżnicowanie źródeł dostaw 
nośników energii oraz zapewnienie pewności ich dostaw po akceptowalnej  
dla społeczeństwa i gospodarki cenie”.6 

W każdej z przedstawionych definicji kluczową kwestię stanowią niezakłócone 
dostawy energii oraz surowców energetycznych dla gospodarki, w ilościach 
niezbędnych do jej funkcjonowania. Omijając kontekst polityczny, ekonomiczny  
i środowiskowy dostrzegamy jak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energe-
tycznego ma infrastruktura techniczna zapewniająca owe nieprzerwane dostawy 
energii do odbiorców. Jakkolwiek nie można sprowadzać bezpieczeństwa 
energetycznego wyłącznie do kwestii technicznych, to ochronę stosownych 
urządzeń odpowiedzialnych choćby za wytwarzanie i przesyłanie energii pierwotnej 
należy uznać za niezbędny tego element. Wszelako zagrożenia owej infrastruktury 
energetycznej mają często charakter nie techniczny, lecz polityczny i militarny.  

Rozważając przedstawiany problem nie sposób nie odnieść się do samego 
pojęcia „infrastruktura”. Halina Rechul zauważyła, iż w piśmiennictwie ekonomicz-
nym terminem tym obejmuje się „system urządzeń i instytucji, stanowiących 
podstawę należytego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz kształtowanie 
warunków życia ludności na określonym obszarze”.7 Autorka wyjaśniła także,  

                                                           
4
 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. z późn. zm.), art. 3,  
pkt 16 

5
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2009, załącznik  
do obwieszczenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa 
do 2030 r. (M. P. z 2010 r. nr 2, poz. 11), s. 8 

6
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r., Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2014, s. 39  

7
 H. Rechul, Przedmiot polityki energetycznej, „Wokół Energetyki” 2005, nr. 1, s. 1, http://www.cire.pl/ 
pliki/2/przedmiotpolityki.pdf (pobrano 10.02.2018 r.) 
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iż w różnych kryteriach klasyfikacyjnych powtarza się podział infrastruktury  
na część materialną i niematerialną.

8
 Pierwsza obejmuje urządzenia techniczne  

i instytucje zaspokajające potrzeby publiczne. Do drugiej zaś zaliczają się prawno-
administracyjne i społeczne uwarunkowania obsługi tych urządzeń. Pojęcie infra-
struktura zawsze też odnosi się do funkcji jaką pełni ona w danym układzie 
społeczno-gospodarczym.  

Infrastrukturą energetyczną nazwiemy zatem wszelkie urządzenia techniczne  
i pozatechniczne elementy ich funkcjonowania, których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego. Przeto należą do nich zarówno nieruchome, jak  
i ruchome elementy układów technicznych odpowiedzialnych za pozyskiwanie 
energii pierwotnej, jej przetwarzanie, transport, magazynowanie i inne czynności 
zachodzące w cyklu przemian energetycznych. Infrastruktura ta zajmuje oczy-
wiście odpowiednie miejsce w przestrzeni i narażona jest na liczne niebezpie-
czeństwa – czy to wynikające z naturalnych zjawisk, czy spowodowane celowym 
działaniem człowieka. Zabezpieczenie elementów tej infrastruktury stanowi jedno  
z priorytetowych zadań polityki energetycznej.  

Nie można przecenić znaczenia tego elementu bezpieczeństwa energetycz-
nego. Wszak łatwo wyobrazić sobie sytuację odcięcia państwa od dostaw 
strategicznego surowca energetycznego (np. gazu ziemnego bądź ropy naftowej) 
na choćby kilka dni. Uruchomione rezerwy wykorzystywane byłyby przede 
wszystkim na potrzeby kluczowych stref gospodarki i bezpieczeństwa publicznego. 
Dla „przeciętnego” konsumenta energii byłby to jednak trudny okres.  

Najlepiej problem niedoboru dostaw energii oddają sytuacje awarii elektro-
energetycznych (zwanych potocznie „blackoutami”9

), w wyniku których część 
odbiorców systemu zmaga się z problemem braku „prądu w gniazdkach”. 
Przypadki awarii systemu elektroenergetycznego nie należą wcale do rzadkości, 
aczkolwiek na ogół cechuje je niewielka skala szkodliwości. Sporadycznie 
pojawiają się jednak kazusy rozległych awarii, w obliczu których możemy mówić  
o poważnym i kosztownym zagrożeniu. 

Warto w tym miejscu przytoczyć przykłady, zwłaszcza z otoczenia wysoko-
rozwiniętych krajów Europy i Ameryki Północnej. Posłużmy się zatem egzem-
plifikacją blackoutu z 14 sierpnia 2003 roku, który wydarzył się na terenie 
przygranicznym Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Był to – paradoksalnie, 
zważywszy na poziom rozwoju tych państw – jeden z największych do dziś 
przypadków rozległej awarii sieci elektroenergetycznej. Stanowił on konsekwencje 
serii technicznych usterek prowadzących do wyłączenia ponad stu elektrowni.  
W efekcie niemal sześćdziesiąt milionów użytkowników – mieszkańców Detroit, 
Cleveland, Toronto, Ottawy, Nowego Jorku, Newark oraz Hatford – przez blisko  
20 godzin nie odbierało żadnych dostaw elektryczności.10

 
Rok 2003 był wyjątkowo niefortunny pod względem awarii sieci elektro-

energetycznych bowiem we wrześniu miał miejsce kolejny rozległy blackout, tym 
razem w „starym świecie”. Niesprzyjająca aura spowodowała podówczas 

                                                           
8
 Por. Ibidem 

9
 Blackout to czasowe wstrzymanie pracy systemu elektroenergetycznego w skutek awarii. Por.  
J. Strzoda, M. Skrzypiec, Czy jesteśmy przygotowani na blackout?, „Koncern” 2007, nr 2, s. 24 

10
 Por. J. Adamkiewicz, Społeczno-ekonomiczny aspekt blackoutów (w:) I. Andruszkiewicz,  
M. Skarżyński (red.), Studia nad bezpieczeństwem. Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się 
środowiska bezpieczeństwa. Poznań 2015, s. 116 
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przerwanie (na terenie Szwajcarii) linii przesyłowych wysokiego napięcia łączących 
francuskie elektrownie z włoskim systemem energetycznym. W konsekwencji 
niemal cała Italia (blisko 57 milionów odbiorców) pozbawiona została na około  
20 godzin energii elektrycznej.

11
 

W maju 2005 r. z podobnymi problemem borykano się w Rosji, a ucierpiało 
wówczas od 1,5 do 2 mln odbiorców zamieszkujących 24 miasta.

12
 Rok później –  

4 listopada 2006 – rutynowe, jak się wydawało, odłączenie elementu sieci 
elektroenergetycznej związane z całkiem nieenergetycznym wydarzeniem (prze-
prawą statku wycieczkowego w miejscowości Papenburg w Niemczech) spowodo-
wało kolosalną awarię obejmującą dwadzieścia państw Europy Zachodniej i Afryki. 
Blisko 15 milionów użytkowników energii na dwóch kontynentach przez dwie 
godziny nie miało dostępu do elektryczności.13

 Największa dotychczas awaria sieci 
elektroenergetycznych wszelako miała miejsce w Indiach w 2012 roku. Gorące 
lipcowe lato spowodowało nadpodaż energii elektrycznej w tym szczególnie 
zaludnionym kraju, co w konsekwencji sprawiło przeciążenie systemu i serię 
wyłączeń elektrowni. Spowodowało to niestety unieruchomienie dystrybucji 
nieodzownej dziś elektryczności dla blisko 700 mln osób.

14
 

Rozległe awarie systemów elektroenergetycznych przyciągają uwagę ze 
względu na skalę powstałych w ich skutek zagrożeń społecznych i gospodarczych. 
Jeśli blackout trwa dużej niż dobę diagnozuje się jego koszt ekonomiczny. Straty 
zależą od rozpiętości problemu i mogą być liczone nawet w miliardach. Stawiając 
za przykład wspomnianą awarię w Ameryce Północnej w 2003 roku odkryjemy, że 
kosztowała ona gospodarkę USA od 4,5 do 8,2 miliardów dolarów.

15
 A w kosztach 

tych nie uwzględnia się strat poniesionych przez Kanadę, co dowodzi ekono-
micznej uciążliwości tej katastrowy, a pośrednio blacoutów w ogóle. 

Choć bezpieczeństwo energetyczne często wyrażane jest w odniesieniu do 
gospodarki, w istotny sposób przekłada się ono również na obronność państwa. 
Militarny kontekst energetyki przejawiany jest w dwójnasób. Po pierwsze wiąże się 
z funkcją systemu energetycznego w gospodarce jako siły sprawczej niezbędnej 
do wszelkich procesów produkcji, dystrybucji i komunikacji. Środki finansowe 
wypracowane w wskutek wzrostu gospodarczego określają poziom dofinansowania 
sektora militarnego, to zaś wpływa na jakość wojskowego wyposażenia. Po wtóre 
stopnień zabezpieczenia dostaw energii bezpośrednio określa możliwości obronne 
państwa. Nowoczesne, zawansowane technologicznie armie pochłaniają bowiem 
ogromne ilości energii. Bez stosownej dla wojska dawki paliwa nie ma mowy nie 
tylko o skutecznej obronie, ale i o aktywności poza obszarem kraju. Państwo  
jako instytucja zwierzchnia powinna więc zapewnić wojsku odpowiedni dostęp  
do energii.  

                                                           
11

 Por. T. Motowidlak, Istota ciągłości dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej, „Polityka 
energetyczna” 2007, nr 1, s. 16-17 

12
 Por. K. Lipko, Niesforne Sieci Elektroenergetyczne, „Wokół Energetyki” 2005, nr 3, s. 1 http://www. 
cire.pl/pliki/2/niesforne.pdf (pobrano 30.01.2018 r.) 

13
 Por. Final Report System Disturbance on 4 November 2006, UCTE, s. 6, http://ecolo.org/ 
documents/documents_in_english/blackout-nov-06-UCTE-report.pdf  

14
 Por. S. Narayan, A Worrisome Blackout in India, „ISAS Insights” 2012, nr 177, s. 1, www.isas. 
nus.edu.sg (pobrano 21.12.2017 r.) 

15
 Por. P.L. Anderson, K.G. Ilhan, Northeast Blackout Likely to Reduce US Earnings by $6.4 Billion, 
AEG Working Paper 2003-2, 19 August 2003, Tabela II 
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Infrastruktura energetyczna jest podatna na zniszczenia i stanowi warty 
ryzyka cel potencjalnych ataków militarnych bądź terrorystycznych. Dlatego 
ochrona technicznych obiektów energetycznym przeznaczeniu stanowi kluczowy 
element obronności i bezpieczeństwa państw. Widmo ataku terrorystycznego tym 
bardziej przeraża, gdy dotyczy obiektów związanych z energetyką jądrową.  
Po zamachu na World Trade Center 11 września 2001 roku lęk ten przyjął już 
formę niemal bliską psychozy.

16
 Obawa przed uszkodzeniem elektrowni atomowej 

oraz wywołaniem katastrofy nie jest jednak całkiem nieuzasadniona. W przeszłości 
zdarzały się przecież poważne awarie skutkujące skażeniem rozległego terytorium. 
Znanymi przypadkami takich katastrof są zdarzenia w Czarnobylu w 1986 r. oraz  
w Fukushimie w 2011 roku. To one właśnie uzmysławiają, iż zagrożenia związane 
z energetyką jądrową faktycznie istnieją.  

Powszechna świadomość tych katastrof powoduje, iż w społecznej opinii wielu 
państw na temat energetyki atomowej przeważają negatywne emocje, przekła-
dające się na malejącą jej akceptację. W państwach o wysokim współczynniku 
obecności atomu w miksie energetycznym ową tendencję dołującego poparcia 
zauważa się od dość dawna. Niemcy już w latach dziewięćdziesiątych minionego 
wieku, w ramach polityki energiewende, zdecydowały stopniowo zastępować 
energetykę jądrową odnawialnymi źródłami energii.

17
 W Japonii od 2011 roku 

energetyka atomowa została niemal wyrugowana z systemu energetycznego tego 
kraju.

18
 Nawet Francja uzależniona od energetyki jądrowej bardziej, niż jakikolwiek 

inny kraj na świcie notuje spadek akceptacji społecznej dla tej technologii.
19

 
W Polsce także przeważa niechęć względem atomu, choć wraz z rządowymi 

programami edukacyjnymi przeciwników ubywa.
20

 Przekonuje m.in. argumentacja 
o stawianiu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej jako priorytetów Programu 
polskiej energetyki jądrowej. W dokumencie tym istotnie wprowadzono określone 
zabezpieczenia. Oto dopuszcza się możliwość uruchomienia w naszym kraju 
wyłącznie nowoczesnych reaktorów generacji III i III+. Co więcej technologia 
importowana do Polski powinna być wyposażona w mechanizmy zapewniające 
bezpieczeństwo w warunkach utraty zasilania awaryjnego oraz konstrukcję 
odporną na atak terrorystyczny, w tym uderzenie samolotu pasażerskiego.

21
 

Dodatkowo bezpieczeństwo atomowe zapewniają restrykcyjne przepisy funkcjo-
nujące w prawie międzynarodowym, dzięki którym utrudnia się możliwość pozys-
kania technologii rozszczepiania atomów przez organizacje lub państwa uznane za 
niebezpieczne.

22
 

Wysokie standardy bezpieczeństwa przyjmują wszystkie rozwinięte państwa 
obsługujące technologie nuklearne. Mimo to ryzyko terrorystycznego ataku wystę-

                                                           
16

 Por. S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata. Szczecin 2009, s. 36 
17

 Por. Agora Energiewende, Zrozumieć Energiewende. Najczęściej zadawane pytania dotyczące 
transformacji energetycznej w Niemczech. Berlin 2016, s. 9 

18
 Por. Energy Policies of IEA Countries. Japan. 2016 Review, International Energy Agency. Paris 2017, 
s. 20 

19
 Por. L’opinion publique et l’energie nucleaire, OECD, Paris 2010, s. 37-45, http://www.oecd-
nea.org/ndd/pubs/2010/6860-opinion-publique.pdf  

20
 Por. Komunikat z badań nr BS/108/2006, Czy Polacy dbają o środowisko naturalne, Centrum Badań 
Opinii Społecznej. Warszawa, lipiec 2006, s. 5 oraz Komunikat z badań nr BS/123/2008  
O problemach energetyki. Warszawa, sierpień 2008, s. 5 

21
 Por. Program polskiej energetyki jądrowej. Warszawa 2014, załącznik do uchwały nr 15/2014 Rady 
Ministrów z 28 stycznia 2014 r. (M. P. z 2014 r. nr 15, poz. 502), s. 103 

22
 Por. Ibidem s. 88-89 
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puje. Znane są co najmniej dwie próby zewnętrznego wpłynięcia na pracę instalacji 
jądrowych. Pierwszy przypadek stanowi atak hackerski w 2010 roku na irańskie 
wirówki do wzbogacania uranu. Wykorzystany w tym celu wirus Stuxnet – wykryty 
później na 16 tysiącach innych komputerów – ma cechy wskazujące, iż stworzony 
został z myślą o tej właśnie operacji.

23
 W 2016 roku w Brukseli wykryto natomiast 

aktywność grupy terrorystycznej związanej z organizacją Daesh (lub ISIS), której 
zamierzeniem mogła być próba wpłynięcia na wysokiego stopniem pracownika 
belgijskiego programu nuklearnego.

24
 Działania tej komórki przerwano wskutek 

interwencji belgijskich służb bezpieczeństwa, jednak świadomość zainteresowania 
grup terrorystycznych obiektami atomowymi w Europie budzi wśród mieszkańców 
kontynentu uzasadnione obawy.  

Ataki na instalacje jądrowe są jednak incydentalne. Wszak skuteczne 
uszkodzenie obiektów atomowych – ze względu na wysokie standardy ich ochrony 
– wymagają bowiem znacznych środków finansowych, dobrego wywiadu i przygo-
towania logistycznego. Są to zaś środki, którymi przynajmniej w warunkach 
europejskich ugrupowania terrorystyczne raczej nie dysponują. Również w regu-
larnych działaniach zbrojnych nie było dotąd przypadku ataku na instalacje 
atomowe. Nie znaczy to wszakże, że pozostała infrastruktura energetyczna jest 
wolna od zagrożeń militarnych lub asymetrycznych.  

Oczywisty przykład energetycznego sabotażu stanowi zniszczenie elementów 
infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej w Gruzji 22 stycznia 2006 roku. Tego 
dnia miały miejsce eksplozje, które naruszyły konstrukcje najważniejszych 
gazociągów (głównego i rezerwowego) transportujących surowiec z Federacji 
Rosyjskiej do Gruzji i dalej Armenii. Do wybuchów doszło w okolicy przejścia 
granicznego Górny Lars w stanowiącej część Rosji Osetii Północnej. Kilka godzin 
później w nieodległym Czerkiesku nastąpił kolejny akt sabotażu, tym razem 
wycelowany w linie wysokiego napięcia. W rezultacie większa część Gruzji, 
wliczając stolicę kraju Tbilisi, pozbawiona została dostaw zarówno gazu ziemnego  
i energii elektrycznej. Spowodowało to „zatrzymanie” życia gospodarczego  
i kulturalnego kraju. Kryzys energetyczny trwał przez blisko dziesięć dni,  
a w niektórych regionach Gruzji uporano się z nim dopiero po kilku tygodniach. 
Rozwiązanie problemu stało się możliwe dzięki zawartym pośpiesznie porozu-
mieniom z Azerbejdżanem oraz Iranem.

25
 

Do dziś nie wiadomo, czy za tą serią ataków stali południowoosetyjscy 
separatyści czy rosyjskie tajne służby. Rząd gruziński o sabotaż oskarżył Rosję,  
na którą jako prawdopodobnego sprawcę wskazywała lokalna sytuacja polityczno-
militarna. Wszak w prozachodniej Gruzji już wtedy otwarcie mówiono o chęci 
przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co stanowiłoby istotne narusze-
nie balansu sił w regionie uznawanym przez Rosję za strefę jej wpływów. 
Jednocześnie ówczesne gruzińskie władze mocno przeciwstawiały się działaniom 
prorosyjskich separatystycznych ruchów na terenie Osetii Południowej. Napięte 
stosunki w regionie ostatecznie doprowadziły do wojny gruzińsko – osetyjskiej  

                                                           
23

 Por. J. R. Lindsay, Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare, ”Security Studies” 2013, nr 3, s. 365-404  
24

 Por. C.M. Conant, J. Dunnmon i in., Project on nuclear issues. A collection of papers from the 2016 
nuclear scholars initiative and PONI conference series, Center of Strategic and International Studies. 
Washington DC 2017, s. 110 

25
 Por. N. Muižnieks, R. Karklins, Georgian Security: A Latvian Perspective, Latvijas Universitāte. Rīga 
2008, s. 13-18 
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w 2008 roku oraz interwencji rosyjskich wojsk, które de facto zajęły objęty 
konfliktem teren. W kontekście kryzysu energetycznego warto wspomnieć jednak, 
iż poszkodowana została również prorosyjska Armenia, która w skutek tego 
wydarzenia zaczęła intensywniej poszukiwać alternatywnych eksporterów energii 
pierwotnej, dzięki którym mogłaby uwolnić się od rosyjskiej zależności. 

Jeśli za zamachem na gruzińskie bezpieczeństwo energetyczne stała Rosja, 
nie byłby to odosobniony przypadek stosowania przez to państwo przewagi 
energetycznej do osiągania celów politycznych oraz militarnych. Aczkolwiek 
narzędziem budowania dominacji państwa Putina jest raczej szantaż energe-
tyczny, możliwy dzięki nadzorowi nad sieciami przesyłu gazu ziemnego i ropy 
naftowej w Eurazji. Jak słusznie zauważył Sacha Müller-Kraenner „w krajach 
sąsiadujących z Rosją od zachodu, na Białorusi i na Ukrainie, Rosja stosuje 
naciski, aby uzyskać kontrolę nad liniami przesyłowymi ropy i gazu, które 
przebiegają przez te państwa w kierunku zachodnim”.26

 Co więcej „rosyjskie 
koncerny energetyczne próbują, przy pomocy politycznych uzgodnień oraz 
stacjonujących wojsk rosyjskich, zdobyć wpływy i część rynku w Azji Środkowej  
i na Kaukazie Południowym”.27

 W ten sposób, za pomocą narzędzi energetycz-
nych, Federacja Rosyjska odbudowuje swoją pozycję jednego ze światowych 
dominatów.  

Skłonność Rosji do wykorzystywania własnej infrastruktury energetycznej  
do celów politycznych ujawniła się na początku lat 90. minionego wieku. Wówczas 
to Federacja Rosyjska nałożyła blokadę energetyczną na państwa bałtyckie, 
dążące do usamodzielnienia się po rozpadzie ZSRR. W 2005 roku uderzyła  
w Ukrainę kierowaną przez niechętny Kremlowi rząd Wiktora Juszczenki, niespo-
dziewanie podnosząc ceny, a następnie wstrzymując dostawy gazu ziemnego. 
Obecny kryzys na Ukrainie dowodzi, iż Rosja nie zamierza dopuścić do ograni-
czenia swoich wpływów w Europie Wschodniej. 

Rosja nie jest jedynym państwem, które wykorzystuje energię jako broń 
polityczną. Wtórują jej kraje Bliskiego Wschodu bogate w surowce węglo-
wodorowe. Kryzys naftowy w latach siedemdziesiątych minionego wieku jest 
doskonałym przykładem ich manipulacji. U jego źródeł stała wszak zmowa 
muzułmańskich państw OPEC pragnących osłabić proizraelskie sympatie 
Zachodu, poprzez z początku wstrzymanie dostaw ropy naftowej, a następnie 
podniesienie jej cen dla europejskich i amerykańskich odbiorców. Następna próba 
wywołania globalnego kryzysu energetycznego, tym razem sprowokowana przez 
Irak, doprowadziła do działań wręcz autodestrukcyjnych. Po ataku wojsk amery-
kańskich na to państwo w 1991 roku, Saddam Husajn zdecydował o podpaleniu 
pól naftowych na terenie zarówno własnego dominium, jak i sąsiadującego 
Kuwejtu, aby osłabić naftowe zaplecze napastników.  

Oba konflikty w Iraku (w 1991 i w 2003 roku) okazały się bardzo destrukcyjne 
dla instalacji energetycznych. Konsekwencje zniszczeń, choć zauważalne w ujęciu 
ekonomicznym, przede wszystkim negatywnie odcisnęły swe piętno na stanie 
środowiska naturalnego. Każda z resztą wojna, nastawiona na wyniszczenie 
przeciwnika, prowadzi do dewastacji obiektów energetycznych. W Syrii, ogarniętej 
od kilku lat wewnętrznym konfliktem, demontaż infrastruktury kraju doprowadził  

                                                           
26

 S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne..., op. cit., s. 42 
27
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do zlikwidowania blisko 83% źródeł światła.
28

 Niedobór energii elektrycznej 
uniemożliwia natomiast zapewnienie choćby minimalnego komfortu technologicz-
nego lokalnej ludności.  

Syria należy do grupy państw zasobnych w surowce energetyczne. 
Paradoksalnie w krajach takich często bogactwo surowcowe zamiast do prosperity, 
prowadzi do upadku. Powszechność tej relacji doprowadziła do sformułowania 
terminu „klątwa surowcowa” (lub w wąskim ujęciu klątwa naftowa), opisującego 
ową zbieżność. Dostrzeżono, iż odkrycie złóż surowców prowadzi często do erozji 
standardów demokratycznych oraz porządku prawno-organizacyjnego. Zaś odłożo-
ną w czasie konsekwencję stanowią nieraz lokalne konflikty zbrojne. Wiele wojen 
na Bliskim Wschodzie nosi znamiona klasyfikujące je jako właśnie pośredni skutek 
owego surowcowego przekleństwa.  

Podatność na wewnętrzną destabilizację związaną z dostępem do surowców 
zależy od poziomu rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego danego kraju. 
Zjawisko „klątwy surowcowej” w dużej mierze dotyka zatem zacofanych państw 
afrykańskich. Nierówność dystrybucji zysków ze sprzedaży surowców energetycz-
nych przekłada się w nich na silne podziały społeczne. Tendencja ta dotyczy wielu 
krajów afrykańskich o znacznym potencjale naftowym, wliczając Nigerię, Angolę  
i Sudan. Tam też, pod pretekstem etnicznych animozji, walka toczy się przede 
wszystkim o kontrolę nad złożami „czarnego złota”.29

 Dla państw importujących 
surowce ta wewnętrzna niestabilność eksporterów niesie jednak określone ryzyko 
niedostarczenia oczekiwanych nośników energii  

Dla własnego bezpieczeństwa energetycznego państwa rozwinięte wykorzy-
stują potencjał militarny jako narzędzie stabilizacji regionów bogatych w surowce. 
Wojskową przewagę wykorzystują głównie „państwa zachodnie”, które rekompen-
sują często niewielki zasób własnych złóż energetycznych kontrolą nad międzyna-
rodowymi szlakami transportu paliw. Gwarantem porządku politycznego w regio-
nach kluczowych dla rynków energetycznych są zwłaszcza Stany Zjednoczone 
Ameryki wspierane przez sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego. Flota 
wojenna USA pływa po najważniejszych – z punktu widzenia szlaków handlowych 
– wodach świata. Kontroluje więc Kanał Sueski stanowiący bramę dla statków 
wpływających z Azji i Afryki do Europy. W zasięgu amerykańskich okrętów znajduje 
się również Cieśnina Ormuz, przez którą przepływają tankowce z Zatoki Perskiej 
transportujące blisko 40% ropy naftowej w światowym obiegu.

30
 Amerykanie 

kontrolują wreszcie cieśninę Malakka przecinaną przez około 80% okrętów 
transportujących ropę do wschodniej Azji (Japonii, Korei, Chin).

31
 Próba naruszenia 

bezpieczeństwa owych tras logistycznych naraża sprawcę na reakcję Stanów 
Zjednoczonych, które od zakończenia II Wojny Światowej de facto pełnią rolę 

                                                           
28

 Por. N. Rayman Satellite Photos Show Most of Syria Without Lights, “Time” 2015, http://time.com/ 
3741451/syria-lights-civil-war-satellite/ (pobrano 10.02.2018 r.) 

29
 Por. W. Jagielski, Wojna o ogień: ropa naftowa dzieli, ropa naftowa łączy, „Bankier.pl”, https://www. 
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10.02.2018 r.) 

30
 Por. A. H. Cordesman, Iran, Oil, and the Strait of Hormuz, Center for Strategic and International 
Studies. Washington DC 2007, s. 2 

31
 Por. Xiaobo Qu, Qiang Meng, The economic importance of the Straits of Malacca and Singapore: An 
extreme-scenario analysis, “Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review” 
2012, nr 1, s. 259 
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„policjanta mórz świata”.32
 Oczywiście pozostałe globalne potęgi – zwłaszcza 

Chiny i Rosja – nie akceptują dominacji USA.  
Konsekwencją wzajemnej niechęci oraz konkurencji między Stanami 

Zjednoczonymi, Chinami i Rosją są swoiste „militarne roszady” na terytorium 
państw istotnych w kontekście energetycznym. Dostrzegamy to zwłaszcza  
na przykładzie państw Azji Środkowej, gdzie Rosja i USA stawiają swoje bazy 
wojskowe możliwie blisko znajdujących się tam instalacji gazowych lub naftowych. 
Oczywiście ich militarna obecność zależna jest od relacji politycznych  
z gospodarzami, nierzadko władającymi swoimi domenami w sposób uznawany 
przez świat zachodni za tyranię (np. w Kazachstanie). Wspieranie finansowe  
i militarne władz ocierających się o dyktaturę nie budzi w tym przypadku 
sprzeciwów państw zachodu, które korzystają na owej współpracy własnym 
bezpieczeństwem energetycznym. Kraje Azji Środkowej wykorzystują swój status 
w relacjach ze zwalczającymi się potęgami, niekiedy grając „na dwie strony”. 
Przejawem tego jest groteskowa sytuacja Kirgistanu, gdzie stacjonują zarówno 
armia rosyjska i amerykańska ulokowane w bazach odległych od siebie o zaledwie 
25 kilometrów.

33
  

Na Bliskim wschodzie dominuje wpływ Amerykanów, którzy swoją obecność 
zaznaczają zarówno militarnie, jak i politycznie. Gdy w 2003 roku USA wraz z dość 
nieliczną koalicją sojuszników zaatakowała i obaliła rząd Saddama Husajna, ów akt 
agresji uzasadniano przewinieniami irackiego dyktatora względem własnej ludności 
oraz domniemywanym posiadaniem broni masowego rażenia. Dla wielu komen-
tatorów drugiej wojny w Zatoce Perskiej oczywistym jednak powodem agresji 
państw zachodnich było przejęcie kontroli nad polami naftowymi w Iraku, poprzez 
ustanowienie tam przyjaznej sobie władzy. Choć z perspektywy czasu dostrze-
gamy, iż interwencja ta jeszcze bardziej zdestabilizowała sytuacje polityczną  
w regionie, wówczas „koalicja chętnych” (Coalition of the Willing)

34
 wydawała się 

liczyć na znaczne profity. Tym bardziej, iż Irak zagrażał Kuwejtowi i Arabii 
Saudyjskiej – ważnym sojusznikom Stanów Zjednoczonych w regionie.  

Na koniec warto szerzej odnieść się do relacji Amerykanów z królestwem 
Saudów, jako przykładu militarnego sojuszu powodowanego przede wszystkim 
interesem energetycznym. Arabia Saudyjska, będąca główny producentem ropy 
naftowej na świecie, od lat wyposażana jest przez USA w technologie wojskowe, 
dzięki którym ma ona zapewnić bezpieczeństwo własnej infrastruktury 
energetycznej. Jednakże z ową zażyłością Amerykanów do Saudów wiąże się 
pewien ważki paradoks. Otóż Arabia Saudyjska podejrzewana bywa o możliwe 
kontakty, a nawet ciche wsparcie organizacji terrorystycznych zagrażających nie 
tylko owej infrastrukturze energetycznej ale i całemu „zachodniemu stylowi życia”.  
I choć nie formułuje się wprost takich zarzutów, źródła finansowania ugrupowań 
terrorystycznych wiodą między innymi do tego kraju. Co więcej to na terytorium 
Arabii Saudyjskiej zainicjowano powstanie jednej z największych islamskich orga-
nizacji terrorystycznych – Al Kaidy,

35
 konkurującej obecnie o rangę „najgroźniej-
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szej” z Państwem Islamskim. W tym kontekście warto zastanowić się na ile bezpie-
czeństwo energetyczne, a więc pośrednio gospodarcze, jest ważniejsze dla państw 
zachodu od bezpieczeństwa wewnętrznego stale zagrożonego aktywnością 
ugrupowań terrorystycznych?  

Energia jako strategiczny zasób współczesnych państw rodzi jednak potrzebę 
zapewniania stałych jej dostaw. A ponieważ głównym źródłem energii są nieodna-
wialne i nierównomiernie rozlokowane surowce węglowodorowe, energochłonne 
państwa zachodu muszą zabezpieczać ich źródła poza swoimi granicami i chronić 
dostawy korzystając z rozwiniętego potencjału obronnego. Wojskowa przewaga 
jest głównym gwarantem nienaruszalności infrastruktury energetycznej, której 
dewastacja mogłaby przecież pogrążyć wiele państw połączonych wzajemną siecią 
globalnych zależności. Jednocześnie wyścig najpotężniejszych krajów o dominację 
nad kluczowymi obszarami energetycznej kontroli prowadzi ostatecznie do desta-
bilizacji i promieniowania chaosu na z pozoru uporządkowaną zachodnią część 
świata. Zatem tak długo jak źródłem postępu będą ropa naftowa i gaz ziemny, nie 
możemy spodziewać się uspokojenia animozji w zapalnych rejonach globu. A tym 
samym polityczna gra, oparta na militarno-energetycznych zależnościach, będzie 
toczyć się dalej. 

 
Streszczenie 
Problematyka artykułu odwołuje się do militarnego aspektu bezpieczeństwa 

energetycznego. Kluczową kwestię opracowania stanowią skutki potencjalnych 
zagrożeń infrastruktury energetycznej dla stabilności systemów obronnych. Przed-
stawione zostaną również możliwe źródła tych zagrożeń w oparciu o przykłady 
rzeczywistych incydentów związanych z obiektami energetycznymi.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura energetyczna, 
polityczno-militarny aspekt energetyki 

 
Summary 
The issue of the article refers to the military aspect of energy security. The key 

matter of the study is the effects of potential threats to energy infrastructure for the 
stability of defense systems. Possible sources of these threats will be presented 
based on examples of real incidents related to energy facilities. 

Key words: energy security, energy infrastructure, political and military aspect 
of energetic 
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DYWERSYFIKACJA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO JAKO DETERMINANTA 
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI 

 
 
Pojęcia dywersyfikacji i bezpieczeństwa energetycznego 
Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, czyli różnicowanie źródeł i dróg 

zaopatrzenia w surowiec leży w żywotnym interesie każdego państwa. 
Prowadzona przez nie polityka energetyczna, jako ważna część rozgrywanej 
polityki gospodarczej wiąże się w dużym stopniu z zapewnieniem bezpieczeństwa 
energetycznego. Dywersyfikacja jako kluczowy element prowadzonej polityki 
została sformułowana została jako stan, podczas którego podstawowe, przyszłe 
potrzeby energetyczne zostaną zaspokojone za pomocą krajowych zasobów 
energetycznych i strategicznych depozytów na warunkach akceptowalnych 
ekonomicznie oraz z wykorzystaniem zróżnicowanych, stabilnych, niezawodnych  
i dostępnych dostaw zewnętrznych. Dywersyfikacja jest istotna, ponieważ pozwala 
importerom być odpornym na niedobory zaopatrzeniowe, które mogą być spowo-
dowane przez jakiegokolwiek dostawcę z powodów politycznych, gospodarczych 
i/lub technicznych, poprzez kontraktowanie dodatkowych dostaw u alternatywnych 
podmiotów.1 Zróżnicowanie źródeł i dróg dostaw stanowi więc ochronę przez 
nadmiernym uzależnieniem się od indywidualnych eksporterów surowców, a także 
zniechęca dostawców do stosowania polityki szantażu w celu wykorzystania 
asymetrycznej współzależności jednej ze stron. 

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym należałoby zastanowić się, dla-
czego jest ono tak ważne z perspektywy państwa oraz co stanowi jego istotę. 
Energia jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Ropa naftowa  
i gaz ziemny potrzebne są m.in. do ogrzania naszych domów, szkół, miejsc pracy 
czy zaspokojenia potrzeb w kontekście przemieszczania się. Bez dostępu  
do źródeł energii wzrost ekonomiczny wszystkich państw zdecydowanie  
by wyhamował, a życie wróciłoby do bardziej prymitywnych form. Między innymi,  
z tych właśnie powodów szeroko pojęte kwestie energetyczne zostały inkorporo-
wane przez wiele państw do ich narodowych strategii zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Z perspektywy importerów stan bezpieczeństwa energetycznego odnosi się 
do takiej sytuacji, gdy państwo nie ma niedoboru w zakresie potrzeb energe-
tycznych i są one w całości pokryte bez nadmiernych kosztów i bez dodatkowego 
pogarszania stanu środowiska naturalnego. Innymi słowy, stan bezpieczeństwa 
energetycznego dla państwa istnieje wtedy, kiedy otrzymuje ono adekwatne  
do potrzeb ilości surowców energetycznych od wiarygodnych dostawców po 
rozsądnych cenach. Istotnym elementem przy występowaniu bezpieczeństwa 
energetycznego jest także dywersyfikacja źródeł dostaw, dostawców oraz dróg 
dostaw surowców w celu zminimalizowania ryzyka uzależnienia się od kogo-
kolwiek. W tym celu państwa prowadzą odpowiednią politykę energetyczną za 
pomocą środków dyplomatycznych, by zapewnić dostęp do różnych źródeł energii 
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po cenach rynkowych.2 Z perspektywy eksporterów, bezpieczeństwo energetyczne 
utożsamiane jest z zapotrzebowaniem na surowce, które mogą być sprzedawane 
po konkurencyjnych cenach, co przyniesie im korzyści finansowe, przy niepowodo-
waniu swoimi działaniami nadmiernych skutków dla środowiska naturalnego.

3
 Jeśli 

zestawić ze sobą wspomniane dwie perspektywy, można uznać, że bezpie-
czeństwo energetyczne jest to równowaga pomiędzy podażą a popytem  
na energię, mająca na celu ułatwienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego  
i społecznego zarówno dla importerów, jak i eksporterów.4 

Istotnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, które 
wyróżnia się w literaturze przedmiotu są zagrożenia fizyczne, np. krótkotrwałe lub 
długotrwałe przerwy w dostawach energii z danego źródła lub danego regionu; 
ekonomiczne, kiedy występuje zależność pomiędzy dostawami a ceną energii; 
polityczne, np. mające związek z zaistniałą na arenie międzynarodowej sytuacją, 
która ma związek z utratą przez państwo wpływu na infrastrukturę przesyłu  
i dystrybucji energii oraz inne zagrożenia, najczęściej skorelowane z wymogami 
dotyczącymi ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na produkcję, zużycie  
i dostawy energii.5 Przerwy w dostawach surowców mogą stanowić poważne 
zagrożenie dla wzrostu ekonomicznego, rozwoju, stabilności i przetrwania. Sprawia 
to, że kwestie energetyczne stanowią centralny punkt prowadzonej światowej 
polityki, a możliwość wyboru przez państwo źródeł, dróg i kierunków dostaw 
surowców jest najbardziej dla niego pożądaną sytuacją. 

Analizując kwestie bezpieczeństwa energetycznego koniecznym jest,  
by wziąć pod uwagę, że zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego rozmieszczone  
są na całym świecie nierównomiernie. Światowe wydobywalne zasoby gazu ziem-
nego pod koniec 2016 r. szacowane były na około 187 bilionów m3. Największe  
z nich występują w Iranie, Rosji oraz Katarze. Określa się, że około 43% 
udowodnionych zasobów gazu znajduje się na Bliskim Wschodzie, 30% w Europe 
i Eurazji, niecałe 10% w Azji Pacyficznej, 7,5% w Afryce, 6% w Ameryce 
Północnej, natomiast zaledwie 4% przypada na Amerykę Południową oraz 
Środkową.6 Gaz ziemny i jego pozycja na rynku energetycznym zdecydowanie 
wzrasta. Szacuje się, że w okresie do 2030 r. wydobycie gazu będzie rosnąć 
średnio o 2,3% rocznie. Odpowiada to wzrostowi z 2442 mld m3/rok w 2000 r. do 
około 4831 mld m3/rok w 2030 r. Wartość ta ma stanowić około 25% globalnego 
zużycia energii.7 Jeśli przytoczone dane będą odpowiadać rzeczywistym 
rozmiarom, gaz ziemny stanie się drugim, po ropie naftowej nośnikiem energii  
na świecie, wyprzedzając pozycję węgla. Największe wydobycie gazu ziemnego  
w roku 2016 przypadło na Stany Zjednoczone (21,1%) i Rosję (16,3%). W 2016 
roku Rosja wydobyła 579,4 mld m3 gazu ziemnego i była głównym dostawcą tego 

                                                           
2
 Ibidem, s. 3 

3
 Ibidem, s. 4 
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Norwegian Ministry of Foreign Affairs, https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=516&type= 
publicationfile, s. 8 (pobrano 25.01.2018 r.) 
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surowca do państw Europy Środkowej i Zachodniej.8 
Głównymi odbiorcami rosyjskiego gazu w Europie w 2016 r. były Niemcy 

(49,83 mld m3), Turcja (Rosjanie klasyfikują ją do państw Europy, 24,76 mld m3), 
Włochy (24,69 mld m3), Wielka Brytania (17,91 mld m3) oraz Francja (11,47 mld 
m3). Tuż za wymienionymi państwami, największym importerem w regionie Europy 
Wschodniej i Centralnej była Polska (import 11,07 mld m3 gazu).9 Biorąc pod 
uwagę źródła pozyskiwanego przez wymienione państwa surowca, Polska jest 
państwem najbardziej uzależnionym od dostaw jednego producenta, mianowicie 
Rosji. 72,5% polskiego zapotrzebowania importowego dostarczane jest obecnie 
przez Rosję,10 co stanowi znaczący procent w całkowitym zapotrzebowaniu na 
zużycie gazu ziemnego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Rosja dała wielu 
państwom poważne powody do niepokoju, biorąc pod uwagę serię sporów 
gazowych z państwami takimi, jak Gruzja, Ukraina, Białoruś czy Mołdawia. Rosja 
groziła tym państwom, a nawet faktycznie odcięła dostawy gazu na tle sporów 
politycznych i handlowych. 

Rynek gazu ziemnego dotychczas opierał się przede wszystkim na sieciach 
gazociągów, jednakże inwestycje takie, jak instalacje upłynniania gazu, specjalisty-
czne statki i terminale LNG, dające możliwość większego uniezależnienia się,  
są w stanie pomóc w utworzeniu globalnego rynku gazu ziemnego. Do czasu,  
gdy inwestycje będą wystarczająco zaawansowane, eksporterzy i importerzy gazu 
są w dużej mierze współzależni od siebie.11 Nadmierne uzależnienie od jednego 
dostawcy, jak w przypadku niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej 
ujawniło potrzebę dywersyfikacji źródeł importu gazu w celu poprawy ich bezpie-
czeństwa energetycznego. 

 
Polska polityka energetyczna 
Poza zasobami węgla, Polska nie posiada znaczącego dostępu do własnych 

surowców energetycznych, które byłyby w stanie zapewnić całkowitą niezależność 
w kwestii bezpieczeństwa energetycznego.12 Zgodnie z artykułem węgierskiego 
ekonomisty Miklósa Losoncza, opublikowanym przez portal Euractiv, w 2006 roku 
zależność Polski w zakresie importu gazu ziemnego z Rosji wynosiła w ówczes-
nym okresie 66% całkowitego zapotrzebowania na ten surowiec.13 Dziesięć lat 
później (w 2015 r.), gdy konsumpcja gazu w Polsce osiągnęła poziom 16,97 mld 

                                                           
8
 BP Statistical Review of World Energy, June 2017, https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/ 
pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf 
s. 28 (pobrano 10.01.2018 r.) 

9
 Gazprom Export, Gas supplies to Europe, http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/ (pobrano 
15.01.2018 r.) 

10
 Energy Union Factsheet Poland, Third Report on the State of the Energy Union, https://ec.europa. 
eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-factsheet-poland_en.pdf, s. 4 (pobrano 
20.01.2018 r.) 

11
 A. Gradziuk, Energy Security and Climate Change: Seeking a Balance in the New Reality (w:)  
A. Gradziuk, E. Wyciszkiewicz (red.), Energy Security and Climate Change. Double Challenge for 
Policymakers. Warszawa 2009, s. 17 

12
 T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście 
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” XIII:2016, nr 4,  
s. 127 

13
 Analysis: Energy dependence and supply in Central and Eastern Europe, https://www.euractiv. 
com/section/energy/opinion/analysis-energy-dependence-and-supply-in-central-and-eastern-europe/ 
(pobrano 15.01.2018 r.) 
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m3 rocznie, zależność od dostaw z kierunku wschodniego wzrosła o ponad 6%.14 
Stanowi to potwierdzenie braku efektywnych dotychczas działań prowadzonych 
przez polskich rządzących w zakresie uniezależniania się od jednego dostawcy 
gazu ziemnego i dywersyfikacji dostaw tego surowca do Polski. 

W ramach prowadzonej polityki energetycznej należy określić strategię, źródła 
wytwarzania energii, określić dystrybucję oraz wielkość zużycia. Polska polityka 
energetyczna kreowana jest w oparciu o zapisy ustawy Prawo energetyczne,  
w której odnaleźć można ogólne cele prowadzonej polityki. Są to m.in. tworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego, rozwój konkurencji czy uwzględnianie wymogów ochrony środo-
wiska.15

 
10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pod nazwą Polityka 

Energetyczna Polski do 2030 roku, w którym wyznaczone zostały uszczegółowione 
kierunki rozwoju sektora energetycznego. Podkreślona została konieczność 
poprawy efektywności energetycznej, rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii, 
ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, rozwoju konkurencyjnych 
rynków paliw i energii, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz wzrostu 
bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.16 W kontekście przewidywania 
zapotrzebowania na paliwa i energię przedstawiony został dokument towarzy-
szący, w którym odnotowano, iż w dłuższej perspektywie wykorzystanie węgla 
kamiennego oraz brunatnego pozostanie na poziomie zbliżonym, co w latach 
ubiegłych, natomiast wykorzystanie gazu ziemnego znacząco wzrośnie. Ponadto, 
zaczną być wykorzystywane zasoby energii pochodzącej ze źródeł energii 
odnawialnych oraz paliwa jądrowego, co jednak nastąpi w dłuższej perspektywie 
czasowej.17

 
Do czasu przyjęcia nowej polityki energetycznej Polski, która miałaby 

obejmować okres do 2050 r., obowiązującym dokumentem strategicznym dla 
sektora energii pozostaje Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.18 Biorąc pod 
uwagę czas, który upłynął od jej uchwalenia, zawiera ona wiele nieaktualnych już 
postulatów. W zakresie sektora gazu, jako główny cel prowadzonej polityki 
energetycznej ustalono w danym czasie zapewnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. 
Jako szczegółowe cele w ramach tego obszaru ustanowiono m.in. konieczność 
zapewnienia alternatywnych źródeł oraz kierunków dostaw gazu do Polski, 
rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego oraz pozyskanie przez 
polskie przedsiębiorstwa dostępu do złóż poza granicami kraju. W celu realizacji 
określonych postulatów wyznaczono budowę terminalu do odbioru gazu skroplo-
nego (LNG), zawarcie na warunkach rynkowych kontraktów na zdywersyfikowane 

                                                           
14

 Energy Union Factsheet Poland, Third Report on the State of the Energy Union, https://ec. 
europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-factsheet-poland_en.pdf, s. 4 (pobrano 
20.01.2018 r.) 

15
 B. Wnukowska, Kryteria efektywności bezpieczeństwa energetycznego, „Przegląd Elektrotechniczny”, 
nr 4/2017, s. 39 

16
 Obwieszenie Ministra Gospodarski z 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa  
do 2030 r., załącznik: Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
(M.P.2010.2.11 z 2010.01.14) 

17
 B. Wnukowska, Kryteria efektywności…, op. cit., s. 40 

18
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (M.P.2010.2.11 z 2010.01.14); http://www.me.gov.pl/ 
files/upload/8134/Polityka energetyczna ost.pdf (pobrano 14.01.2018 r.) 
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dostawy gazu ziemnego dla terminalu do odbioru gazu skroplonego, zawarcie 
umów na dostawy gazu z kierunku północnego oraz dywersyfikację dostaw 
poprzez budowę systemu przesyłowego umożliwiającego dostawy gazu z kierunku 
północnego, zachodniego i południowego.19

 
Analizując dokument Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski od 2005 

roku, który został opublikowany wraz z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, 
można stwierdzić, że większość z omawianych w nim celów udało się do listopada 
2009 r. osiągnąć. Przede wszystkim w zakresie sektora gazu ziemnego 28 lutego 
2007 r. spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zakupiła 12% 
udziałów w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym, a w 2007 r. została zaakceptowana oferta Spółki na poszukiwania 
ropy naftowej i gazu ziemnego w Egipcie (15% udziałów). W omawianych latach 
podjęte zostały także aktywne działania mające na celu realizację inwestycji 
gazociągu Baltic Pipe, a przedstawiciele PGNiG S.A. podjęli także rozmowy  
z przedsiębiorstwami z Kataru i Algierii na temat możliwości dostaw LNG do Polski. 
W podsumowaniu omawianego dokumentu stwierdzono, że określone w ramach 
prowadzonej polityki energetycznej cele zostały wytyczone prawidłowo, a dążenie 
do ich realizacji przebiegało pomyślnie. Największym problemem w realizacji 
polityki okazało się być zbyt wolne tempo prowadzonej działalności i brak ścisłego 
przestrzegania wytyczonych harmonogramów. Stwierdzono, że w celu poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz jej zrównoważonego rozwoju należy 
przyspieszyć proces realizacji celów polityki energetycznej.20

 
  
Inicjatywy mogące przyczynić się do dywersyfikacji dostaw gazu 

ziemnego w Polsce 
Polska jako inicjatywę mogącą przyczynić się do dywersyfikacji dostaw gazu 

ziemnego od 1990 r. uznawała budowę terminalu LNG u wybrzeży Morza 
Bałtyckiego. Wiek XX to rozwój terminali LNG w portach morskich, które stały się 
istotnymi elementami z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa państw. Zaletami 
skroplonego gazu ziemnego jest brak sztywnego powiązania producenta  
z odbiorcą surowca oraz stopniowy spadek jego cen z powodu rosnącej podaży  
i konkurencyjności. Ponadto, transport skroplonego gazu jest dużo bardziej 
elastyczny od dostarczania surowca gazociągami. Biorąc pod uwagę powyższe 
kwestie, w Polsce została podjęta decyzja o konieczności budowy Terminalu LNG 
w Świnoujściu.21 Decyzję w zakresie konieczności budowy gazoportu podjęła  
Rada Ministrów 3 stycznia 2006 r. i mimo, że jego ukończenie nastąpiło w 2015 
roku, 29 czerwca 2009 r. podpisany został długoterminowy kontrakt na dostawy 
gazu ziemnego w ilości 1,4 mld m3 rocznie pomiędzy Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem S.A. a katarską firmą Qatargas Operating Company. 
Umowa została zawarta do roku 2034. Pierwszy gazowiec transportujący skroplony 
gaz wpłynął do Świnoujścia 11 grudnia 2015 r., natomiast w połowie czerwca 2016 
r. odebrano pierwszą dostawę ze statku Al-Nuaman z komercyjną dostawą gazu  
w ilości 124 mld m3 gazu ziemnego. Oprócz obowiązującej długoterminowej 

                                                           
19

 Ibidem 
20

 Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku, załącznik 1 do Polityki energetycznej Polski do 
2030 roku, http://www.me.gov.pl/files/upload/8134/Ocena%20poprzedniej%20polityki%20energetycz 
nej%20ost.pdf (pobrano 14.01.2018 r.) 

21
 M. Skarżyński, Terminal LNG a bezpieczeństwo Polski, „Energia Gigawat” 2017, nr 10, s. 1 



1261 
______________________________________________________________________________________________

 

 

umowy, w Świnoujściu odebrano także m.in. dostawę 84 mln m3 norweskiego gazu 
od firmy Statoil w ramach dostaw spotowych.22 Zgodnie doniesieniami medialnymi, 
spółka PGNiG S.A. podpisała także pięcioletni kontrakt na dostawy amerykań-
skiego LNG ze spółką Centrica. Kontrakt wszedł w życie w 2018 r. i na jego 
podstawie do Świnoujścia zostanie dostarczonych 9 ładunków LNG. 8 stycznia 
2018 r. do Terminalu w Świnoujściu przypłynęła dwudziesta piąta dostawa 
skroplonego gazu ziemnego. Licząc od pierwszej dostawy, gazoport przyjął od 
początku swojego funkcjonowania ponad 5 mld m3 skroplonego gazu ziemnego.23 
Pod koniec 2017 r. podjęta została decyzja dotycząca rozbudowy Terminalu LNG  
w Świnoujściu. Z aktualnych zdolności importowych na poziomie 5 mld m3 gazu 
ziemnego rocznie, gazoport zostanie początkowo rozbudowany do możliwości 
przyjmowania 7,5 mld m3. Zdaniem przedstawicieli spółki Gaz-System, prace mają 
zostać ukończone do końca 2022 r.24 Rozbudowa umożliwi realizację dodatkowych 
usług, m. in. załadunek i rozładunek zbiorników małej i średniej skali, załadunek 
jednostek bunkrujących LNG czy bunkrowanie gazu ziemnego.25

 
Powyższe transakcje potwierdzają, że wraz z uruchomieniem Terminalu LNG 

Polska dysponuje możliwościami do sprowadzania gazu ziemnego z dowolnego 
źródła i kierunku. Wraz z rozpoczęciem działalności przez Terminal na rynku 
pojawili się nowi dostawcy, konkurujący o pozycję z rosyjskim importerem. Stanowi 
to poważny element w urynkowieniu ceny gazu nabywanego przez Polskę  
u producentów ze Wschodu i zmniejszenie różnic cenowych pomiędzy Europą 
Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią. Ponadto, import gazu poprzez własny 
terminal jest zdecydowanie korzystniejszy pod względem ekonomicznym, aniżeli 
wykorzystywanie w tym celu terminali mieszczących się w Europie Zachodniej.26 
Wybudowany gazoport umocnił także pozycję Polski w regionie. Bez owego 
projektu Polska była jedynie odbiorcą i konsumentem gazu, podmiotem zależnym 
od swoich południowych sąsiadów. Wraz z powstaniem Terminalu stała się jednym 
z podmiotów mających ogromne znaczenie w systemie połączeń pomiędzy 
państwami. Wybudowanie gazoportu jest dużym krokiem umożliwiającym  
w przyszłości tranzyt gazu do innych państw regionu Grupy Wyszehradzkiej, 
Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, a także państw nadbałtyckich.27

 
Ukończenie budowy gazoportu umożliwiło ponadto na wystąpienie warunków 

do renegocjacji długoterminowego kontaktu spółki PGNiG S.A. z rosyjską spółką 
Gazprom zawartego 25 września 1996 r., który obecnie obowiązuje do 31 grudnia 
2022 r. Dotyczy on ok. 10 mld m sześc. gazu transportowanego rocznie przez 
gazociąg Jamał-Europa. Polska spółka wystąpiła z wnioskiem o renegocjację ceny 
kontraktowej gazu w 2014 r., jednakże po odmowie Gazpromu, spółka 

                                                           
22

 M. Ruszel, Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa  
do 2025 r., „Polityka Energetyczna” 2017, tom 20, zeszyt 1, s. 11 

23
 25 gazowiec rozładowany w Terminalu LNG, http://cng-lng.pl/wiadomosci/25-gazowiec-rozladowany-
w-Terminalu-LNG,wiadomosc,9284.html (pobrano 20.01.2018 r.) 

24
 Polish LNG terminal expansion to be completed by 2022, https://www.lngworldnews.com/polish-lng-
terminal-expansion-to-be-completed-by-2022/ (pobrano 29.01.2018 r.) 

25
 Wspólnie na rzecz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, http://www.polskielng.pl/biuro-
prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201499/ (pobrano 15.01.2018 r.) 

26
 W. Jędrzejewski, Terminal LNG w Świnoujściu a integracja środkowoeuropejskiego rynku gazu  
(w:) J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne 
regionu i Polski. Toruń 2013, s. 28 

27
 Ibidem, s. 29 
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zdecydowała o oddaniu sprawy do arbitrażu w Sztokholmie. Wyrok nie zapadł  
do dzisiaj. Polska spółka 1 listopada 2017 r. ponowiła swój wniosek o renegocjację 
ceny gazu. Rosyjska spółka ma pół roku na podjęcie decyzji, licząc od dany 
złożenia wniosku.28

 
Obok projektu Terminalu LNG w Świnoujściu, równie istotną inwestycją, która 

mogłaby przyczynić się do dywersyfikacji dostaw gazu do Polski jest projekt Baltic 
Pipe – gazociąg o przepustowości 10 mld m3 rocznie, który połączyłby Polskę  
z Danią, a następnie złożami norweskimi.29 Koncepcja, które przewiduje dostawy 
norweskiego gazu ziemnego do Polski pojawiła się po raz pierwszy w 2000 r. Rok 
później podpisany został list intencyjny oraz kontrakt na dostawy duńskiego gazu  
w okresie 2004-2011, jednakże wskutek dokonujących się w Polsce zmian 
politycznych ostatecznie doszło do unieważnienia kontraktu norweskiego w 2003 
roku. Pomimo licznych zawirowań, spółce Gaz-System udało się w 2009 r. uzyskać 
unijne środki na prace przygotowawcze i administracyjne gazociągu Baltic Pipe. 
Kolejne wstrzymanie prac nad inwestycją doprowadziło do ponownego przestoju  
i dopiero w 2015 r. ponownie rozpoczęto działania mające na celu zbudowanie 
gazociągu. Zasadność danego projektu opiera się jednak na istnieniu połączenia 
pomiędzy Norwegią a Danią, które potrzebne są do współpracy, by dana 
inwestycja była opłacalna.30 Pomimo wielu trudności, 9 czerwca 2017 r. ówczesna 
premier Beata Szydło podpisała z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem 
memorandum w sprawie budowy gazociągu.31

 
Zgodnie z informacjami ze stycznia 2018 r. jest wysoce prawdopodobne,  

że wkrótce rozpocznie się budowa Baltic Pipe, bowiem polski operator przesyłowy 
Gaz-System podpisał ze spółką PGNiG S.A. pierwszą z dwóch umów na usługę 
przesyłania gazu, koniecznych do zapewnienia funkcjonowania gazociągu  
po zakończeniu jego budowy.32 Kolejna umowa, z duńskim operatorem sieci 
przesyłowej Energinet, ma dopiero zostać podpisana. Projekt gazociągu Baltic 
Pipe ma także otrzymać 33 mld euro wsparcia na prace projektowe tej inwestycji 
ze środków funduszu „Łącząc Europę” (CEF). Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej decyzję o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 25 stycznia 
2018 r. Baltic Pipe otrzymał już wcześniej wsparcie unijne w wysokości 400 tys. 
euro na realizację studium wykonalności.33 Oczekuje się, że ostateczna decyzja  
w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe zostanie podjęta pod koniec 2018 roku,  
a samo połączenia miałoby zostać ukończone w terminie do końca 2022 r., kiedy  
to nastąpi rozwiązanie kontraktu na dostawy gazu pomiędzy Polską a Rosją. 

W listopadzie 2017 r. polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System 
opublikował Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego,  

                                                           
28

 PGNiG chce renegocjować ceny gazu z Gazpromem, https://businessinsider.com.pl/gielda/wia 
domosci/dostawy-gazu-do-polski-renegocjacja-pgnig-z-gazpromem/10r1lzq (pobrano 20.01.2018 r.) 

29
 Projekt Baltic Pipe, http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/transeuropejska-siec-energetyczna-ten-
e/baltic-pipe/ (pobrano 15.01.2018 r.) 

30
 M. Ruszel, Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa  
do 2025 r., „Polityka Energetyczna” 2017, tom 20, zeszyt 1, s. 16 

31
 Polska i Dania podpisały memorandum o budowie Baltic Pipe, http://biznesalert.pl/polska-dania-
podpisaly-memorandum-o-budowie-baltic-pipe/ (pobrano 17.01.2018 r.) 

32
 Umowa Gaz-Systemu i PGNiG na gaz z Baltic Pipe, http://gazownictwo.wnp.pl/umowa-gaz-systemu-i-
pgnig-na-gaz-z-baltic-pipe,315817_1_0_0.html (pobrano 13.01.2018 r.) 

33
 Baltic Pipe z kolejnym dofinansowaniem ze środków UE, http://www.me.gov.pl/node/28087 (pobrano 
27.01.2018 r.) 
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w którym przedstawił on działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu 
na lata 2018-2027. W ramach Planu Rozwoju zdecydowano, że źródła gazu 
importowanego do Polski będą zlokalizowane w północno-zachodniej części kraju. 
Mowa o Terminalu LNG w Świnoujściu i dwustopniowej możliwości rozbudowy  
jego przepustowości, początkowo do 7,5 mld m3 rocznie, docelowo do 10 mld m3 
rocznie oraz budowie gazociągu Baltic Pipe, którego przepustowość miałaby 
wynieść do 10 mld m3 rocznie.34 W dokumencie stwierdzono, że „w wyniku 
prowadzonej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego oraz budowy nowych 
połączeń transgranicznych, zwiększeniu ulegnie jego zdolność przesyłowa. Do 
2022 r. w efekcie zrealizowania zaplanowanych działań rozwojowych nastąpi 
całkowita zastępowalność technicznych zdolności importowych ulokowanych na 
wschodniej granicy”.35 Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w Planie Rozwoju 
realizacja wspomnianych projektów przyczyni się do dywersyfikacji źródeł  
i kierunków przesyłu gazu, ponieważ w 2022 r. z Terminalu LNG w Świnoujściu ma 
pochodzić 14% zasobów gazu, natomiast z Baltic Pipe ma być to 18%. Krajowy 
Dziesięcioletni Plan Rozwoju zakłada, że rozbudowa nowych, dwukierunkowych 
połączeń międzysystemowych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju i tym samym zostanie spełniony jeden z podstawowych kierunków 
polskiej Polityki energetycznej do 2030 r.36

 
 
Podsumowanie 
W ciągu ostatnich lat Polska w sektorze energetycznym, w szczególności 

gazu ziemnego zrealizowała wiele kluczowych inwestycji, dzięki którym bezpie-
czeństwo energetyczne państwa zdecydowanie wzrosło. Wraz z rozpoczęciem 
funkcjonowania Terminalu LNG w Świnoujściu Polska została włączona w globalny, 
dynamicznie rozwijający się rynek gazu skroplonego, co przyczyni się do polep-
szenia bezpieczeństwa zarówno Polski, jak i całego regionu. 

Bezsprzeczne pozostaje dziś, że Polska dąży w ostatnich latach do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego w odniesieniu do sektora gazu ziemnego oraz 
dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw. Na podstawie analizy dostępnych 
informacji można postawić tezę, iż w perspektywie 2030 r., przy wykorzystaniu 
dostępnego potencjału, Polska ma szansę zwiększyć swoją samowystarczalność 
energetyczną. Zgodnie z przewidywaniami zapisanymi w Polityce energetycznej 
Polski do 2030 r. zapotrzebowanie na gaz ziemny w kraju wyniesie w owym czasie 
19 mld m3.37 Zakładając, że produkcja krajowa gazu ziemnego zostanie utrzymane 
na poziomie 4,5 mld m3 rocznie oraz zwiększone zostanie wydobycie  
na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, można stwierdzić, że w perspektywie 
kolejnych 7-8 lat, polski potencjał samowystarczalności energetycznej wzrośnie  
do poziomu blisko 6-8 mld m3 gazu ziemnego.38 Biorąc pod uwagę rozbudowaną 

                                                           
34

 Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018-2027, GAZ-SYSTEM, 
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/open-season/Krajowy_Dziesiecioletni_Plan_Rozwoju_2018-
2027.pdf, s. 17 (pobrano 25.01.2018 r.) 

35
 Ibidem 

36
 Ibidem 

37
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (M.P.2010.2.11 z 2010.01.14), http://www.me.gov.pl/files/ 
upload/8134/Polityka energetyczna ost.pdf (pobrano 14.01.2018 r.) 

38
 M. Ruszel, Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa  
do 2025 r., „Polityka Energetyczna” 2017, tom 20, zeszyt 1, s. 19 



1264 
______________________________________________________________________________________________

 

 

przepustowość Terminalu LNG i ewentualnego gazociągu Baltic Pipe, Polska 
miałaby szansę uniezależnić się od dostaw ze Wschodu i znacząco zdywersy-
fikować swoje potrzeby importowe.  

Niezwykle trudno jest dziś przedstawić szczegółową strukturę zaopatrzenia  
w paliwo gazowe Polski w 2030 r., ponieważ istnieją zmienne, które zostaną 
rozstrzygnięte w nadchodzących latach (gazociąg łączący Norwegię i Danię, Baltic 
Pipe, Nord Stream II, drugi Terminal LNG w Polsce). Zestawiając jednak możliwe 
przyszłe zdolności produkcyjne Polski w zakresie gazu ziemnego, rozbudowaną 
przepustowość Terminalu LNG w Świnoujściu, przepustowość gazociągu Baltic 
Pipe oraz inne drogi dostaw gazu wraz ze spodziewanym zużyciem tego surowca 
można przewidywać, że Polsce zdecydowanie uda się zdywersyfikować dostawy 
gazu ziemnego i zwiększyć swoją samodzielność energetyczną. 

 

Streszczenie 
Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, czyli różnicowanie źródeł i dróg 

zaopatrzenia w surowiec leży w żywotnym interesie każdego państwa. 
Prowadzona przez nie polityka energetyczna, jako ważna część rozgrywanej 
polityki gospodarczej wiąże się w dużym stopniu z zapewnieniem bezpieczeństwa 
energetycznego. Celem publikacji jest ocena podejmowanych przez Polskę działań 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia dywersyfikacji 
źródeł i dróg dostaw wspomnianego surowca. Wnioski wynikające z przepro-
wadzonej analizy badawczej wskazują, że Polska, której kluczowym założeniem 
prowadzonej polityki stało się w ostatnim czasie uniezależnienie od dostaw 
jednego podmiotu sukcesywnie realizuje proces dywersyfikacji i ma ona szansę 
zwiększyć samowystarczalność energetyczną w zakresie zaopatrzenia w gaz 
ziemny. Publikacja została przygotowana na podstawie analizy danych zastanych 
dotyczących podejmowanych przez Polskę przedsięwzięć w zakresie badanej 
tematyki. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja, gaz ziemny, 
infrastruktura energetyczna, polityka energetyczna 

 
Summary 
Diversification of natural gas supplies is in the vital interest of every state.  

The energy policy which is conducted by countries, as an important part of the 
economic policy, is connected with ensuring the energy security. The aim of this 
publication is to assess the efficiency of activities undertaken by Poland in the field 
of improving energy security and ensuring diversification of sources and routes  
of natural gas. Findings of the carried out analysis indicate that Poland, whose key 
assumption of the policy has recently become to be fully independent from external 
gas supplies, is successively implementing the process of diversification and has 
a chance to increase energy self-sufficiency in this field. The publication has beed 
prepared on the basis of analysis of existing data on projects undertaken  
by Poland which relate to the subject matter. 

Key words: energy security, diversification, natural gas, energy infrastructure, 
energy policy 
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CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ I CYBERTERRORYZM JAKO ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO. ZARYS PROBLEMU 
 
 
Dynamiczny rozwój technologii dystrybucji informacji za pomocą sieci Internet 

trwa już od początku lat 90. XX wieku. Wpływ globalnej sieci jako narzędzia 
komunikacji, na praktycznie każdy z aspektów funkcjonowania współczesnych 
państw, społeczeństw czy gospodarek, jest ogromny. Niemniej jednak, wpływ ten 
nie zawsze jest pozytywny. Upowszechnienie technologii informatycznych 
znacząco wpływa na zdolność do skutecznego zabezpieczenia światowego 
systemu energetycznego oraz jego infrastruktury krytycznej. I choć wprowadzenie 
nowych systemów kontrolujących wydobycie i dystrybucję ropy i gazu zaowoco-
wało oczywiście znacznym wzrostem efektywności sektora energetycznego,  
ale jednocześnie znacznie zwiększyło poziom zagrożenia cyber-przestępczością  
i cyberterroryzmem tej gałęzi gospodarki.  

 
1.Czym jest cyberprzestępstwo 
Na wstępnie do niniejszych rozważań warto zauważyć, iż w polskim systemie 

prawnym nie ma jak dotąd jasno i jednoznacznie sformułowanej definicji cyber-
przestępczości. Z konieczności zatem przy określaniu i definiowaniu przestępstw 
tego typu używa się terminów wypracowanych w dokumentach programowych 
stworzonych przez Interpol, UE, Radę Europy czy ONZ. Niemniej jednak wszystkie 
definicje różnią się od siebie tylko akcydentalnie. Np. Rada Europy za cyber-
przestępstwo uznaje fałszerstwo komputerowe, oszustwo komputerowe, narusze-
nie praw autorskich i praw pokrewnych oraz przestępstwa związane z treściami 
dotyczącymi pedofilii. Zaś wypracowana przez Komisję Europejską definicja, ujęta 
w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu 
Regionów z 2007 r., pt. „W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprze-
stępczości”, za cyberprzestępstwo uznaje takie działanie, które wymierzone jest 
przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo 
komputerowe, ale także np. nielegalny podsłuch.1 

Natomiast ONZ posługuje się definicją cyberprzestępczości, w wąskim sensie 
rozumianą jako nielegalne działanie, dokonywane w postaci operacji elektro-
nicznych, wymierzone przeciw bezpieczeństwu systemów komputerowych lub 
procesowanych przez te systemy danych. W ujęciu szerszym do cyberprze-
stępczości zaliczać będziemy wszelkie nielegalne działania dotyczące urządzeń 
teleinformatycznych lub popełnione za ich pomocą, jak choćby nielegalne posia-
danie i rozpowszechnianie informacji przy wykorzystaniu fizycznych nośników lub 
Internetu.

2
 

W literaturze przedmiotu, zwłaszcza polskiej, istnieje ogromne zróżnicowanie 
co do zakresu semantycznego terminu, jakim określać powinno się grupę 

                                                           
1
 M. Siwicki, Podział i definicja cyberprzestępstw, „Prok. i Pr.”, 2012, nr 7-8, s. 242 

2
 http://lexblog.pl/definicja-cyberprzestepstwa/Lexblog.pl 
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przestępstw z wykorzystaniem technik oraz systemów informatycznych  
i teleinformatycznych. Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystana zostanie 
ogólna i z konieczności skrótowa systematyka rodzajów cyberprzestępczości, 
rozumianych jako „przestępstwa niemożliwe do dokonania poza środowiskiem 
komputerowym”, w których skład wchodzą przede wszystkim:  

1. zmiany dokonywane z użyciem komputera na oprogramowaniu i zbiorach 
danych,  

2. zamachy dokonywane na urządzeniach systemów informatycznych oraz 
ich kradzież,  

3. zamachy dokonywane za pośrednictwem systemów informatycznych,  
4. kradzież materiałów służących do eksploatacji systemów komputerowych, 
5. nieuprawnione uzyskanie dostępu do komputera (hacking). 
Do kategorii cyberprzestępstw autor zalicza się także takie przestępstwa,  

do których użycie komputera oraz technik teleinformatycznych nie jest niezbędne, 
aczkolwiek w sposób znaczący ułatwia ich dokonanie. Będą to głównie:  

1. oszustwa  
2. fałszerstwa oraz kradzież tożsamości, 
3. kradzieże informacji, 
4. inwigilacja,  
5. inne.  
Posługując się tą, jak wspomniano, zupełnie podstawową systematyką,  

nie sposób nie zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Andrzeja Adamskiego –  
i to już w roku 2000 – iż ciągły postęp techniczny nie sprzyja trwałości 
formułowanych w piśmiennictwie definicji przestępczości komputerowej.

3
 Pewne 

elementy charakteryzujące cyberprzestępstwo pozostają jednak niezmienne – 
warto przypomnieć raz jeszcze o komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów z 2007 r. zatytułowanym  
„W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości”. Zapisy zawarte 
 w tymże dokumencie nie tylko zachowują całkowitą aktualność definicyjną, 
(pomimo upływu ponad dekady od ich publikacji), ale – co może i bardziej istotne, 
funkcjonują jako podstawa legislacyjna dla aktualnie prowadzonych przez kraje  
UE polityk zapobiegania cyberprzestępczości. Autorzy wspomnianego komunikatu 
jako cyberprzestępstwa wymieniają:  

- przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych –  
do tych przestępstw zaliczamy głównie nielegalny dostęp do systemów 
poprzez hacking, podsłuch i oszukiwanie uprawnionych pracowników, 
szpiegostwa komputerowe, sabotaż oraz wymuszenia komputerowe 
(wirusy, ataki DoS, DDoS, spam),  

- przestępstwa tradycyjne powiązane z komputerami, takie jak oszustwa (od 
klasycznych oszustw manipulacji fakturami lub kontami firmowymi,  
do manipulacji online – oszukańczych aukcji czy nielegalnego używania 
kart kredytowych). Przestępstwa obejmują również komputerowe podróbki, 
molestowanie dzieci, aż do ataków na życie ludzkie, np. przez manipu-
lowanie systemami energetycznymi, szpitalnymi lub kontroli ruchu 
powietrznego,  

 

                                                           
3
 A. Adamski, Prawo karne komputerowe. Warszawa 2000, s. 32 
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- przestępstwa „kontentowe” (czyli dotyczące zawartości). Ta kategoria 
obejmuje między innymi dziecięcą pornografię, dostarczanie instrukcji 
przestępczych, oferty popełniania przestępstw. Do tej kategorii zaliczamy 
także molestowanie i lobbing poprzez sieć, rozpowszechnianie fałszywych 
informacji (np. czarny PR, schematy „pump-and-dump”) oraz internetowy 
hazard,  

- przestępstwa powiązane z naruszeniem prawa autorskiego i praw pokrew-
nych, takie jak nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie progra-
mów komputerowych, nieautoryzowane użycie baz danych.

4
 

 
2. Cyberterroryzm i jego cechy dystynktywne 

2.1 Zjawisko cyberterroryzmu – próba definicji 
Kolejnym omawianym zagadnieniem, z uwagi na poruszaną tematykę 

znacznie bardziej istotnym, będzie zjawisko cyberterroryzmu, rozumianego tutaj 
jako kategoria zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w celu osiągnięcia 
konkretnych celów terrorystycznych. Jak zauważył Robert Kośla, w pojęciu tym 
mieści się także wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do dezinformacji 
oraz walki psychologicznej itp. W tym przypadku celem ataku jest najczęściej 
informacja przetwarzana, a nie system jako taki.

5
 Ogólnie zaś definiuje  

on cyberterroryzm jako działania blokujące, niszczące lub zniekształcające  
w stosunku do informacji przetwarzanej, przechowywanej i przekazywanej  
w systemach teleinformatycznych oraz niszczące, ewentualnie obezwładniające  
te systemy.

6
 

Natomiast Dorothy Denning za cyberterroryzm uważa samą groźbę ataku  
na komputery, sieci lub systemy informacyjne w celu zastraszenia lub wymuszenia 
na rządzie lub ludziach daleko idących politycznych i społecznych celów.

7
 Z tym 

poglądem niewątpliwie wypada się zgodzić, choć z zaznaczenie, że Denning 
uzupełniła swoją definicję o stwierdzenie, że za atak cyberterrorystyczny można 
uznać tylko taki akt, który powoduje bezpośrednie szkody człowiekowi i jego mieniu 
lub przynajmniej jest na tyle znaczący, że budzi strach.

8
 Jako przykład podaje 

śmierć człowieka, obrażenia ciała, wybuch, zderzenie samolotów lub spowodo-
wanie strat finansowych. Akty nie wywołujące takich skutków, według niej, nie  
są atakami cyberterrorystycznymi.  

Na potrzeby tego opracowania warto wspomnieć też o definicji zapropo-
nowanej przez Jamesa Lewisa, według której cyberterroryzm to wykorzystanie 
sieci komputerowych jako narzędzia do sparaliżowania lub poważnego ogra-
niczenia możliwości efektywnego wykorzystania struktur narodowych /takich  
jak energetyka transport, instytucje rządowe, itp./, bądź też do zastraszenia czy 
wymuszenia na rządzie lub populacji określonych działań.

9
 

                                                           
4
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów, W kierunku ogólnej 
strategii zwalczania cyberprzestępczości, KOM (2007), s. 267 

5.
R. Kośla, Cyberterroryzm – definicja zjawiska i zagrożenie dla Polski (w:) M. Jędrzejewski M, Analiza 
systemowa zjawiska infoterroryzmu. Warszawa 2002, s.482 

6
 Ibidem, s. 481 

 

7.
D. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa 2002, s. 79. 

8
 Ibidem 

9
 J.A. Lewis, Assessing the risk of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats, Center for 
Strategic and International Studies 2002 r., URL – http://www.csis.org/tech/0211_lewis.pdf 
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Ten (bardzo skrócony) przegląd definicji cyberterroryzmu pozwala stwierdzić, 
iż zagrożenie tym zjawiskiem dotknąć może praktycznie wszystkich jednostek 
organizacyjnych państwa, wielu jego podsektorów infrastruktury krytycznej, ale też 
– w coraz większym stopniu – wspólnot międzynarodowych. Oddziaływanie aktu 
terrorystycznego, dokonanego poprzez cyberatak, jest zawsze wielowymiarowe, 
bowiem przyczynia się on do destrukcji i dezorganizacji życia całej społeczności 
lub sporej jej części. Zwłaszcza ataki na systemy energetyczne, ale też 
transportowe, łącznościowe czy sieci bankowe są wyjątkowo skutecznym 
narzędziem wpływu na rządy i opinię społeczną. Na ową skuteczność wpływ ma 
wiele czynników, poniżej podano kilka z nich – zdaniem autora, najbardziej 
istotnych.  

- Teoretycznie całkowita anonimowość sprawców ataku – brak wiedzy  
o tym, kto, skąd i dlaczego dokonał ataku, daje terrorystom możliwość 
manipulowania informacją, utrudnia państwom czy organizacjom odparcie 
ataku i budowanie skutecznych, systemowych czy międzynarodowych 
struktur przeciwdziałania. To także bardzo duża trudność wykrycia 
przygotowywanego ataku przez służby odpowiedzialne za obronę 
cyberprzestrzeni – czyli tym samym możliwość dokonywania całkowicie 
nagłych oraz nieprzewidywalnych akcji. Ofiary cyberataków są nieświa-
dome zagrożeń, a przez to zupełnie nieprzygotowane do ich odparcia.  

- Bardzo niskie koszty ataku oraz fizyczne bezpieczeństwo terrorystów –  
w porównaniu z kosztami ataków terrorystycznych wymagających użycia 
drogiej broni czy technologii, zaangażowania wielu ludzi i rozbudowanej 
logistyki, skuteczny cyberatak można przeprowadzić z użyciem 
zwyczajnego komputera podłączonego do sieci Internet. W kontekście 
zjawiska cyberterroryzmu międzypaństwowego aspekt kosztów odgrywa 
jeszcze większą rolę, jeśli porównać go z ogromnymi nakładami 
niezbędnymi do prowadzenia regularnych działań zbrojnych. Zaś hakerzy 
dokonujący ataku, mogącego doprowadzić do śmierci wielu ludzi, sami 
pozostają bezpieczni, nie będąc w żaden sposób zagrożonymi 
bezpośrednimi skutkami swojego działania – ataku w cyberprzestrzeni 
można dokonać z dowolnego miejsca na ziemi, często odległego o tysiące 
kilometrów od zaatakowanego obiektu czy systemu. 

- Brak możliwości odwetu czy zastosowania sankcji wobec sprawców – jak 
zaatakowany kraj może skutecznie zwalczać sprawców, nie znając często 
ich miejsca pobytu, czy nawet przynależności państwowej? Walka  
z wirtualnym przeciwnikiem sprowadza się w gruncie rzeczy do próby 
zabezpieczenia przed kolejnym atakiem, ma więc charakter jedynie 
defensywny. Trudno wyobrazić sobie walkę z cyberterrorystami, atakują-
cymi przez Internet energetyczną infrastrukturę przesyłową czy wytwórczą, 
za pomocą jakichkolwiek konwencjonalnych środków militarnych. 
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2.2. Obszary zagrożeń cyberterrorystycznych 
W przypadku podziału na obszar zagrożeń cyberterrorystycznych mamy  

do czynienia przede wszystkim z atakami na: 

- systemy wojskowe, które przechowują informacje o położeniu satelitów, 
rozmieszczeniu wojsk oraz broni, prowadzących badania nad nowymi 
rodzajami broni, systemami łączności itp. Najwięcej włamań tego rodzaju 
zanotowano podczas trwania zimnej wojny, a głównymi sprawcami byli  
z reguły agenci innych wywiadów; 

- systemy przedsiębiorstw, w tym energetycznych, które przechowują oraz 
przetwarzają informacje ważne z punktu widzenia nie tylko działalności 
firmy, ale i całego systemu gospodarczego 

- systemy wchodzące w skład tzw. infrastruktury krytycznej państwa, czyli 
m.in. bankowo-finansowe, energetyczne, telekomunikacyjne, dostarczania 
wody, transportu, służb do działań w sytuacjach wyjątkowych, które 
przechowują informacje ważne dla bezpieczeństwa państwa.

10
 

Ataki cyberterrorystyczne wymierzone w sektor energetyczny przepro-
wadzane są coraz częściej i przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych metod. 
Co bardzo znamienne – uważa się, że ataki dokonywane przez grupy aktywistów 
politycznych, np. ekologów czy radykalnych kontestatorów politycznych  
są stosunkowo niegroźne. Zdaniem autora tego typu ataki, choć są oczywiście 
cyberprzestępstwami, z reguły nie mają charakteru cyberterrorystycznego. 
Prawdziwe zagrożenie tkwi w działaniach cyberterrorystycznych prowadzonych 
przez rządy innych państw. Cyberatak może być przeprowadzony jako część 
składowa (najczęściej początkowa, o charakterze inicjatywnym) większej, polity-
czno-militarnej akcji lub też mieć postać samodzielnego ataku. Ataki cyberterro-
rystyczne, wykonywane na zlecenie rządów, są doskonale przygotowane, 
wykonywane przez wyspecjalizowanych hakerów i mają najczęściej charakter 
sabotażowy. Skutecznie atakowana jest energetyczna infrastruktura krytyczna 
przeciwnika, zaś brak dostaw energii elektrycznej może dotknąć duże obszary  
i wiele milionów ludzi jednocześnie, czego efektem są nie tylko duże straty czy 
zniszczenie, ale też ofiary śmiertelne.  

  
3. Podatność sektora energetycznego na ataki cyberprzestępcze oraz 

cyberterrorystyczne 
3.1. Bezpieczeństwo energetyczne  

Bezpieczeństwo energetyczne jest pojęciem często rozumianym stosunkowo 
wąsko – jako stan, w którym gospodarka danego państwa ma zapewniona 
niezbędną dla jej funkcjonowania i rozwoju podaż czynników produkcji, w tym 
wystarczalność energetyczną.

11
 To definiowanie czysto gospodarcze, w którym 

najistotniejsze jest bezpieczeństwo surowcowe, a także finansowe – ujęcie  
to dotyczy głównie kosztów uzyskania energii oraz zapewnienia ciągłości dostaw.

12
 

                                                           
10

 A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym 
świecie. Warszawa 2003 

11
 E. Haliżak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (w:) 
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XXwieku. Warszawa 1997, s. 78-82 

12
 A. Gradziuk, W. Lach, E. Poseł-Częścik, K. Sochacka, Co to jest bezpieczeństwo energetyczne 
państwa? (w:) S. Dębski, B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego 
państwa. Warszawa 2003, s. 76 
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Energia jest specyficznym produktem, ponieważ musi być dostępna w sposób 
ciągły, bez wyjątku, także w sytuacji kryzysów politycznych, ekonomicznych czy 
nawet militarnych. Brak płynności w dostawach energii wiąże się z zagrożeniami 
dla całej gospodarki państwa czy wręcz grup państw, i to nie tylko w zakresie ich 
stabilności gospodarczej, ale przede wszystkim zdrowia i życia obywateli. Sektor 
energetyczny odgrywa wiec zasadnicza role nie tylko w kształtowaniu efektywności 
i konkurencyjności gospodarki, ale wpływa też (bezpośrednio i pośrednio) na 
kompleksowe funkcjonowanie społeczeństwa oraz systemu państwowego. Dlatego 
też każdy atak cyberterrorystyczny, wymierzony w energetyczną infrastrukturę 
krytyczną, prowadzi nie tylko do zaburzenia bezpieczeństwa energetycznego  
w klasycznym, ekonomicznym rozumieniu tego terminu, ale pociąga za sobą 
realne, fizyczne zagrożenie dla państwa i jego obywateli.  

Liczba cyberprzestępstw oraz ataków o charakterze cyberterrorystycznym, 
wymierzonych w bezpieczeństwo i stabilność sektora energetycznego gwałtownie 
rośnie. Można by odnieść się do prostej korelacji, że ponieważ rośnie w ogóle 
liczba wszystkich przestępstw kwalifikowanych jako cybernetyczne, zatem 
tendencja ta tyczy się również sektora energetycznego. Jednakże ataki na systemy 
i przedsiębiorstwa energetyczne, z uwagi na skalę i charakter potencjalnych szkód, 
które mogą wyrządzić, mają znaczenie szczególne i tak właśnie powinny być 
traktowane.  

Według zespołu ICS-CERT (Industrial Control System-Cyber Emergency 
Response Team) Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, odpowie-
dzialnego za reagowanie na incydenty komputerowe przeciwko energetycznej 
infrastrukturze krytycznej, w 2011 roku zanotowano 198 cyberataków. Tymczasem 
w roku poprzednim było ich zaledwie 49. Czterokrotny wzrost w skali zaledwie 
jednego roku – to daje do myślenia! Co prawda w raporcie za rok 2014 
odnotowano „tylko” 245 ataków skierowanych na urządzenia klasy ICS w sektorze 
energetyki i kluczowej produkcji (Critical Manufacturing), wzrost nie jest więc już 
tak dynamiczny, jednakże nadal jest wyraźny. Warto też zwrócić uwagę na badania 
ICS-CERT przeprowadzone w roku 2013 wśród 150 przedsiębiorstw sektora 
energetycznego USA – aż 9% z nich poinformowało, że do prób atakowania ich 
systemów dochodzi niemal codziennie.  

 
3.2. Czynniki zwiększające zagrożenie  

Co sprawia, że systemy energetyczne są tak bardzo podatne na możliwość 
ataku? Z technicznego punktu widzenia można wymienić kilka czynników 
zwiększających ryzyko:  

- Powszechne wykorzystanie SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition),

13
 czyli systemów informatycznych nadzorujących i kontrolują-

cych przebieg procesu technologicznego oraz produkcyjnego. Choć syste-
my SCADA są bardzo podatne na ataki zewnętrzne, to pozostają głównym 
narzędziem zarządzania i kontroli sieci przesy-łowych, rurociągów 
gazowych i naftowych, głównie z uwagi na automaty-zację produkcji, 
prowadzącą do jej stabilności i zmniejszenia kosztów wytworzenia 
produktu.  

                                                           
13

 https://inductiveautomation.com/what-is-scada 
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- Brak wystarczającego zabezpieczenia sieci z uwagi na wysoki koszt – 
budżety wielu koncernów przygotowane są raczej na usuwanie skutków 
ataków niż do ponoszenia bardzo wysokich, stałych kosztów zapobiegania 
im. W sytuacji, w której celem cyberataku jest pozyskiwanie informacji, 
zwłaszcza regularne, nie zaś zniszczenie infrastruktury, zagrożenie 
bezpieczeństwa może przez długi czas pozostawać nie wykryte.  

- Powszechne dążenie do ograniczenia kosztów – co w sposób oczywisty 
wpływa na skuteczność ochrony przed cyberatakami. Aspekt ten tyczy się 
zarówno dużych koncernów energetycznych, jak i ich podwykonawców. 
Kryterium stopnia zabezpieczenia przed możliwością cyberataku 
kategorycznie winno być brane pod uwagę przy wyborze firmy do współ-
pracy. Korzystanie z usług podwykonawców wytwarza konieczność 
połączenia (choćby czasowego) systemów komputerowych koncernów  
z systemami małych firm outsourcingowych. Cześć z nich nie zabezpiecza 
w sposób wystarczający swojej sieci, otwierając w ten sposób możliwość 
ataku pośredniego na serwery usługodawcy.  

- Czynnik ludzki – który nie jest związany oczywiście tylko i wyłącznie  
z sektorem energetycznym, jednakże lojalność, wiedza i doświadczenie 
pracowników w tej dziedzinie gospodarki pozostają kluczowymi, choć 
często niedoceniany elementami istotnymi dla jej cyberbezpieczeństwa. 
Używanie przez pracowników przenośnych urządzeń typu dysk czy 
pendrive, niska skuteczność haseł, korzystanie z portali społeczno-
ściowych czy prywatnej poczty e-mail w miejscu pracy stwarza duże ryzyko 
dla bezpieczeństwa sieci firmy. Nie sposób oczywiście pominąć działania 
zamierzonego, intencjonalnego, obliczonego na kradzież danych czy 
wyrządzenie szkód – do przeprowadzenia ataku cyberterrorystycznego 
udział człowieka jest absolutnie niezbędny.  

- Nowe technologie informatyczne, jak np. powszechne wykorzystanie 
chmury – do gromadzenia danych, ale też do bieżącej pracy obliczeniowej. 
Chmura to co prawda narzędzie wygodne, szybkie i tańsze niż klasyczna 
architektura oparta na serwerach stacjonarnych, niemniej jednak bardziej 
narażone na niebezpieczeństwo cyberataku. 

- Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid) – czyli dostar-
czanie odbiorcom energii elektrycznej lub szerzej – usług energetycznych 
– z wykorzystaniem środków IT, zapewniające obniżenie kosztów  
i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł 
energii, także odnawialnej. Coraz powszechniejsze wykorzystanie tych 
systemów również stwarza zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa 
energetycznego. 

- Ciągle zbyt mały udział państwa w systemowych działaniach chroniących 
sektor energetyczny – infrastruktura energetyczna jako jeden z najważ-
niejszych elementów bezpieczeństwa państwowego ma znaczenie strate-
giczne i jako taka powinna być szczególnie chroniona. Niepokoi zwłaszcza 
rosnące zagrożenie cyberterroryzmem strategicznym, który staje się meto-
dą walki między państwami jako skuteczny element wpływu na gospo-
darkę, obronność i bezpieczeństwo obywateli. 
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4. Motywacja cyberataków na sektor energetyczny 
Warto zwrócić uwagę, że jedynie określenie motywacji czynu oraz wiedza  

o tym, kto jest napastnikiem, pozwala dokonać rozróżnienia ataków na systemy 
energetyczne będące cyberprzestępstwami, od tych o charakterze bliższym aktom 
cyberterrorystycznym. W przypadku klasycznych konfliktów o charakterze 
militarnym, identyfikacja przeciwnika nie stwarza większych trudności (choć 
pewnym wyjątkiem stają się tzw. wojny hybrydowe, w których strona atakująca 
możliwie długo stara się pozostać anonimowa). W przypadku cyberataku 
techniczna zdolność do jego dokonania zależna jest prawie tylko od umiejętności 
informatycznych atakującego, nie zaś od jego potencjału militarnego czy 
ekonomicznego. Poza tym strona zaatakowana nie wie, czy atak cybernetyczny 
jest jednostkowy i autonomiczny, czy może pozostaje jedynie wstępnym etapem 
konfliktu międzypaństwowego o charakterze polityczno-militarnym.  

Na potrzeby tego artykułu omówimy teoretyczne włamanie do systemu 
informatycznego koncernu energetycznego, w wyniku którego wykradziono dane 
wrażliwe, kluczowe dla funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. Dalszy rozwój 
sytuacji pozwala ocenić motywację ataku: 

A) Jeśli pozyskane dane są następnie sprzedawane, np. firmie 
konkurencyjnej – mamy niewątpliwie do czynienia z cyberprzestępstwem. 
Kwalifikacja jest jasna, a motywacja finansowa nie pozostawia wątpliwości 
co do interpretacji czynu. To jednak nie akt cyberterroryzmu – nie ma ofiar  
w ludziach ani bezpośrednich zniszczeń infrastruktury, zaś sam atak 
utrzymywany jest w tajemnicy i nie stanowi upublicznionej groźby.  

B) Celem przykładowego ataku okaże się pozyskanie informacji na temat 
działalności koncernu energetycznego, a następnie opublikowanie ich  
w Internecie, np. jako rodzaju manifestacji światopoglądowej bądź poli-
tycznej, związanej z kwestiami ochrony środowiska? Wykradzione dane 
nie są sprzedawane, tylko udostępniane, nie ma więc motywacji finanso-
wej sprawcy, a deklarowanym celem działania jest np. „uświadomienie” 
społeczeństwa. Niewątpliwie mamy do czynienia z cyberprzestępstwem, 
niemniej w kategoriach odbioru społecznego, szczególnie w krajach, gdzie 
świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, czyn taki niekoniecznie byłby 
oceniony jednoznacznie negatywnie. Zwłaszcza jeśli ofiarą ataku padłoby 
przedsiębiorstwo wytwarzające energię ze źródeł nieodnawialnych, 
bardziej szkodliwych dla ludzi oraz środowiska naturalnego niż OZE.  

C) Kiedy uzyskane poprzez cyberatak dane wrażliwe potencjalnie umożliwiają 
sprawcom lub zleceniodawcom uzyskanie realnego wpływu na sprawność 
działania sieci energetycznej, (co pozwoli atakującym na sformułowanie 
określonych żądań czy warunków), to bez wątpienia mamy do czynienia  
z aktem terrorystycznym, nawet jeśli nie dochodzi do realizacji gróźb.  

D) Natomiast gdy energetyczna infrastruktura krytyczna rzeczywiście zostanie 
zaatakowana, bez poprzedzających ją gróźb czy prób wywarcia wpływu, 
czego efektem będzie jej uszkodzenie lub zniszczenie – moim zdaniem 
mamy do czynienia nie tyle z cyberterroryzmem, co aktem wojny. Atak 
cybernetyczny – jako skuteczny sposób walki – jest tylko jednym  
ze środków realizacji decyzji politycznej o rozpoczęciu konfliktu, sam  
w sobie nie ma zaś charakteru deklaratywnego czy ultymatywnego.  

 



1275 
______________________________________________________________________________________________

 

 

5. Ataki na sektor energetyczny jako przykład terroryzmu państwowego 
System energetyczny to jeden z najistotniejszych elementów gospodarki 

państwa, zagrożonych cyberterroryzmem. Infrastruktura energetyczna ma wiele 
słabych punktów, które mogą umożliwić skuteczne przeprowadzenia ataku. 
Cyberterroryzm energetyczny staje się najbardziej nieprzewidywalnym, (a przez  
to najgroźniejszym) sposobem oddziaływania zorganizowanych grup, ale także 
(coraz częściej) innych państw na zdolność obronną oraz bezpieczeństwo 
zaatakowanego kraju. Zwłaszcza w przypadku państw, które nie toczą ze sobą 
wojny konwencjonalnej, choć pozostają w konflikcie politycznym czy świato-
poglądowym – wymienić można tu głównie Chiny, USA i Rosję. Państwa  
te, formalnie pozostając wobec siebie neutralnymi i powiązanymi gospodarczo, 
prowadzą wiele działań zmierzających do wzajemnego osłabienia swoich 
potencjałów gospodarczych i militarnych.

14
 

Chyba najbardziej znanym przykładem jest blackout z 2003 roku, który 
wydarzył się w USA, dotykając aż 9 stanów. Ponad 52 miliony ludzi zostały 
wówczas pozbawione dostaw prądu na niemal 48 godzin, 11 osób zginęło, zaś 
koszty usunięcia zniszczeń oceniane są na kilkadziesiąt milionów dolarów. 
Znamienne, że atak przeprowadzony był tak sprawnie, iż początkowo uznawano, 
że był to po prostu błąd oprogramowania systemu kontrolnego firmy FirstEnergy  
w Ohio. Czyli atak nie tylko okazał się być wyjątkowo skuteczny i groźny  
w skutkach, ale też jego wykonawcy potrafili ukryć swoje działanie – i to na dłuższy 
czasu. Bowiem dopiero w 2007 roku eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z CIA 
przyznali, że blackout z 2003 roku został spowodowany przez chińskich hakerów, 
którzy przejęli kontrolę nad system kontrolnym sieci energetycznych. Ich celem nie 
była ani manifestacja światopoglądowa, ani osobisty zysk – akcja miała podłoże 
geopolityczne, przypuszczalnie zlecona została przez chiński rząd, dlatego też 
należy kwalifikować ją jako akt cyberterrorystyczny. Tym bardziej słusznie, że dziś 
powszechnie uznaje się tezę, że w przypadku wystąpienia konfliktu zbrojnego 
pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, infrastruktura energetyczna USA 
stanie się celem zaawansowanych cyberataków. Atakując elementy infrastruktury 
krytycznej – lub tylko grożąc ich zaatakowaniem – Chiny starają zniechęcić USA 
do interwencji zbrojnej. Blackout z 2003 roku staje się więc znaczącym 
argumentem w tej próbie sił i niewątpliwie wpływa na politykę USA wobec Chin.  

Innym przykładem działalności chińskich hakerów może być kampania „Night 
Dragon”, która rozpoczęła się na początku 2009 roku i trwała prawie 2 lata. Była 
świetnie zorganizowana, ukierunkowana na konkretne cele, wykorzystująca 
zaawansowane oprogramowanie oraz metody inżynierii społecznej. Celem 
„Nocnego Smoka” była kradzież wrażliwych danych, przede wszystkim wyników 
badań, realizowanych przez największe przedsiębiorstwa energetyczne oraz 
petrochemiczne w USA i nie tylko. Choć zdaniem ekspertów metody ataków oraz 
użyte narzędzia informatyczne jednoznacznie wskazują na chińskich hakerów,  
a zleceniodawcą przypuszczalnie był chiński rząd, to jednak akcja ta nie nosi 
znamion cyberterroryzmu. Choć masowo wykradano dane, w tym także bilanse  
i analizy finansowe spółek energetycznych, to jednak w jej wyniku nie doszło  
do zniszczeń czy uszkodzeń infrastruktury krytycznej, nie przerwano dostępu  

                                                           
14

 W. Smolski, Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Wrocław 2015, 
s. 483 
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do energii elektrycznej, nie było też ofiar w ludziach. Celem ataku było pozyskanie 
informacji, mających wpływ na wymianę gospodarczą i PKB, ale nie sabotaż.  
W czasie tego wirtualnego konfliktu rola rządu chińskiego nie była jasna, gdyż choć 
oficjalnie nie popierał on działalności hakerów, ale też nie podjął żadnych działań, 
mających na celu ich powstrzymanie. Jak podaje Wiesław Smolski, co pewien czas 
w amerykańskiej prasie podnoszone są glosy, że chińscy wojskowi chcą 
wykorzystać „niezależnych” hakerów, aby przetestować formy walki informacyjnej  
i jednocześnie sprawdzić amerykańskie i tajwańskie zabezpieczenia.

15
 

I trzeci przykład – dla odmiany taki, za którym najprawdopodobniej stoją 
służby specjalne USA oraz Izraela – czyli użycie w 2009 roku wirusa o nazwie 
Stuxnet, którego zadaniem było unieszkodliwienie rozwoju programu atomowego 
Iranu poprzez zniszczenie wirówek wzbogacania uranu w ośrodku Natanaz. 
Złośliwe oprogramowanie wprowadzono poprzez zainfekowane urządzenie 
przenośne – laboratorium Natanaz ze względów bezpieczeństwa pozbawione było 
dostępu do sieci zewnętrznej. Operacja częściowo się powiodła, około  
¼ cyklotronów zostało zniszczonych, niemniej jednak wirus – najprawdopodobniej 
w wyniku celowych działań Irańczyków – przedostał się do sieci Internet.  
Nim został zneutralizowany, spowodował wiele szkód, które w większości  
dotknęły USA. Choć motywacje tego ataku pozostają teoretycznie zasadne  
dla społeczeństw zachodnich, z uwagi na realność zagrożenia ze strony Iranu,  
to trudno jednak nie nazwać go aktem cyberterroryzmu państwowego. 

 
Podsumowanie 
Przedstawiona w niniejszym artykule skrótowa systematyka zagrożeń dla 

bezpieczeństwa energetycznego, powodowanych przez cyberprzestępstwa i akty 
cyberterrorystyczne, to jedynie zarys problemu, który niewątpliwie jest jednym  
z największych i najbardziej aktualnych dla współczesnych państw i społeczeństw. 
Państwa i organizacje międzynarodowe podejmują wiele działań mających 
zapewnić poprawę bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i zwiększyć skuteczność 
zwalczania cyberterroryzmu – i stwierdzić należy, że w tym zakresie kraje 
europejskie wykazują dużą aktywność oraz zaangażowanie. Aktywność Polski, tak 
w pracach legislacyjnych, jak i w zakresie praktycznego upowszechniania wiedzy  
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa energetycznego, wydaje się na razie nieco 
mniej widoczna. Być może wynika to z faktu, że Polska nie stała się jak dotąd 
celem żadnego większego ataku na energetyczną infrastrukturę krytyczną, tak  
jak nie stała się celem żadnego dużego ataku terrorystycznego. Owo poczucie 
bezpieczeństwa jest jednak pozorne, dlatego też wzrost świadomości zagrożenia 
bezpieczeństwa energetycznego oraz wypracowanie możliwie skutecznych metod 
zapobiegania cyberterroryzmowi winno znajdować się na liście priorytetów 
polskiego rządu i instytucji legislacyjnych. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęto próbę zdiagnozowania, jak znacząco dynamiczny rozwój  

i upowszechnienie technologii informatycznych wpływają na zdolność  
do skutecznego zabezpieczenia światowego systemu energetycznego oraz jego 
infrastruktury krytycznej. Stwierdzono, iż wprowadzenie nowych systemów 
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kontrolujących produkcję energii zaowocowało zarówno wzrostem efektywności 
sektora energetycznego, jak i zwiększyło poziom zagrożenia cyberprzestępczością 
i cyberterroryzmem. W artykule pokrótce omówiono definicje zarówno cyber-
przestępczości, jak i cyberterroryzmu, zwrócono także uwagę na brak  
w polskim prawie obowiązującej, jednolitej definicji tych zjawisk. Duży nacisk 
położono zwłaszcza na przejawy cyberterroryzmu, jako czynnika stwarzającego 
coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa sektora energetycznego, oraz 
opisano jego szczególną podatność na ten typ zagrożenia. Wyodrębniono też 
obszary zagrożeń cyberterrorystycznych dla infrastruktury krytycznej, zwracając 
uwagę na czynniki zwiększające to zagrożenie. Podano także przykłady 
cyberataków na sektor energetyczny jako przejawy terroryzmu państwowego. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, cyberterroryzm a bezpie-
czeństwo energetyczne 

 
Summary 
This article attempts to analyse the extent to which the dynamic development 

and wide accessibility of information technology has materially affected the 
capability to provide tight security of the global energy system and its critical 
infrastructure. It was found that the introduction of new systems to control and 
monitor energy production resulted in an improved efficiency of the energy sector, 
but also increased the threat of cybercrime and cyberterrorism. The article provides 
an overview of the definitions of both cybercrime and cyberterrorism, and signals 
the lack of valid and uniform definitions of these phenomena in the Polish law. 
Particular emphasis is placed on the manifestations of cyberterrorism as a source 
of growing threat to the energy security, and the sector’s specific susceptibility  
to such threats is described. The article also identifies the areas of cyberterrorist 
threats to critical infrastructure, indicating the factors which increase the threats. 
Examples of state terrorism in the form of cyberattacks launched on the energy 
sector are also provided.  

Key words: energy security, cyberterrorism and energy security 
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BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWEJ A ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA 
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI W ENERGETYCE JĄDROWEJ 
 
 
Wstęp  
Celem artykułu jest próba podjęcia dyskusji na tematy związane z tymi 

aspektami bezpieczeństwa elektrowni jądrowej, które można nazwać i ocenić  
w okresie przygotowania inwestycji. Pozostawienie określonych zagrożeń bez 
próby ich zdefiniowania na wczesnym etapie przygotowania, wyboru technologii  
i organizacji procesu wpłynie na efektywność i skuteczność inwestycji. Wskazanie 
zagrożeń i ich źródeł związanych z podjętym procesem inwestycyjnym, które mają 
wpływ na jego efektywność i pomyślne zakończenie w celu nie powtórzenia błędów 
popełnionych przy okazji budowy i likwidacji Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.1 
Błędy popełnione w Żarnowcu stanowią doświadczenie osobiste autora, który  
w latach 1982-1991 pracował na budowie elektrowni jądrowej.  

Bardzo często powtarzanym błędem popełnianym przez zwolenników jest 
argumentacja, że budujemy elektrownię jądrową, bo nie mamy innego wyjścia. 
Jesteśmy zmuszeni realizacją naszych zobowiązań międzynarodowych lub 
grożącym niedoborem prądu. Strach jest złym doradcą, ale dobrym i sprawdzonym 
argumentem jeśli chodzi o uzasadnianie konieczności budowy elektrowni 
jądrowych. To zjawisko ma swoje uwarunkowania historyczne, dlatego warto 
poznać je bliżej.  

 
Strach czynnikiem rozwoju energetyki jądrowej  
Zimna wojna 
Sianie strachu wśród obywateli i budowa poczucia zagrożenia od powstania 

energetyki jądrowej były istotnym czynnikiem rozwoju tej branży. Pokojowy atom  
w latach 50. minionego wieku służył wyścigowi zbrojeń i osiągnięciu przewagi 
militarnej w okresie „zimnej wojny”. Jedne kraje w celu budowy bomby potrafiły 
wzbogacić uran U-235 do 90%. Inne, które nie miały dostępu do odpowiednich 
wirówek, próbowały odzyskać pluton z paliwa wypalonego w „pokojowych” 
reaktorach energetycznych. Najczęściej stosowano równolegle jedną i drugą 
metodę. Rozwinięta energetyka jądrowa Francji i zdolności tego kraju do przetwa-
rzania wypalonego paliwa, które dzisiaj zachwycają zwolenników EJ to wynik 
konsekwentnej realizacji polityki uczynienia z Francji atomowego mocarstwa.  

                                                           
1
 Przygotowując plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce dobrze byłoby pojęcie „pierwsza”  
na zawsze przypisać przedsiębiorstwu państwowemu Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie 
(od stycznia 1982) z przypiskiem w likwidacji (grudzień 1990) . Takie podejście pozwoli wszystkim 
zaangażowanym w proces rozwoju energetyki jądrowej w Polsce pamiętać o wielkiej odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje i nie dopuścić naszych starych błędów, za które mogą zapłacić 
przyszłe pokolenia Polaków. 
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Kryzysy naftowe 
Po zakończeniu pierwszego etapu rozkwitu energetyki jądrowej związanego  

z zimną wojną rozpoczął się drugi etap jej rozwoju. Był reakcją na pierwszy wielki 
kryzys naftowy 1973 roku. Drugi kryzys naftowy z lat 1979-1982 był skutkiem 
rewolucji irańskiej. Także sprzyjał utrzymaniu tendencji rozwojowych energetyki 
jądrowej. Słupki na rysunku 1 potwierdzają, że energetyka jądrowa to technologia 
strachu i obaw. 

 

Rysunek nr 1: Liczba budowanych w kolejnych latach reaktorów jądrowych 
 

 
Źródło: World Nuclear Association 
 

Stan wojenny 
Przygotowania do budowy polskiej elektrowni jądrowej rozpoczęły się jeszcze 

w latach 60. i trwały ponad 20 lat. W czasie kryzysu naftowego lat 70. przygo-
towania do realizacji budowy jądrówki uzyskały kolejny impuls. Do podjęcia decyzji 
o rozpoczęciu budowy elektrowni jądrowej w Polsce potrzeba było jeszcze 
większej presji i jeszcze więcej strachu. 

Udało się to osiągnąć dopiero w stanie wojennym. Realizację budowy EJ 
rozpoczęto na podstawie uchwały Nr 10/82 RM PRL z 18 stycznia 1982 r., czyli 
nieco ponad miesiąc od rozpoczęcia stanu wojennego. Należy pamiętać,  
że czynnik strachu może zostać użyty również przez przeciwników budowy.  
Oto przykład, którym posłużył się znany lekarz, przeciwnik EJ Żarnowiec po awarii 
w Czarnobylu: Ilość martwych urodzeń w Gdańsku po Czarnobylu wzrosła 
dwukrotnie. Prawda? Tak. Z 1 do 2, ale nikt nie sprawdził, że wieloletnia średnia 
statystyczna wynosiła w tamtym okresie 5 zgonów rocznie. 

 Elektrownia, której budowa rozpoczęła się w czasie stanu wojennego po jego 
zakończeniu, 17.12.1990r. Uchwałą RM Nr 204/90 została przerwana. To jeszcze 
raz potwierdza, że wojna i strach wpisane są w rozwój energetyki jądrowej. 
Narastający opór społeczny i początek przemian ustrojowych państwa zamknęły 
ten rozdział naszej historii na kolejne 25 lat. Dzisiaj następne pokolenie Polaków 
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zadaje sobie pytanie, czy nasza gospodarka może się intensywnie rozwijać bez 
energetyki jądrowej? 

 
Czasy współczesne 
W Polsce również dzisiaj próbuje się uzasadniać budowę elektrowni 

atomowych strasząc koniecznością spełniania wymagań środowiskowych, 
dyrektyw unijnych lub tym, że w niedalekiej przyszłości zabraknie węgla i energii 
elektrycznej dla rozwijającego się kraju.  

Tylko, że po kolejnych awariach, w Czarnobylu (1986) i w Fukushimie (2011) 
ten sam czynnik strachu, który był motorem postępu energetyki jądrowej rozpoczął 
proces jej powolnego wymierania, przynajmniej w takiej postaci, jaką znamy 
dzisiaj. 

 
Ustalenie zasad dyskusji o budowie elektrowni jądrowych w Polsce 
Budowanie bez podziałów  
Kolejnym zjawiskiem, które nie sprzyja podjęciu racjonalnej decyzji, a w nieda-

lekiej przyszłości może stanowić poważnie zagrożenie jest radykalizacja podziału 
na zwolenników i przeciwników energetyki jądrowej. Obserwowane dziś podejście 
zerojedynkowe dotyczy nawet środowisk opiniotwórczych i naukowych. W więk-
szości analiz poparcia publikowana jest się ilość zwolenników i przeciwników 
budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Miarą sukcesu zwolenników technologii 
procentowy wzrost ilości przekonanych w stosunku do roku poprzedniego. 
Podejście zerojedynkowe dobrze wpisuje się w politykę podziału społeczeństwa  
na „my” i „oni”, niestety nie sprzyja podejmowaniu rzeczowej dyskusji na trudne 
tematy. 

Po ugruntowaniu podziałów na zwolenników i przeciwników technologii 
jądrowych obie strony zaczynają się nawzajem straszyć, czyli grać na atomowych 
fobiach, które potęgują niepokój społeczny. 

Uzasadnianie potrzeby budowy elektrowni jądrowej powinno podlegać 
zasadom wieloletniego planowania strategii rozwoju gospodarczego.  

Proponuje się scharakteryzować proponowane podejście do realizacji budowy 
elektrowni zasadą 4xNIE. Zakłada ona przekonanie, że: 

· NIE można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa elektrowni jądrowej,2 
· NIE jest tak, że jest to jedyny możliwy kierunek rozwoju energetyki,

3
 

· NIE dajmy zastraszyć się opłatami za CO2 lub tym, że skończy się węgiel,4 
· NIE będziemy mogli sobie pozwolić na nie wybudowanie EJ.

5
 

                                                           
2
 Podobnie jak każdego innego obiektu technicznego. Uczyniono wiele, żeby technologie jądrowe 
należały do najbardziej bezpiecznych technologii pozyskania energii. Podjęto zbyt mało działań  
w celu rozpoznania praw rządzących strachem przed „nowym” i nie dokonano próby racjonalizacji 
kosztów układów bezpieczeństwa, które rosnąc lawinowo, nie pozwalają się rozwijać nowym, 
innowacyjnym, ale mniej sprawdzonym technologiom reaktorowym, 

3
 Mamy własne zasoby paliw pierwotnych. Mamy specjalistów i posiadamy technologie wzbogacania 
węgla i racjonalnego wykorzystania węgla.  

4
 Dodatkowe opłaty klimatyczne to test dla rządzących. Węgla i ropy nie zabraknie. Wiek kamienny  
w historii Ziemi nie zakończył się dlatego, że skończyły się kamienie. 

5
 Może się zdarzyć w nieodległym czasie, że sami stworzymy warunki konieczności budowy elektrowni 
jądrowych. Jeśli obecna reforma górnictwa węglowego doprowadzi do ograniczania wykształcenia 
kadr wydobywczych, zamknięcia rentownych kopalń i ograniczania wydobycia spowodowanego 
brakiem niezbędnych inwestycji, to doprowadzimy do konieczności najpierw importu węgla, co już 
obserwujemy, a dalszej kolejności przy zachowaniu obecnych tendencji rozwojowych naszej 
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Jeśli uczestnicy dyskusji o celowości wyboru opcji rozwojowej energetyki 
jądrowej, z jednej i z drugiej strony, będą gotowi przyjąć powyższe założenia ułatwi 
to wspólne rozwiązywanie wielu problemów. Zamiast radykalizacji poglądów należy 
zacząć od tego, że wykorzystanie i rozwój własnych zasobów energetycznych  
jest lepsze niż obcych, zwłaszcza takich, do których z przyczyn obiektywnych nie 
jesteśmy w stanie wnieść własnej myśli technicznej.  

Niestety niewiele udało się osiągnąć również w dziedzinie rozwoju technologii 
i racjonalizacji procesu wydobycia węgla, kondycjonowania paliwa i ochrony środo-
wiska. Dlatego o energetyce jądrowej jako możliwej, albo nawet koniecznej opcji 
rozwoju kraju trzeba dyskutować.  

 
Bezpieczeństwo techniczne. 
Przedmiotem dyskusji nie jest bezpieczeństwo techniczne elektrowni. Ono jest 

niepodważalne. Często próbuje się użyć argumentów związanych z bezpie-
czeństwem tej czy innej technologii. Nie wybieramy pomiędzy bardziej lub mniej 
bezpieczną technologią reaktorową. Po awarii w Czarnobylu opcja kompromisu  
w tym zakresie nie istnieje. Społeczność międzynarodowa nie dopuści budowy 
„niesprawdzonej” i niepewnej instalacji jądrowej. Na rynku pozostały technologie 
generacji 3+. Projekty różnią się jedynie tym, czy zostały już oddane do eksplo-
atacji oraz zgromadzonym doświadczeniem eksploatacyjnym. 

Jeśli elektrownia jądrowa jest bezpieczna - a jest - to skąd się biorą zagrożenia, 
opóźnienia i fobie związane z realizacją inwestycji?  

Głównym zagrożeniem jest brak strategii dla rozwoju energetyki jądrowej.  
Nie chodzi tylko o realizację budowy jednej, potem drugiej elektrowni. Potrzebna 
jest całościowa wizja realizacji opcji jądrowej i jej udziału w gospodarce kraju wraz 
z wyraźnym określeniem miejsca Polski międzynarodowym podziale pracy. 

 
Zagrożenie czyli straty finansowe 
Dla potrzeb danego opracowania zagrożenie definiowane zostało jako 

potencjalne straty finansowe, które poniosi gospodarka w związku z niewłaściwą 
realizacją przyjętego przez rząd programu wdrażania energetyki jądrowej (PPEJ). 

Należy podkreślić – nie chodzi o koszty realizacji PPEJ. Nie chodzi o koszty 
badań lokalizacyjnych i przygotowania pozwoleń. Te muszą być duże i ich wielkość 
nie jest przedmiotem badań.  

Przedmiotem dociekań są ewentualne straty związane z opóźnieniami  
w realizacji i błędami. Należy wyjaśnić, czy ktoś zajmuje się ich zdefiniowaniem  
i policzeniem? 

A może było na odwrót? Właśnie dzięki kilkuletniemu opóźnieniu uniknęliśmy 
finansowych kłopotów. Mamy prawo znać odpowiedź na to pytanie. 

· Jeśli energetyka jądrowa jest Polsce obiektywnie niepotrzebna to zagro-
żeniem jest podejmowaniem terminowych działań związanych z realizacją 
PPEJ.  

                                                                                                                                                    

gospodarki zostaniemy do budowy EJ zmuszeni. Niemcy mogą sobie pozwolić na nie budowanie  
u siebie elektrowni jądrowych. Stworzyli takie zaplecze techniczne energetyki, że dzisiaj w każdej 
elektrowni jądrowej na świecie zaangażowana jest niemiecka myśl techniczna i pracują niemieckie 
urządzenia czy to jądrowe, czy siłowe turbiny, generatory, zawory i pompy, czy układy automatyki  
i regulacji i zabezpieczeń, czy inne. 
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· Jeśli energetyka jądrowa jest potrzebna to na odwrót – zaniechania  
i opóźnienie realizacji PPEJ stanowią zagrożenie i narażają gospodarkę  
na niepotrzebne straty. 

Odpowiedź, jak po przegranym meczu „Nic się nie stało …” nie może 
satysfakcjonować badaczy tematu bezpieczeństwa energetycznego i związanych  
z nim zagrożeń. 

Dzisiaj jest mowa o milionach złotych. Strat albo oszczędności związanych  
z opóźnieniem realizacji PPEJ? Tego nie wiemy.  

Jutro, po podpisaniu kontraktów, będą to miliardy złotych. A pojutrze 
opóźnienia, albo zaniechanie rozpoczętej budowy będzie kosztować gospodarkę 
dziesiątki miliardów złotych. Dlatego podjęcie danej tematyki badawczej jest 
niezwykle istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i finansów państwa. 

 
Opłacalność inwestycji i koszty  
Należy jeszcze raz podkreślić. Przedmiotem analiz nie są zagadnienia 

związane z opłacalnością inwestycji i analiza kosztów. Nie chodzi o porównanie 
kosztów inwestycji jądrowych, węglowych i OZE.  

Tymi zagadnieniami zajmą się ekonomiści, banki udzielające kredytów i firmy 
ubezpieczeniowe, jeśli inwestor, czy inny uczestnik procesu zechce ubezpieczyć 
ryzyko zainwestowanego w budowę elektrowni jądrowej kapitału. Najczęściej 
jednak jest tak, że na etapie przygotowania kontraktów, uczestnicy procesu, 
korporacje ze względu na wysokie koszty inwestycji zamierzają zabezpieczyć 
swoje interesy przenosząc ryzyka biznesowe na państwo i podatników.

6
 To jest 

drugim, po opóźnieniach realizacyjnych, wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
państwa.  

 
Brak strategii rozwoju energetyki jądrowej jako branży 
Rachunek opłacalności inwestycji będzie się różnił dla pojedynczej elektrowni 

i dla ewentualnego jądrowego kompleksu paliwowo-energetycznego, obejmu-
jącego swoim zasięgiem nie tylko elektrownie. Kompleks energetyczny, nazwijmy 
go koncernem, obejmuje swoim zasięgiem cały kraj i całą problematykę rozwoju 
energetyki i koszty społeczne. 

Pojedyncza elektrownia jądrowa kończy się „za płotem”. To oznacza, że 
właściciela nie interesują koszty społeczne, tylko bezpieczeństwo eksploatacji  
i spełnienie wszystkich przepisów. Zatrudnienie polskich specjalistów? Po co, jeśli 
można pozyskać obcych i dobrze przygotowanych specjalistów za granicą? 
Zlecenia dla polskich przedsiębiorstw? Niepotrzebne.

7
 Kształcenie polskich 

studentów i pozyskanie polskich kadr? Po co. To problem państwa. Transport 
paliwa, jego przetworzenie – od tego są zagraniczne wyspecjalizowane firmy,  
po co organizować ten proces na miejscu, w Polsce. 

                                                           
6
 Takimi mechanizmami są gwarancje rządowe, ceny gwarantowane, kontrakty różnicowe. Mechanizmy 
te angażując państwo psują mechanizmy rynkowe.  

7
 Tylko Ministrowi wydaje się, że będzie mógł zwiększać zaangażowanie polskich firm. Autor brał udział 
w przygotowaniu Raportu dla Ministerstwa Gospodarki pt. Analiza dotycząca możliwości zaangażo-
wania polskich przedsiębiorstw w proces realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. 
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Przechowanie paliwa – tu jest pewien problem, ale prostym rozwiązaniem jest 
od razu na etapie budowy zabezpieczyć na terenie elektrowni odpowiednie miejsce 
pod realizację przechowalników wypalonego paliwa na cały okres eksploatacji.

8
 

Do tego należy doliczyć koszty likwidacji obiektu po 80 latach. Zakupy usług  
i wyeksploatowanych urządzeń można zrealizować za granicą i wliczyć w cenę 
energii. Dość łatwo policzyć, że przy 60-80 latach eksploatacji będzie to bardzo 
opłacalna inwestycja.  

Przy takim podejściu nadal pozostaniemy bez odpowiedzi na zasadnicze 
pytanie. Czy energetyka jądrowa rozumiana w ten sposób rozwiąże problemy 
bezpieczeństwa energetycznego kraju i ochrony środowiska, czy też przyczyni się 
do stworzenia nowych, dziś nieznanych. 

 
Podjęcie decyzji rozwojowych jest trudne ze względu na aktualny stan 

rozwoju technologii jądrowych. 
Energetyka jądrowa to branża, która się zwija – nie rozwija 
Uzasadnienie tej tezy to materiał dla oddzielnego artykułu. Energetyka 

jądrowa to jedyna przestrzeń techniki, która sama siebie uznaje za tak 
innowacyjną, że zamiast rozszerzać oferty bezpiecznych i tanich źródeł  
to ogranicza ich różnorodność. Oczywiście mowa o energetyce jądrowej takiej, 
jaka jest obecnie, nie tej, która będzie za 30 lat. Branża do tej pory nie rozwiązała 
problemów, które postawiła przed sobą w latach 50-60. ubiegłego stulecia,  
na przykład zamknięcia cyklu paliwowego. Nadal reaktor jądrowy kojarzony jest  
z bombą atomową i zagrożeniem. 

 
Pozostałe źródła zagrożeń inwestycyjnych 
Decydenci muszą podjąć cały szereg trudnych decyzji. Popełnione błędy 

mogą skutkować zagrożeniami inwestycji. Problemów związanych z wyborem jest 
wiele, m.in. wybór: technologii i mocy jednostkowej reaktora, oferenta technologii  
i zakresu współpracy z tym partnerem, sposobu finansowania inwestycji, lokalizacji 
elektrowni. 

 
Wybór lokalizacji obiektu 
Najlepszym przykładem nieracjonalnego wyboru był wybór lokalizacji przyszłej 

polskiej elektrowni jądrowej. Nie uwzględniono potrzeb systemu elektroenerge-
tycznego. Pominięto kryterium minimalizacji kosztów infrastruktury. W planach  
nie uwzględniono faktu, że w wybranych lokalizacjach EJ w celu zapewnienia 
odpowiedniej ilości wody chłodzącej będzie konieczne przeprowadzenie poważ-
nych prac hydrotechnicznych na morzu, wzmocnienie linii brzegowej Jeziora 
Żarnowieckiego i innych. Na prace te przewidziano 2 lata, bo powinny poprzedzić 
dostawy ciężkich urządzeń (drogą morską?). Prace hydrotechniczne będą 
prowadzone równolegle z budową elektrowni. 

Zamiast różnorodnych wybrano lokalizacje skupione na niewielkiej przes-
trzeni, czyli praktycznie jedną – kaszubską. Jedynym kryterium wyboru lokalizacji 
było wstępne ustalenie, że w wybranych lokalizacjach protesty będą najmniejsze.

9
 

 

                                                           
8
 Takie założenie od razu wykreśla lokalizację Żarnowiec z powodu zbyt ograniczonej powierzchni. 

9
 Jak uczył stary Kaszub, Zgadzajcie się na wszystko. Elektrowni atomowej u nas i tak nie będzie,  
a murowane chałupy, drogi i mosty pozostaną. Ta legenda już raz się sprawdziła. 
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Wybór typu reaktora: między przestarzałym i nowoczesnym 
Obecnie mimo obserwowanego zastoju w branży istnieje spora ilość intere-

sujących projektów reaktorów jądrowych generacji 3+. Wszystkie są nowoczesne  
i super bezpieczne. Jedynym problemem jest to, że w odróżnieniu od tych 
„przestarzałych” nie posiadają one w większości doświadczeń eksploatacyjnych. 
Można odwlekać decyzję do czasu pojawienia się kolejnych generacji reaktorów. 
Czwarta generacja pojawi się w ofercie nie wcześniej niż za 10 lat. Jeszcze 
kolejnych 20 lat trzeba będzie poczekać na ich wybudowanie i poznanie 
pierwszych efektów eksploatacyjnych. 

 
Wybór typu reaktora: bardziej lub mniej potrzebny gospodarce 
Nie ulega wątpliwości, że najkorzystniejszym wyborem dostosowanym  

do potrzeb gospodarczych kraju byłby reaktor wysokotemperaturowy z możliwością 
wykorzystania ciepła do celów technologicznych w petrochemii, w zakładach 
chemicznych, w górnictwie węglowym do głębokiej przeróbki chemicznej węgla,. 
Technologia ta była już kiedyś realizowana i została odrzucona na skutek wysokich 
kosztów i wymagań materiałowych. Przyszła elektrownia jądrowa będzie 
produkować prąd w cyklu kondensacyjnym z możliwością wykorzystania ciepła 
odpadowego do celów grzewczych w najbliższej okolicy elektrowni. 

  
Rośnie jednostkowa moc bloku  
Tendencja do obniżenia kosztów jednostkowych prowadzi do wzrostu mocy 

proponowanych na rynku reaktorów jądrowych: 1000-1200-1400-1600 MWe.  
Z punktu widzenia elektrowni to korzystne zjawisko. Większa moc elektryczna 
uzyskana przy tych samych problemach lokalizacyjnych i eksploatacyjnych. Inaczej 
wygląda to od strony sieci elektroenergetycznych. 

Moc elektryczna bloku 1600MWe nie jest optymalna dla naszego systemu,  
i stawia sieciom wysokie wymagania bezpieczeństwa. Można sobie wyobrazić 
sytuację, gdy z przyczyn technicznych trzeba będzie odstawić taki blok w godzi-
nach szczytu? W systemie zabraknie odpowiedniej mocy, której nie dają łącznie 
dwa największe polskie turbogeneratory. 

Specjaliści od sieci elektroenergetycznych dobrze wiedzą, jaka powinna być 
optymalna moc bloku energetycznego z punktu widzenia warunków pracy sieci. 

 
Udział państwa w procesie inwestycyjnym EJ 
Głównym zagrożeniem jest niejasna rola państwa,

10
 które psuje rynek i stawia 

się w roli arbitra w rozwiązywaniu konkretnych spraw gospodarczych zamiast 
organizować zasady rozwoju branży i czytelne dla wszystkich uczestników rynku 
reguły. 

Istnieje poważne niebezpieczeństwo związane z faktem, że państwo jest 
jednocześnie regulatorem i kontrolerem procesu inwestycyjnego oraz inwestorem 
jako właściciel spółki wyznaczonej do budowy EJ. Na styku tych dwóch 
kompetencji będą narastały w przyszłości konflikty, co nie trudno przewidzieć. 
Postawi to obywatela – podatnika w trudnej sytuacji. Będzie miał wątpliwości, czy 
w sytuacji konfliktu interesów państwo nadal będzie po jego stronie? Można 
przewidzieć jeszcze gorszą sytuację polegającą na zaangażowaniu organów 

                                                           
10

 Rozumianego w tym przypadku jako Ministra właściwego ds. energii. 
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państwa do udzielania gwarancji kredytowych dla inwestycji, regulacji cen czy 
kontraktów różnicowych, albo wprowadzenia regulacji dających operatorowi 
przyszłej EJ przywileje na rynku elektroenergetycznym. To stanie się zarzewiem 
konfliktów społecznych i protestów mających na celu przerwanie inwestycji 
powodując niewyobrażalne straty finansowe. 

W takiej sytuacji lepiej od razu zrezygnować z budowy, bo elektrownia 
jądrowa przyczyni się do zepsucia z trudem budowanego polskiego rynku 
elektroenergetycznego. 

Zagrożenia, o których mowa powyżej mogą być wynikiem negatywnej 
odpowiedzi na pytanie: Czy można dziś zbudować elektrownię jądrową metodami 
rynkowymi? 

 
System kontroli jakości budowy i eksploatacji  
W obecnym układzie może również stanowić potencjalne źródło zagrożenia, 

związane z próbami nacisku na organy kontrolne państwa. Prezesi firm – głównych 
dostawców technologii GEH, Toshiby, EdF prześcigają się w obietnicach krótkiego 
terminu realizacji budowy. Co się wydarzy, jeśli polski urząd, kontroler, inspektor 
budowlany zakwestionuje np. jakość wylewki płyty betonowej pod reaktor? Jak 
zareaguje Inwestor, czy wykorzysta swoje wpływy? Przecież każdy dzień przestoju 
to straty finansowe, które nie pozostają bez wpływu na termin oddania bloku do 
eksploatacji. Mówi się, że inżynier kontroli jakości ma prawo wstrzymać każdą 
pracę na budowie, ale powinien działać wyprzedzająco wobec harmonogramu 
robót. Co to oznacza w praktyce? Każdy etap prac na budowie elektrowni jądrowej 
musi uzyskać certyfikat jakości. W warunkach elektrowni atomowej należy uzbroić 
kontrolera w narzędzia, które pozwolą mu na niezależność działań w sytuacji 
zaistnienia faktów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i przestoje. 

 
Wybór technologii 
Nie ma żadnego uzasadnienia dla zaangażowania państwa w sprawy wyboru 

technologii reaktora dla Polski. Czyni się w ten sposób z tego wyboru sprawę 
polityczną. Raz bliżsi nam są Francuzi i ich technologie, a po zmianie opcji 
politycznej lepsi okazali się Amerykanie. Istnieje nawet zgoda na dostawców  
z Chin, czy Korei, jeśli oprócz technologii zechcą zaangażować własny kapitał.  

Tymczasem wybór partnera wymaga podjęcia decyzji na 100 lat do przodu. 
Tyle trwa czas życia obiektu, na temat którego się umawiamy: przygotowanie i 
budowa elektrowni – 10 lat, eksploatacja – 80, likwidacja – 10 lat. Trudno jest 
założyć dobrą i stabilną współpracę w tak długim okresie. Nigdy w historii Polski 
nie było w tak długim okresie ciągłości sojuszy, a nawet ciągłości ustroju państwa. 

 
Problemy związane z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej 

(PPEJ)  
Program został przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. i już zdążył się 

zdezaktualizować. 
Racjonalne planowanie czasu, tempa budowy i przyłączenia elektrowni  

do sieci przekłada się na bezpieczeństwo finansowe inwestycji, możliwości spłaty 
zaciągniętych kredytów. 

Widać już kilka zagrożeń związanych z realizacją PPEJ. Dlaczego proces 
przygotowań, uchwalanie dwóch Ustaw i napisanie przepisów musi trwać 10 lat,  
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a budowę pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano tylko 4 lata? Zapisany  
w PPEJ harmonogram przewiduje wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu  
na budowę pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2016 roku, 
opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do 
końca 2018 r. 

IV etap czyli Pozwolenie na budowę, budowa i podłączenie do sieci 
pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej i rozpoczęcie budowy kolejnych, 
ma trwać od 1.01.2019 do 31.12.2024 roku. Autorzy tych zapisów nie przyjrzeli się 
jak długo realnie w Polsce jest budowany pierwszy blok energetyczny 
nowobudowanej elektrowni tylko czerpali swoją wiedzę na ten temat z wycieczek 
organizowanych do Chin i Japonii. Proces podłączenia bloku jądrowego do sieci 
poprzedza najpierw zimny, potem gorący rozruch bloku jądrowego, co zajmuje 
prawie rok. Potem już po przyłączeniu do sieci przeprowadza się kolejne testy 
eksploatacyjne na różnych poziomach mocy. Dopiero po tym okresie można mówić 
odpowiedzialnie o komercyjnej sprzedaży energii i spłacie zaciągniętych kredytów. 
Błędne, zbyt optymistyczne określenie terminu oddania bloku do użytku spowoduje 
wzrost kosztów zaciągniętych kredytów. 

  
Energetyka jądrowa da kilka tysięcy miejsc pracy 
To prawda. Ale koncepcja naszego udziału w międzynarodowym podziale 

pracy nie jest oczywista. Brakuje modelu aktywizacji gospodarki lokalnej i bran-
żowej. Brak charakterystyki przyszłego pracownika EJ. Kogo opłaca się 
wykształcić w Polsce, kogo zatrudnić z zagranicy? W tej sytuacji trudno jest 
optymalizować wybór zagranicznych ofert pod kątem planowania zatrudniania 
polskich specjalistów.  

 
Przygotowanie kadr dla EJ 
Narzekamy, że system edukacji w Polsce nie poradzi sobie z przygotowaniem 

kadr. Najważniejsze, żeby szkoła uczyła zaufania do instytucji.   
Można ucznia, licealistę i studenta w dość kompetentny i szybki sposób 

nauczyć podstaw fizyki jądrowej. 
Niestety, kiedy równocześnie od najwcześniejszych lat wpaja mu się, że 

urzędy i władza w Polsce są przeciwko człowiekowi, że decydenci są niekom-
petentni, nie przestrzegają procedur, nie potrafią planować i chcą nas oszukać. 
Skuteczna budowa elektrowni jądrowej wymaga zmiany sposobu myślenia, gdyż  
w najlepszym razie doprowadzi do ogromnych strat finansowych, jak to miało 
miejsce w przypadku niedokończonej budowy EJ „Żarnowiec”. 

 
Budowa zaufania do podejmujących decyzje w sprawie EJ 
Należy poświęcić wiele sił i środków na opracowanie właściwych metod 

komunikacji społecznej. W sprawach tak ważnych i kosztownych jak energetyka 
jądrowa nie można sobie pozwolić ani na błąd, ani na brak szacunku  
i lekceważenie słuchaczy.  

Niestety nadal można zaobserwować incydenty związane z utrwalaniem 
negatywnych stereotypów. W celu ilustracji tego zjawiska podano dwa przykłady 
niefortunnych wydarzeń, które nie miały prawa mieć miejsca w przestrzeni 
publicznej związane z energetyką jądrową. 
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Przykład pierwszy – Minister 
Oto zaproszenie do składania ofert z rządowej strony internetowej BIP  

na wykonanie trzech analiz odnośnie energetyki jądrowej: 
1. „Analiza porównawcza kosztów budowy elektrowni jądrowych na 

przykładach światowych” 
2. „Porównanie charakterystyk czterech wybranych reaktorów generacji 

III/III+”.  
Resort wskazuje tu na technologie EPR, AP1000, ABWR oraz CANDU 6,  

a w ramach opracowania każda z technologii ma zostać opisana porównana  
z pozostałymi.  

3. „Miejsce energetyki jądrowej w Europie w świetle regulacji Unii 
Europejskiej”. 

Pytania nr 1 i 2 świetnie ilustrują opisane wcześniej zagrożenia. Minister 
zastępując Inwestora interesuje się kosztami budowy, albo długością i ilością 
elementów paliwowych w różnych reaktorach zamiast opracowywać zasady gry 
rynkowej i kształtować warunki rozwoju branży. Dodatkowo Minister dokładnie 
precyzuje listę reaktorów, którymi jest zainteresowany. Wyraźnie sobie nie życzy, 
żeby ktoś przypadkiem uzupełnił proponowany zestawu technologii o jeszcze 
jedną, sprawdzoną i uznaną za granicą technologię reaktorową, która w odróż-
nieniu od pozostałych już produkuje prąd. 

Najciekawsze jest inne zdanie: Na wykonanie poniższych analiz odnośnie 
energetyki jądrowej Minister właściwy ds. Energetyki daje Wykonawcom 1 tydzień.  

Więc można w 7 dni napisać coś, czym Minister właściwy ds. energetyki 
zajmował przez ostatnie 11 lat.  

 
Przykład drugi – specjalista energetyki jądrowej, profesor 
Rysunek 2 pokazuje interesujące rozwiązanie układu wychwytywania 

roztopionego rdzenia w nowoczesnym reaktorze jądrowym. 
 

Rysunek nr 2: Schemat działania zabezpieczenia przed awarią z roztopnieniem 

rdzenia. 
 

 
Źródło: A. Strupczewski, Porównanie kosztów budowy i kosztów energii z elektrowni 

wiatrowych i jądrowych, Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej. Warszawa,  
9 lipca 2014 r. 
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Tekst nad rysunkiem sugeruje, że układ jest sprawdzony i pewny. Czy uwierzy 
w to kierowca jadący nowoczesnym autem, który wie, że zatrzymanie pojazdu  
w sytuacji awaryjnej nie jest ani pewne, ani do końca sprawdzone, mimo zasto-
sowania układów, setek tysięcy skutecznych prób hamowania oraz crash testów 
wykonanych w pełnej skali.  

Należy wiedzieć, że wykonanie testu niezawodności chwytacza w skali 1:1  
w naturalnych warunkach jest niemożliwe. Użycie przez inżyniera słów 
„sprawdzony” i „pewny” w stosunku do instalacji, której działanie sprawdzono 
jedynie na modelach matematycznych i fizycznych w odpowiednio dobranej skali 
jest nieuzasadnione. Dlatego we wszystkich dających się przewidzieć sekwencjach 
zdarzeń awaryjnych projektanci reaktora EPR-1600 zrobili wszystko, żeby 
zadziałanie chwytacza nigdy nie musiało nastąpić.  

Powyższe przykłady pokazują jak delikatną materią jest budowa zaufania 
społecznego do osób podejmujących decyzje i autorytetów w dziedzinie energetyki 
jądrowej w Polsce. 

 
Wnioski 
1. Dyskusja o budowie elektrowni jądrowej wymaga szerokiego, interdys-

cyplinarnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa.  
2. Jest mało prawdopodobne, że dostawca technologii dopuści naszych 

specjalistów do udziału w międzynarodowym podziale pracy, ograniczając 
udział polskich przedsiębiorstw do podwykonawstwa inwestycji w Polsce, 
prac ziemnych, prostych prac budowlanych itp. 

3. Elektrownia jądrowa jako obiekt techniczny jest bezpieczna. Zagrożenia 
spowodowane są błędami w procesie inwestycyjnym i brakiem zaufania  
do podejmujących decyzje. 

 
Streszczenie 
Zidentyfikowano zagrożenia powstające w procesie przygotowania budowy 

elektrowni jądrowej i ich źródła. Zaproponowano zasady prowadzenia dyskusji  
o wdrażaniu energetyki jądrowej w Polsce. Pokazano przyczyny powstania 
ewentualnych strat gospodarczych spowodowanych błędami realizacji Polskiego 
Programu Energetyki Jądrowej. Wskazano na rolę komunikacji społecznej  
w procesie budowy zaufania do osób podejmujących trudne decyzje inwestycyjne. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, inwestycja, elektrownia 
jądrowa 
 

Summary 
Hazards have been identified arising in the process of the preparation  

of the construction of a nuclear power plant and their sources. Proposed rules  
for discussions on the implementation of the nuclear energy in Poland. Showing 
the reasons for the potential economic losses caused by errors in implementation 
of Polish nuclear energy Program. Indicated on the role of social communication  
in the process of confidence building to persons taking up difficult investment 
decisions. 

Key words: safety, risk, investment, nuclear power plant 
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ENERGIA JĄDROWA JAKO DETERMINANT BEZPIECZEŃSTWA 
 
 
Wstęp 
Powszechne wykorzystywanie energii jądrowej jest zjawiskiem stosunkowo 

nowym, choć promieniotwórczość, będąca jej podstawą, istnieje od zawsze. 
Zastosowanie energii jądrowej jest bardzo szerokie. W bezpieczeństwie 
energetycznym służy do zapewniania stałych dostaw energii, przy wykorzystaniu 
budowanych w tym celu elektrowni jądrowych. Zjawisko to nierzadko spotyka się 
ze społeczną krytyką, poprzez przykład tragicznej w skutkach awarii elektrowni  
w Czarnobylu, której konsekwencje, pomimo upływu ponad 30 lat, nadal są w jej 
rejonie odczuwalne. Pomimo tego, statystyki wskazują, że podobne wypadki 
zdarzają się niezwykle rzadko, a energia jądrowa jest najtańszą i najbardziej 
ekologiczną ze wszystkich. 

Energia jądrowa może być również wykorzystywana do celów militarnych, 
jako jedna z postaci broni masowego rażenia (BMR). Współczesny arsenał 
nuklearny służy jednak przede wszystkim odstraszaniu potencjalnych agresorów, 
gdyż tragiczne skutki jego użycia świat poznał już podczas II wojny światowej,  
na terenie Japonii.  

Niezależnie od celu wykorzystywania energii jądrowej, nierozerwalnie jest  
on związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa. 

 
1. Charakterystyka i typologia bezpieczeństwa 
Współczesne problemy, dotyczące wykorzystania energii jądrowej, charakte-

ryzują się brakiem bezpieczeństwa, stając się niezmienną i nieuniknioną rzeczy-
wistością życia ludzkiego. Zagrożenia, jakie niosą ze sobą dla współczesnych 
społeczeństw katastrofy, klęski żywiołowe, awarie techniczne, związane z wykorzy-
staniem energii jądrowej oraz skażenie środowiska, można porównać do skutków, 
jakie niosą wojny.  

Odpowiedzią na te zagrożenia jest polityka związana z bezpieczeństwem 
narodowym, jednak pojęcie to jest związane z innym istotnym zagadnieniem, 
określanym mianem obrony narodowej, która jest całokształtem sił, sposobem 
oddziaływania na otoczenie w celu oddziaływania i zapobiegania zagrożeniom 
godzącym w bezpieczeństwo narodowe.

1
 Obronę narodową rozpatrywać można  

w kontekście następujących definicji: 
- funkcjonalnej, w której rozpatrywana jest w kontekście działalności, której 

celem jest obrona ludności, mienia i środowiska; 

                                                           
1
 B. Zdrodowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2008, s. 79 
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- strukturalnej, która zakłada, że jest to organizacja działająca w zakresie 
obrony ludności, mienia i środowiska na poziomie państwowym.2

 
Obrona narodowa jest integralną częścią polityki zagranicznej państwa, zaś 

jej efektywny system jest dowodem na jego integralność. W związku z tym, 
zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest ważnym elementem polityki zagra-
nicznej, prowadzonej przez każde państwo, co związane jest z tzw. zasadą dobra 
wspólnego. Pojęcie to oznacza nie tylko integrację społeczeństwa, ale również 
wartości chronionych przez prawo. Wartości, które zostały skonkretyzowane  
w ustawach, w zrozumieniu bezpieczeństwa narodowego dotyczą: 

- zewnętrznego bezpieczeństwa państwa; 
- ochrony zdrowia i życia obywateli; 
- gwarancji swobód obywatelskich; 
- korzystania ze środowiska i jego ochrony; 
- tworzenia warunków rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego  

i naukowego.
3
 

Zapewnianie bezpieczeństwa narodowego jest zadaniem nie tylko wszystkich 
podmiotów państwowych, ale również każdego obywatela, co wskazane jest  
w art. 85 Konstytucji RP.

4
 

Dotychczas, badacze nauk o bezpieczeństwie wykreowali około dwieście 
definicji bezpieczeństwa. Według R. Zięby, jest to „zabezpieczenie potrzeb istnie-
nia, pewności przetrwania, stabilności, tożsamości, niezależności oraz ochrony 
jakości życia. Bezpieczeństwo, stanowiąc naczelną potrzebę człowieka i grup 
społecznych, jest jednocześnie podstawową potrzebą państw oraz systemów 
międzynarodowych, a jego brak determinuje niepokój i poczucie zagrożenia”.5  
R. Kuźniar zauważa, że bezpieczeństwo, oprócz pierwotnej egzystencjalnej 
potrzeby człowieka, stanowi również fundament przetrwania i rozwoju państw.6 

W art. 5. Konstytucji RP określono cele prawne oraz zadania polityki państwa. 
Wskazano, że zadaniem Rzeczpospolitej Polskiej jest strzeżenie niepodległości 
oraz niezależności jej terytorium, zapewnianie wolności, praw człowieka i obywa-
tela oraz ich bezpieczeństwa, a także strzeżenie dziedzictwa narodowego  
i zapewnianie ochrony środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

7
 

Zgodnie z Konstytucją RP, zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
zewnętrznego jest zadaniem Rady Ministrów.8 Zadanie to realizowane jest  
za pośrednictwem praktycznie wszystkich resortów wchodzących w jej skład.9 

Do zakresu działalności państwa, w zakresie tworzenia polityki bezpieczeń-
stwa, zalicza się: 

- ustalanie celów i zadań polityki bezpieczeństwa; 
- określanie strategii bezpieczeństwa narodowego; 
- koordynacja działań organów państwowych w zapewnieniu bezpieczeń-

stwa; 
- budowanie zewnętrznych warunków bezpieczeństwa.  

                                                           
2
 W. Kitler, Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych. Warszawa 2001, s. 155-160  

3
 Ibidem 

4
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 85 

5
 R. Jakubczak, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Warszawa 2003, s. 59 

6
 R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita”, 9.01.1996 r., s. 9 

7
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 5 

8
 Ibidem, art. 146, ust. 4, p. 7-8 

9
 Dotyczy to m.in. bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, ekologicznego, zdrowotnego itp. 
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Celami polityki bezpieczeństwa są: 
- ochrona niepodległości, niezależności Polski, integralności terytorialnej  

i utrzymanie nienaruszalności granic; 
- ochrona porządku ustrojowo-demokratycznego; 
- ochrona obywateli, praw obywatelskich i podstawowych wartości; 
- ochrona dziedzictwa narodowego; 
- tworzenie warunków, umożliwiających rozwój cywilizacyjny i gospodarczy; 
- ochrona środowiska naturalnego; 
- współudział w tworzeniu bezpieczeństwa międzynarodowego.

10
 

Pomimo istnienia ponad dwustu definicji bezpieczeństwa, w naukach  
o bezpieczeństwie nie istnieje jednolity podział jego rodzajów. Spektrum zagrożeń 
bezpieczeństwa jest bardzo szerokie. Istnieje wiele kategorii bezpieczeństwa, które 
są dzielone na podstawie różnych kryteriów. Opisywane wcześniej bezpieczeństwo 
narodowe oraz międzynarodowe zalicza się do kryterium podmiotowego. W kry-
terium przestrzennym, bezpieczeństwo rozpatrywać można na poziomie 
indywidualnym (jednostki), lokalnym (np. miasta), regionalnym (np. województwa), 
narodowym, międzynarodowym (np. kontynentalnym) oraz globalnym.

11
 Wedle 

kryterium stanu prawnego funkcjonowania państw i społeczeństwa, wyróżnić 
można również zagrożenia czasu pokoju, kryzysu oraz wojny.  

Najszerszy podział bezpieczeństwa następuje, gdy przyjmie się kryterium 
przedmiotowe, obejmujące dziedziny, w jakich przejawiają się jego zagrożenia. 
Wśród nich wyróżnić można m.in. bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, 
ekologiczne i militarne.

12
 Każde z nich ma istotny wpływ na funkcjonowanie państw 

i ich społeczeństw. Z kolei, ze względu na stosunek do terytorium państwa, 
wskazać można bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego państwa na świecie, niezwykle 
ważnym jest zapewnienie przez jego władze odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa energetycznego, obejmującego m.in. zabezpieczenie odpowiedniej ilości 
surowców energetycznych, takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa. Od czasów jej 
pojawienia się, istotne stały się także zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
wykorzystania energii jądrowej. 

 
2. Historia i bezpieczeństwo wykorzystywania energii jądrowej  
Powszechne wykorzystywanie energii jądrowej nie byłoby możliwe bez 

wcześniejszego odkrycia zjawiska promieniotwórczości, które choć jest znane 
stosunkowo od niedawna, to istnieje od zawsze. Za jej oficjalnego odkrywcę uważa 
się żyjącego na przełomie XIX/XX w. francuskiego chemika oraz fizyka, Antonine’a 
Henriego Becquerel’a. Jak większość przełomowych dla nauki odkryć, odbyło się 
ono przez przypadek. Stało się to przy badaniu przez Becquerel’a luminescencji 
soli Uranu. Jego pierwotne założenie, zakładające wysyłanie przez niektóre związki 

                                                           
10

 R. Jakubczak, Obrona…, op. cit., s. 121. Bezpieczeństwo międzynarodowe jest brakiem obiektywnie 
istniejących zagrożeń oraz subiektywnych obaw, a także zgodne z dążeniem i działaniem 
społeczności międzynarodowej, w celu ochrony określonych wartości państwowych i niepaństwowych 
(społecznych) dzięki normom, instytucjom i instrumentom zapewniającym pokojowe rozstrzyganie 
sporów oraz tworzenie społecznych, gospodarczych, ekologicznych przesłanek dynamicznej 
stabilności i eliminacji zagrożeń. Więcej w: B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2008 

11
 Z. Ścibiorek i in., Bezpieczeństwo wewnętrzne: podręcznik akademicki. Toruń 2015, s. 31-32 

12
 B. Zdrodowski (red.), Słownik…, op. cit., s. 101-102 
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promieni Roentgena pod wpływem działania światła słonecznego, okazało się 
błędne, ponieważ badacz przypadkowo zauważył, że klisza fotograficzna, pomimo 
jej starannego zabezpieczenia, pozostawiona w pobliżu kryształków soli uranu, 
ulega zaczernieniu. Jednakże de facto pierwotnym odkrywcą zjawiska promie-
niotwórczości był inny francuski chemik – Abel Niepce de Saint-Victor. Co ciekawe, 
wyniki swoich badań opublikował wówczas w tym samym czasopiśmie, w którym 
po czterdziestu latach opisał swoje odkrycie również Becquerel. Oficjalnie odkrycie 
to przypisuje się jednak Becquere’lowi z dwóch przyczyn. Po pierwsze, za czasów 
de Saint-Victor’a, ówcześni naukowcy nie potrafili docenić wagi tego zjawiska.  
Po drugie, Becquerel prowadził na ten temat szczegółowe badania, za których 
rezultaty otrzymał wraz z Marią Skłodowską-Curie oraz jej mężem, Piotrem w 1903 
roku, nagrodę Nobla.

13
 

Wbrew powszechnej, społecznej opinii, promieniowanie samo w sobie nie 
stanowi zagrożenia bezpieczeństwa. Obawy wynikają z przekonania, że każda, 
nawet najmniejsza dawka promieniowania jest szkodliwa, jednak jak już wspom-
niano, występuje ono w naturze od zawsze (pod postacią tzw. tła naturalnego),  
a zagrożenia związane z promieniowaniem są wynikiem nieodpowiedniej 
działalności człowieka. Odpowiednie wykorzystanie tego naturalnego potencjału 
umożliwia znaczne ułatwienia w działalności na wielu polach. Przykładem tego 
mogą być chociażby jego zastosowania w medycynie (przy badaniach 
rentgenowskich), w przemyśle oraz w energetyce jądrowej. W historii najnowszej 
występowały co prawda tragiczne w skutkach awarie elektrowni jądrowych, jednak 
statystycznie znacznie większe zagrożenie dla ludności stanowią chociażby 
wypadki komunikacyjne.

14
 

Aktualnie na świecie istnieje 437 rektorów jądrowych, usytuowanych  
w 31 państwach, które wytwarzają około 17% globalnej energii elektrycznej.

15
 

Założenia polskiej polityki energetycznej nie są jednak skorelowane z trendami 
światowymi, gdyż wciąż oparte są na wykorzystaniu tradycyjnej metody 
zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, jaką jest wydobycie własnych 
zasobów węgla (około 27% wszystkich surowców), a z samego węgla wydobywa 
się aż 97% energii elektrycznej.

16
 Na świecie panuje bowiem tendencja do stałego 

zwiększania poziomu bezpieczeństwa ekologicznego, a wykorzystanie węgla jest 
najbardziej szkodliwym dla środowiska naturalnego sposobem wytwarzania 
energii.

17
 

Wydaje się, że z racji przewidywanego do końca obecnego stulecia wyczer-
pania się zapasów paliw organicznych, polityka energetyczna oparta w głównej 
mierze na wykorzystaniu węgla będzie musiała ewoluować w kierunku technologii 

                                                           
13

 Więcej o historii energii jądrowej zobacz w: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość. 
Warszawa 1998 

14
 W najtragiczniejszej w skutkach awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu zginęło łącznie około  
60 osób. Dla porównania, w Polsce rocznie w wypadkach komunikacyjnych ginie około 3000 osób. 

15
 Dane pochodzą z oficjalnej witryny Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Dostępne  
pod adresem: http://ncbj.edu.pl/reaktory-energetyczne/reaktory-energetyczne-na-swiecie (pobrano 
28.06.2017 r.) 

16
 M. Kaliski, A. Sikora, A. Szurlej, Węgiel kamienny w polityce energetycznej Polski, „Polityka 
energetyczna – energy policy journal”, 2014, t. 17, zeszyt 3, s. 8-9 

17
 Do zanieczyszczeń powietrza, związanych z energią pozyskiwaną z węgla, oprócz samego 
wydobycia, należy doliczyć także zanieczyszczenia związane z wydzielaniem spalin podczas 
transportu węgla. 
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jądrowej.18
 Mogłoby to być korzystne także z ekonomicznego punktu widzenia, 

ponieważ energetyka jądrowa stanowi jedno z najtańszych źródeł energii, biorąc 
pod uwagę całość kosztów; od rozpoczęcia budowy, aż do koniecznego 
zamknięcia elektrowni. Pomimo wysokiego kosztu inwestycji, cena pozyskiwania 
energii z rozszczepienia atomu jest wielokrotnie niższa od wydobycia węgla  
czy gazu ziemnego. 

Wykorzystanie energii jądrowej w kontekście zapewniania bezpieczeństwa nie 
dotyczy jednak tylko obszaru energetycznego, ale również militarnego. 

 
1. Energia jądrowa jako reżim nieproliferacji broni jądrowej 
Reżimy międzynarodowe stanowią podstawę do redukcji konfliktów interesów 

i ryzyka, dzięki koordynowaniu swoich wewnętrznych zachowań, dlatego często 
określa się je jako „mechanizmy globalnego rządzenia”.19

 
Według S. Krasnera, reżimem międzynarodowym jest zbiór formalnie lub 

nieformalnie wyrażonych zasad, norm, reguł i procedur decyzyjnych.
20

 
Na każdy reżim składają się konkretne reguły, normy, procedury oraz zasady, 

a cechą, która wyróżnia wszystkie instytucje społeczne, w tym reżimy 
międzynarodowe, jest połączenie zbieżności oczekiwań oraz praktyki. Obydwa  
te elementy nie muszą jednak równocześnie skrystalizować się w nowopowstający 
reżim, ponieważ behawioralne prawidłowości (regularność, powtarzalność), reguły 
oraz zasady sprzyjać mogą zbieżności oczekiwań i odwrotnie – wzajemne 
uzupełnianie się tych elementów odgrywa istotną rolę w rozwoju instytucji 
społecznych.21

 
Z kwestią dotyczącą wykorzystania energii jądrowej, w tym do celów 

militarnych, związany jest tzw. reżim bezpieczeństwa. Istotny jest fakt, iż owe 
reżimy oraz ich tworzenie są procesem bardziej złożonym, aniżeli ustanawianie 
reżimów w innych dziedzinach. Członkowie takiego reżimu muszą bowiem mieć 
gwarancję, że dla pozostałych uczestników zapewnienie wzajemnego 
bezpieczeństwa jest tak samo istotne i że są zagrożeni użyciem wobec nich siły.22

 
Współpraca pomiędzy państwami w zakresie ustanawiania reżimów 

bezpieczeństwa jest zatem procesem skomplikowanym. Ponadto, reżimy bezpie-
czeństwa mogą podlegać erozjom. Może się tak dziać z powodu zmiany 
dystrybucji potęgi państw, a także możliwości upadku reżimów chroniących 
poprzednie porządki polityczne oraz wojskowe. Dlatego, aby reżimy te spełniały 
swoją rolę, istotne jest określenie minimalnych wymaganych warunków związanych 
z ich powstaniem.  

                                                           
18

 Szacuje się, że do 2050 roku, globalna liczba ludności wzrośnie do około 10 mld., w związku z czym, 
ze względu na wyższe zapotrzebowanie, wzrośnie również zużycie energii. Zgodnie z prognozami, 
poprzez wysokie tempo rozwoju gospodarczego, do 2050 roku zapotrzebowanie na energię 
elektryczną wzrośnie ośmiokrotnie, a średni wzrost zużycia energii elektrycznej – pięciokrotnie. 
Szczegółowe prognozy Departamentu Rozwoju Polskiej Sieci Energetycznej zobacz: http://www. 
pse.pl/uploads/kontener/Prognoza_pokrycia_zapotrzebowania_szczytowego_na_moc_w_latach_201
6-2035.pdf (pobrano 6.07.2017 r.) 

19
 J. Bryła, Rozwój i znaczenie reżimów międzynarodowych na przykładzie reżimu nieproliferacji broni 
jądrowej. Warszawa 2006, s. 18-19 

20
 Ibidem, s. 18-19 

21
 Ibidem 

22
 Ibidem, s. 49 
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R. Jervis, do okoliczności powstawania międzynarodowych reżimów bezpie-
czeństwa wskazuje następujące czynniki: 

- ich powstawaniem muszą być zainteresowane światowe mocarstwa; 
- ich uczestnicy muszą mieć pewność, że pozostali szanują wartości 

dotyczące wzajemnego bezpieczeństwa oraz współpracy; 
- wszystkie strony muszą być przekonane, że użycie siły nie jest 

odpowiednim sposobem zapewniania bezpieczeństwa; 
- ewentualne konflikty zbrojne i wojny muszą być postrzegane jako zbyt 

kosztowne.
23

 
Broń jądrowa jest jednym z rodzajów broni masowego rażenia. W jej skład 

wchodzi także broń chemiczna, biologiczna oraz radiologiczna.
24

 Na pojęcie 
proliferacji BMR składają się jej transfer, przemyt oraz rozprzestrzenianie. 
Tragiczne skutki użycia broni masowego rażenia pokazało zrzucenie w 1945 roku, 
podczas II wojny światowej, przez Stany Zjednoczone, dwóch bomb atomowych na 
japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki. Choć trudno określić dokładną liczbę ofiar 
tego ataku, to szacuje się, że w Hiroszimie mogło ponieść śmierć nawet ok. 30% 
populacji miasta (około 70-90000 osób),25

 natomiast w Nagasaki, według oficjalnej 
wersji amerykańskiej, zginęło około 70000 osób.26

 Do ofiar ataków należy doliczyć 
osoby, które zmarły na skutek choroby popromiennej, a także te, które przeżyły, 
jednak później do końca życia zmagały się z problemami zdrowotnymi, powstałymi 
na skutek rażenia bombą atomową. Aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych 
tragedii, społeczność międzynarodowa po II wojnie światowej zaczęła prowadzić 
działania w kierunku wyeliminowania zagrożenia bronią masowego rażenia. 
Efektem tych działań jest m.in. Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej  
z 1968 roku oraz rezolucja nr 1540 Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zabrania 
państwom udzielania pomocy w pozyskiwaniu BMR, a także wprowadzająca 
mechanizmy kontrolne, dotyczące eksportu technologii pozwalających na jej 
produkcję.27

 Porozumienia te nie są akceptowane przez niektóre państwa, jak np. 
Izrael, czy Indie.

28
 Niebezpieczeństwo stanowią także państwa wyznaniowe, 

będące jednocześnie w posiadaniu broni nuklearnej (np. Iran). 
Obecnie BMR dysponują najmocniejsze militarnie państwa, będące również 

stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, a więc Stany Zjednoczone, Chiny, 
Rosja, Francja i Wielka Brytania, w przypadku których możliwość jej użycia  
jest bardzo mała. W przypadku państw będących także członkami Paktu 
Północnoatlantyckiego: Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii, 
posiadanie BMR stanowi element polityki obrony i odstraszania, opisanej w art. 17 i 
18 Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 roku.

29
 Jest ona zgodna z koncepcją 

obrony zbiorowej, zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, mającą na celu 
także odstraszanie potencjalnych agresorów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

                                                           
23

 Ibidem, s. 51 
24

 Z. Polcikiewicz, Teoria bezpieczeństwa. Wrocław 2012, s. 48 
25

U.S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 
19, 1946. President’s Secretary’s File, Truman Papers, http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/ 
studycollections/bomb/large/documents/index.php?pagenumber=11&documentid=65&documentdate=
1946-0619&studycollec-tionid=abomb&groupid= (pobrano 6.07.2017 r.) 

26
 W. Rhodes, Jak powstała bomba atomowa. Warszawa 2000, s. 666-667 

27
 Z. Polcikiewicz, Teoria…, op. cit., s. 50 

28
 Ibidem, s. 50 

29
 Koncepcja strategiczna NATO 2010 
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żadne państwo nie jest wrogiem Sojuszu, a bezpośrednie działanie sił NATO 
zostanie uruchomione w przypadku agresji wobec któregokolwiek z jego członków. 
Potencjał nuklearny, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, 
stanowi podstawę do odstraszania potencjalnych agresorów. Wyzwaniami, jakie 
stawia przed sobą Pakt Północnoatlantycki, są utrzymywanie przy jak najszerszym 
udziale sojuszników dotychczasowego potencjału militarnego (w tym także 
utrzymywanie niezbędnego poziomu wydatków), zdolnego do realizacji swoich 
zadań zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim (obejmującym także obronę przed 
atakiem bronią balistyczną), przeprowadzanie ćwiczeń wojskowych, rozwijanie 
zdolności NATO do walki z międzynarodowym terroryzmem, cyberterroryzmem, 
proliferacją BMR oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. 
Zwiększanie zdolności obronnych Sojuszu wymaga stałego monitorowania oraz 
oceny potencjalnych zagrożeń. NATO, poprzez swoje wysiłki w zakresie kontroli 
zbrojeń i zapobiegania proliferacji docelowo dąży, poprzez stopniową redukcję,  
do całkowitej denuklearyzacji świata. Redukuje także, przez kontrolę zbrojeń, ilość 
sił konwencjonalnych, także dążąc do jej stopniowego zmniejszania. 

Zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa, ze względu na posiadanie BMR, 
stanowią natomiast państwa niebędące członkami NATO (a więc odrzucające 
zasadę posiadania BMR wyłącznie w celu obrony i odstraszania), ale także 
zaangażowane w konflikty regionalne (jak np. Izrael, Iran, czy Pakistan), w których 
potencjalnie BMR może zostać przez nie użyta, a także państwa prowadzące 
agresywną politykę zagraniczną, używające w niej argumentu siły, jakim jest 
posiadanie BMR i możliwość jej użycia. Do takich państw można zaliczyć m.in. Iran 
i Koreę Północną. Innym zagrożeniem, związanym z proliferacją BMR, są państwa, 
w stosunku do których istnieją podejrzenia o udostępnianie broni organizacjom 
terrorystycznym, jak np. Pakistan, czy Libia. 

 
Zakończenie 
We współczesnym, globalnym środowisku bezpieczeństwa przewiduje się,  

że choć teoretycznie ryzyko tego jest stosunkowo niewielkie, to jeszcze w obec-
nym stuleciu może dojść do wykorzystania atomu pod postacią broni masowego 
rażenia – chemicznej, jądrowej, biologicznej lub radiologicznej. Ryzyko to istnieje 
zarówno ze strony państw, będących w posiadaniu BMR i prowadzących 
agresywną i nieprzewidywalną politykę, czego przykładem może być Korea 
Północna, jak i bytów niepaństwowych, w postaci organizacji terrorystycznych. 
Niezbędnym rozwiązaniem, w celu skutecznego zapobiegania takim zdarzeniom, 
może okazać się reżim bezpieczeństwa, stanowiący zabezpieczenie przed 
ewentualnym wykorzystaniem broni jądrowej, a analizowane czynniki autorstwa  
R. Jervisa mogą przyczynić się do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla całej 
społeczności międzynarodowej. Zgodnie z Koncepcją Strategiczną NATO, spo-
łeczność ta docelowo powinna dążyć do całkowitej likwidacji własnego potencjału 
jądrowego, używanego do celów militarnych. Jednocześnie nie należy rezygnować 
z wykorzystywania zasobów nuklearnych do zapewniania bezpieczeństwa 
energetycznego, gdyż jest to obecnie najbardziej ekologiczny, najtańszy i, wbrew 
powszechnej opinii, stosunkowo bezpieczny sposób zaopatrywania w energię.  

Zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa jest zadaniem władz w całej 
społeczności międzynarodowej. Tylko w przypadku braku potencjalnych zagrożeń 
państwa, tworzące je społeczeństwa mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach. 
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Odpowiednie wykorzystanie zasobów energii jądrowej może ten proces w znacz-
nym stopniu ułatwiać, ale jednocześnie skutki jej nieodpowiedniego spożytkowania 
mogą być tragiczne.  

Wykorzystywanie energii jądrowej będzie systematycznie wzrastać, dlatego 
niezbędna jest stała kontrola nad jej użytkowaniem, nie tylko na poziomie państw, 
ale może przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym, a nawet globalnym. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono rolę energii jądrowej w zapewnianiu bezpieczeń-

stwa – zarówno energetycznego jak i militarnego, w ujęciu historycznym oraz 
współczesnym. Dokonano także klasyfikacji pojęcia bezpieczeństwa oraz wskaza-
nia jego istoty, wraz z przedstawieniem jego podziału wedle poszczególnych 
kryteriów. Zanalizowano również pojęcie reżimu bezpieczeństwa, będącego 
podstawą współpracy globalnej społeczności w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa, w tym współczesnej roli broni jądrowej. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, energia jądrowa, zagrożenie, elektrownia 
jądrowa, potencjał nuklearny  

 
Summary 
The article shows the role of nuclear energy in ensuring security – both 

energetically and militarily, in historical and contemporary terms. The classification 
of the concept of security and its essence has also been classified, along with  
the presentation of its classification according to the individual criteria. The notion 
of security regim as the basis for co-operation of the global community has also 
been analyzed in terms of security, including the modern role of nuclear weapons. 

Key words: security, nuclear energy, threat, nuclear power plant, nuclear 
potential 
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SIGURNOST SNABDEVANJA POLJSKE GASOM: NOVA PERSPEKTIVA 
ENERGETSKE BEZBEDNOSTI 

 
 
Uvod 
Predmet analize u radu je sigurnost snabdevanja gasom kao sastojni 

elemenat energetske bezbednosti Poljske. Analiza se temelji na karakteristici  
tri potencijala:  

1. domaći konvencionalni resursi gasa,  
2. domaći nekonvencionalni resursi gasa (gas iz škriljaca i tight gas),  
3. razvoj domaće gasne infrastrukture.  
Kod razmatranja problema gasne infrastrukture uzima se u obzir značaj LNG 

terminala u Svinoujšću (Świnoujście) za sigurnost snabdevanja Poljske gasom. 
Dakle cilj rada je karakteristika tri gore navedena elementa, koja može upućivati na 
„novu perspektivu sigurnosti snabdevanja gasom” u Poljskoj 2022. g. Analiza  
će uglavnom imati spekulativni karakter, tj. ona će biti osvrt koji se temelji  
na kvalitativnoj ekstrapolaciji. 

U vezi sa istraživačkim problemom koji je naveden u uvodu, treba izvršiti 
detaljniju podelu istog putem postavljanja sledećih istraživačkih pitanja:  

1. U kolikoj će meri potencijal domaćih resursa gasa i razvoja domaće gasne 
infrastrukture uticati na energetsku bezbednost Poljske? 

2. U kolikoj će meri funkcionisanje LNG Terminala u Svinoujšću (Świnoujście) 
uticati na domaću i regionalnu sigurnost snabdevanja gasom?  

Problem sigurnosti isporuka gasa se može razmatrati kroz prizmu raznih 
perspektiva od političke, preko tehničke, ekološke, sve do ekonomske. Primera 
radi, delatnost u oblasti prenosa, distribucije i skladištenja gasa zahteva 
odgovarajuće tehničke kapacitete, ali promet gasom mora takođe da bude vezan 
uz tekuće i buduće potrebe korisnika za tom sirovinom, uz istovremeno uzimanje  
u obzir tehničkih, ekonomskih i ekoloških troškova.1  

Normativno shvatanje termina „energetska bezbednost” je sadržano  
u zakonskoj definiciji koju zakonodavac koristi u Zakonu „Energetski zakon” 
(Ustawa Prawo energetyczne.) Opis termina „energetska bezbednost” je sledeći 
(čl. 3. t. 16.): stanje privrede koje omogućava podmirenje tekućih i budućih potreba 
korisnika za gorivima i energijom na tehnološki i ekonomski opravdan način,  
uz poštovanje zahteva zaštite prirodne sredine.

2
 Ovo shvatanje se u principu može 

svoditi na nekoliko osnovnih problema:  
1. privredni,  
2. društveni,  
3. ekološki,  
4. tehnički.  

                                                           
1
 Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.); M. Domagała, 
Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne. Lublin 2008, s. 13-60; R. Rosicki, 
Pojęcie i definicje bezpieczeństwa energetycznego (w:) T.Z. Leszczyński (ur.), Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość? Warszawa 2012, s. 35-66 

2
 Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.) 

 



1301 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Svi ovi aspekti se moraju uzimati u obzir kod svake prognoze gasnog 
potencijala Poljske. Vredi podvući da je poljski zakonodavac - u okviru 
zakonodavnih radova koji su determinirani zahtevima Evropske unije - pokušavao 
izdvojiti problematiku obavljanja poslovne delatnosti u oblasti prenosa, distribucije, 
prodaje, skladištenja, transporta gasovodima, izvoza, kondezacije zemnog gasa  
i regasifikacije tečnog zemnog gasa uz pomoć posebnog zakona, tj. Nacrta Zakona 
o gasu (Ustawa Prawo gazowe). Taj projekat obuhvaća i zakonsku definiciju 
termina „sigurnost snabdevanja gasom”, koja je u principu istovetna gornjoj 
definiciji „energetske bezbednosti”. Jedina razlika je ta što se taj projekat poziva  
na postizanje „sigurnosti snabdevanja zemnim gasom”, tj. obezbeđivanje „opšte 
bezbednosti”.3  

Pred kraj 2015. g. u vezi sa zakonskim promenama, osnovano je Ministarstvo 
energije koje je od Ministarstva privrede preuzelo pojedina odeljenja vezana  
za energetiku.

4
 Stoga određene nadležnosti u oblasti npr. gasa koje proizilaze  

iz Zakona „Energetski zakon” (Ustawa Prawo energetyczne) su ušle u nadležnost 
Ministra energije. U okviru tog zakona treba istaći izabrane probleme sigurnosti 
snabdevanja gasom koji ulaze u nadležnosti Ministra energije:  

1. praćenje od strane Ministra energije sigurnosti isporuka gasnih goriva  
(čl. 15b., st. 1.);  

2. određivanje minimalnog nivoa diversifikacije isporuka gasa iz inostranstva, 
tj. određivanje maksimalnog procentualnog učešća gasa iz jednog izvora 
(čl. 32., st. 3.);  

3. određivanje posebnih uslova funkcionisanja gasnog sistema (čl. 9., st.  
1.-2.).

5
  

Osim toga treba istaći da pitanja vezana za vađenje ugljenovodonika  
u Poljskoj reguliše Zakon o rudarstvu i geologiji (Ustawa Prawo górnicze  
i geologiczne).

6
  

 
I. Potencijal konvencionalnog zemnog gasa 
Prema podacima Republičkog instituta za geologiju procenjuje se da je nivo 

resursa mogućeg za vađenje zemnog gasa u Poljskoj 2014. g. - 129,75 mld m
3
.  

Te procene se odnose na sve geološke resurse, tj. sveukupne količine gasa  
u granicama ležišta, dok su procenjenji resursi koji se vade iz uređenih nalazišta 
zemnog gasa - 106,80 mld m

3
. Ipak treba istaći da je nivo industrijskih resursa 

ležišta zemnog gasa procenjeno na samo 57,30 mld m
3
.
7
 Ta napomena je od 

značaja za ocenjivanje realnog potencijala Poljske u kontekstu diversifikacije 
isporuka gasa, a samim tim za ocenjivanje sigurnosti snabdevanja gasom. 
Industrijski resursi su resursi koji mogu da budu predmet realne delatnosti u oblasti 
vađenja istih uz pretpostavku da će biti ispunjeni tehnički, ekonomski i ekološki 

                                                           
3
 Projekt Ustawa Prawo gazowe z 9 października 2012r. Wersja 2.004 (2012), Ministerstwo Gospodarki 

4
 Ustawa z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1960) 

5
 Vidi: Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.); 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu 
dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1042); Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 
(Dz. U. 2014 r. poz. 1059) 

6
 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) 

7
 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2014 r. Warszawa 2015 
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uslovi. Fokusiranje na industrijske resurse je od značaja za kratkoročne prognoze, 
ali kad su u pitanju dugoročne prognoze njihov značaj može da bude manji,  
npr. zbog razvoja tehnologije eksploatacije.

8
  

Treba obratiti pažnju na geografski razmeštaj vađenja ugljenovodonika  
u Poljskoj, što je od značaja za ocenjivanje opšteg privrednog potencijala pojedinih 
regija u zemlji. Najveći resursi gasa se nalaze na Poljskoj niziji (69%), a zatim:  
na Karpatskom pobrđu (26%), u epikontinentalnom pojasu Baltičkog mora (4%)  
i na Karpatima (1%). Treba dodano uzeti u obzir resurse tzv. nitrogen gasa čija  
se ležišta nalaze na Poljskoj niziji (ležišta Cychry i Sulęcin). Kako tvrdi Republički 
institut za geologiju taj gas se može koristiti za proizvodnju tečnog azota, ali se 
najčešće koristi za poboljšavanje parametara hemijskog sastava gasa koji se 
transportuje u okviru domaće infrastrukture za prenos i distribuciju.

9
  

Vredi uporediti poljske resurse gasa sa nivoom eksploatacije i nivoom uvozne 
zavisnosti te sirovine. 2014. g. prema podacima Zavoda za regulacije u energetici 
(polj. Urząd Regulacji Energetyki) isporuke gasa iz inostranstva su iznosile 10,4 
Mtoe, dok je domaća proizvodnja bila na nivou 3,8 Mtoe. Znatan udeo inostranog 
gasa je bio iz „istočnog pravca”, u okviru kojeg je uvoz na osnovu „Jamalskog 
ugovora” iznosio 7,8 Mtoe.

10
 Ovo znači da su isporuke Gazproma na područje 

Poljske činile 75% ukupnog uvoza. Pitanje uvozne zavisnosti iz jednog tj. „ruskog” 
pravca je više puta bilo predmet političkih diskusija, kao i sastavni elemenat 
izbornih kampanija. Spomenuta uvozna zavisnost smatra se jednim od bitnih 
faktora koji mogu znatno uticati na sigurnost snabdevanja gasnim gorivima. Bez 
obzira da li je rizik od smetnji kod snabdevanja sa istočnog pravca realan ili ne, 
nedostatak prenosne infrastrukture je sigurno doprinelo jakoj pregovaračkoj poziciji 
Gazproma. Stoga, može se konstatovati da nedostatak dobro realizovanih ranijih 
infrastrukturnih strategija utiče na cene gasa koji se isporučuje u Poljsku.  

 
II. Potencijal nekonvencionalnog gasa (gas iz škriljaca i tight gas) 
2013 g. Poljski institut za geologiju u saradnji sa Američkom geološkom 

službom je objavio procene resursa gasa iz škriljaca. Procena veličine 
prognoziranih ležišta se zasniva na podacima iz perioda 1950-1990. g., koji su se 
odnosili na formacije škrilaca iz donjeg paleozoika u baltičko-podlasko-lubelskom 
basenu (polj. basen bałtycko-podlasko-lubelski). Na osnovu tih podataka utvrđeno 
da resursi gasa koji se mogu eksploatisati za kopnenu teritoriju i epikontinentalni 
pojas mogu iznositi maksimalno 1920 mld m

3
. Ipak uzimajući u obzir parametre 

procene, verovatni resursi se procenjuju na nivou 346-765 mld m
3
.
11

 Treba obratiti 
pažnju da te procene nisu prve procene objavljene od strane državnih ustanova. 

                                                           
8
 Upor. M. Nieć, Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż kopalin, "Górnictwo i Geoinżynieria",  
nr 3/2010, s. 33-48 

9
 Azotowy gaz ziemny (2014), http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/azotowy_gaz_ziemny, 
(pobrano 12.11.2015 r.); Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2014 r. 
Warszawa 2015; M. Kaliski, S. Nagy, S. Rychlicki, J. Siemek, A. Szurlej, Gaz ziemny w Polsce – 
wydobycie, zużycie i import do 2030 roku, "Górnictwo i Geologia", nr 3/2010, s. 30; L. Zawisza,  
S. Nagy, Zasoby węglowodorów w Polsce oraz perspektywy odkrycia nowych złóż, "Wiertnictwo-
Nafta-Gaz", nr 2/2007, s. 965-983. 

10
 Charakterystyka rynku gazu 2014 (2015), http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-gazowe/ 
charakterystyka-rynku/6161,2014.html (pobrano 11.12.2015 r.) 

11
 R. Rosicki, Assessment of shale gas potential in Poland (2014), http://www.jdsupra.com/legalnews/ 
assessment-of-shale-gas-potential-in-pol-79130/ (pobrano 11.12.2015 r.); Bilans zasobów złóż 
kopalin w Polsce według stanu na 2012 r. Warszawa 2013, s. 16-17 
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Na primer 80-ih godina 20. veka tim naučnika Poljskog instituta za geologiju  
je procenio da je veličina ležišta nekonvencionalnog gasa na nivou 665 mld m

3
, 

dok je tim Rudarsko-metalurške akademije u Krakovu 90-ih godina XX v. procenio 
da ima ih 402 mld m

3
. Poslednji navedeni rezultati su verifikoivani još 1996.  

g. – tada je prosečna vrednost resursa nekonvencionalnog gasa procenjena  
na 1595 mld m

3
, uz raspon 799 – 2393 mld m

3
.
12

 
Sa druge strane 2014. g. Republička služba za geologiju je objavila izveštaj 

pod naslovom Prognozirani resursi zemnog gasa u izabranim vezanim „tight 
reservoir“ stenama Pojske, koji prikazuje procene resursa „tight gasa”.13

 Navedena 
prognoza se zasnivala na raznim metodama i tehnikama predikcije. Za predikciju 
su upotrebljeni geološki podaci iz više od 500 bušotina, a takođe dostupni podaci  
iz oko 30 bušotina. Ti podaci su dopunjeni novim informacijama od firmi koje su 
vršile istražna bušenja. Predmet analize su bile tri geološke koncentracije:  

1. poznanjsko-kaliska zona (permski crveni peščari),  
2. velikopoljsko-šleska zona (peščari iz karbona),  
3. deo baltičkog basena (kambrijski peščari). Rezultat prognoze čine procene 

resursa tight gasa na nivou 1528-1995 mld m
3
.  

Najveći potencijal geoloških resursa tight gasa je pripisan velikopoljsko-šleskoj 
zoni (57-75%), dok drugo po veličini perspektivno područje treba da bude 
poznanjsko-kaliska zona. Navedena analiza nije obuhvatila lezišta tight gasa, koje 
su ranije utvrđene u tzv. „ležištima-zatvorenim zamkama”.14

 Stoga proizilazi da deo 
zapadne Poljske ima takođe znatni potencijal nekonvencionalnog gasa. Otvoreno 
je pitanje, o kolikoj veličini industrijskih ležišta se radi. Procenjuje se da takvi 
resursi mogu postići nivo od 153-200 mld m

3
.
15

 
Kad je u pitanju interesovanje stranih investitora za istražne koncesije za gas 

iz škriljaca, došlo je do nekog rasta dinamike u periodu prve vladajuće koalicije  
PO-PSL (2008-2009.). Pred kraj vladavine prve koalicije PO-PSL i na početku 
druge koalicije (2011-2012.) interesovanje je počelo da se smanjuje, što je sigurno 
vezano uz:  

1. i dalje prisutne nejasnoće u zakonodavnom procesu koji se odnosi  
na pravne akte za regulisanje eksploatacije i promet ugljenovodonika;  

2. nepostojanje koherentne vizije vlasti o ulozi gasa iz škriljaca u energetskoj 
politici Poljske;  

3. nepostojanje jednoznačnih i stabilnih vizija u oblasti oporezivanja delatnosti 
vađenja gasa,  

4. postkontrolnu ocenu državnih ustanova od strane Republičke komore  
za kontrolu (polj. Najwyższa Izba Kontroli) u pogledu istraživanja, vađenja  
i korištenja gasa iz škriljaca u periodu 2007-2013. (ocena je bila negativna 

                                                           
12

 L. Gawlik, Gaz ziemny z łupków w Polsce. Raport. Warszawa 2013; K.M. Księżopolski, Wpływ 
wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, „e-Politikon", nr 3/2012, s. 8-34; 
M. Rutkowski, Gaz pojawia się i znika, czyli krótka historia szacowania zasobów węglowodorów 
niekonwencjonalnych w Polsce, „Przegląd Geologiczny”, Vol. 61, No. 1/2013, s. 331-333 

13
 Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski (2014), 
Państwowa Służba Geologiczna, s. 5-58 

14
 Ibidem; P. Poprawa, H. Kiersnowski, Zwięzłe formacje zbiornikowe (tight reservoir) dla gazu  
w Polsce, "Biuletyn PIG", Vol. 439/2010, s. 177-180 

15
 Ile mamy gazu uwięzionego? Informacja prasowa (2015), PIG-PIB, s. 1-2 
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za celi koncesijski proces i efikasnost rada državnih ustanova, uključujući 
pojedina ministarstva).

16
 

U vezi sa činjenicom što su se sa poljskog tržišta povukle sve vodeće 
međunarodne kompanije čija je struka vađenje nekonvencionalnog gasa, 8. jula 
2015. g. sastala se parlamentarna komisija za privredu - ocena dosadašnjih radova 
na istraživanju resursa nije bila pozitivna. Treba reći da se brzina rada na istra-
živanju resursa gasa iz škriljaca smanjila, čiji je glavni uzrok izlazak sa poljskog 
tržišta niza stranih kompanija koje poseduju istražne koncesije. U periodu od 2010. 
g. do 2015. g. izvršeno 70 probnih bušenja, najviše od njih - 24 - su izvršena 2012. 
g. U periodu najintenzivnijih istraživanja gasa u Poljskoj, tj. u periodu 2012-2013. 
izvršeno je 38 bušenja, dok su u polovini 2015. g. izvršena dva bušenja,  
a planirana su 3 bušenja za celu godinu.

17
 U 2015. g. u funkciji je bilo 40 koncesija, 

koje su korištene od strane 11 subjekata (10 korporacija), ali prethodne godine  
na osnovu još neizmenjenog zakona podneseni su zahtevi za desetak-petnaestak 
kocesija.

18
 

Uprkos nepostojanju odgovarajućih zakonodavnih i ekonomskih uslova  
za strane investitore u 2015. g. Kina je potpisala sa poljskom stranom ugovor  
o saradnji u oblasti geologije i rudarstva. Poljsko-kineska saradnja će se pre svega 
odnositi na projekte iz oblasti istraživanja i vađenja nekonvencionalnih 
ugljenovodonika (između ostalog gasa iz škriljaca).19

 
Nestabilnost pravnog stanja i nepostojanje koherentne vizije o zakonodavstvu 

su izazvali lošu investicijsku klimu za strane investitore. Osim toga planovi  
za oporezivanje delatnosti vađenja sigurno nisu pozitivno uticali na dugoročno 
planiranje delatnosti istraživanja i vađenja.20

 Treba obratiti pažnju da već sam 
proces ispitivanja ležišta zahteva dosta kapitala, na primer troškovi jednog bušenja 
sa punim hidrauličnim frakturiranjem procenjuju se na oko 15 mln dolara.  
Za pouzdanu ocenu ležišta gasa iz škriljaca u Poljskoj treba izvršiti oko 300 
istražnih bušenja, što znači da će troškovi faze istraživanja u ovoj oblasti iznositi 
4,5 mld. dolara.

21
 Drugi podaci upućuju da u okviru koncesije može se bušiti 80 tzv. 

„pad-ova” (tj. delova koncesionih segmenata), a na jednom „padu” može se izvršiti 
12 bušenja, tako da broj bušenja za koncesijsko područje može iznositi čak 960.

22
 

Uzimajući u obzir broj izvršenih bušenja u periodu 2010-2015., treba samo teorijski 
pretpostaviti da će do potpunog otkrivanja ležišta doći tek oko 2030. g. Eventualnu 
dinamiku istraživanja mogu poremetiti loša tumačenja regulativa Evropske unije  
za ekološke uslove za bušenja, npr. istražna bušenja do 5 hilj. metara prema 

                                                           
16

 Poszukiwanie, wydobycie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych. Warszawa 2014; R. Rosicki, 
Assessment of shale gas potential in Poland (2014), http://www.jdsupra.com/legalnews/assessment-
of-shale-gas-potential-in-pol-79130/ (pobrano 11.12.2015 r.) 

17
 Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym – maj 2015 r. (2015), http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/ 
stan-prac-poszukiwawczych/aktualnosci/stan-prac-poszukiwawczych-za-gazem-lupkowym-maj-2015-r 
(pobrano 11.12.2015 r.); Zestawienie prac rozpoznawczych za gazem z łupków – zakończonych  
i będących w trakcie, stan na dzień 04.05.2015 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Środowiska 

18
 A. Sofuł, Łupkowy szok poznawczy, 2015, http://gazownictwo.wnp.pl/lupkowy-szok-poznawczy,25 
3655_1_0_0.html, (pobrano 15.12.2015 r.) 

19
 Polska Agencja Prasowa, 28.10.2015 

20
 P. Turowski, Gaz łupkowy – nowe regulacje, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr 2/2013, vol. 26,  
s.129-145 

21
 M. Rewizorski, R. Rosicki, W. Ostant, Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej. Warszawa 2013, s. 270-274 

22
 D. Malinowski, Sen o łupkach, "Nowy Przemysł", nr 9/2012, s. 72 
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poljskom zakonu nisu zahtevala prethodnu ocenu posledica po prirodnu sredinu. 
Stoga treba obratiti pažnju na potencijalne probleme Poljske u vezi sa neophodnim 
obezbeđivanjem odgovarajućih ekoloških uslova koji se tiču dodeljivanja i korište-
nja dozvola za istraživanje, ispitivanja i proizvodnju ugljenovodonika.

23
 

Treba istaći nekoliko problema vezanih za razvoj gasnog potencijala Poljske  
u oblasti gasa iz škriljaca. U prvi problem treba svrstavati niski nivo zakonodavne 
kulture poljskog zakonodavca, koji nije u stanju da obezbedi brz i transparentan 
zakonodavni proces. Čak i ako je zakonodavni proces brz, tada se pravna rešenja 
koja su nastala na takav način karakterišu višeznačnošću i/ili nisu jasna. Drugi 
problem je taj što poslovi u oblasti poljskog energetskog sektora nisu koordinirani 
(energetska pitanja su u nadležnosti raznih ministerstava) - od nivoa vađenja 
sirovina do prenosa električne energije. Pred kraj 2015. g. dolazi do pokušaja 
promene te situacije - osniva se Ministarstvo energije. Treći problem čini sama 
„energetska politika”, tj. status iste kao dokumenta u okviru izvora zakona. Treba 
podsetiti da je energetska politika rezultat usvajanja odluke od strane Saveta 
Ministara, dakle ima interni karakter i važeća je samo za organizacijske jedinice 
koje podležu organu koji donosi dat normativni akt.

24
 Uzimajući u obzir današnje 

pravno stanje, ne bi trebalo da bude problema oko važenja energetske politike  
za „druge subjekte” i odgovornosti Ministra energije (do 2015. g. Ministra privrede)  
i Saveta ministara uopšte za nerealizovanje iste. Zato treba ozbiljno razmisliti nad 
novim oblikom formiranja energetske politike. 

 
III. Potencijal razvoja domaće gasne infrastrukture 
1. Prenosna infrastruktura 
Razvoj prenosne infrastrukture u Poljskoj će uveliko promeniti situaciju  

u pogledu sigurnosti i diversifikaciji snabdevanja gasom u perspektivi narednih 
deset godina.

25
 Sigurno u godini završetka „Jamalskog ugovora” Poljska će imati 

drugačiju pregovaračku poziciju tokom pregovora sa ruskom stranom. Gasni 
položaj Poljske će biti znatno drugačiji čak i u slučaju održavanja viših cena gasa 
od strane Rusije zbog „političkih faktora”.26

 U vezi sa prognoziranim rastom potreba 
za gasom količina od 10,2 mld m

3
 će morati i dalje da bude obezbeđena uvozom. 

Ipak 2022. g. raspored tehničkih uvoznih kapaciteta za gas će biti drugačiji.  
Iz „istočnog pravca” količina će i dalje iznositi 10,2 mld m

3
, dok će sa svih drugih 

pravaca biti moguć uvoz na nivou 28 mld m
3
.
27

  
Vredi uporediti situaciju u 2016. g. sa situacijom u 2022. g. u oblasti 

mogućnosti uvoza gasa. Ovo će dati bolju sliku situacije i obelodaniti proces 
promena koji će biti dinamičniji zahvaljujući razvoju gasne infrastrukture u Poljskoj. 

                                                           
23

 G. Paździorek, Dyrektywa 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń  
na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz jej implementacja do prawa polskiego, 
"Polityka Energetyczna", nr 8/2005, s. 431-439; S. Raszewski, J. Górski, Energy Security or Energy 
Governance? Legal and Political Aspects of Sustainable Exploration of Shale Gas in Poland, "Oil, Gas 
& Energy Law Intelligence", Vol. 12, No. 3/2014, s. 27-47 

24
 M. Pawełczyk, B. Pikiewicz, Polityka energetyczna (u:) M. Pawełczyk (ur.), Prawo energetyczne. 
Komentarz. Poznań 2012, s. 430-482; M.A. Waligórski, Polityka energetyczna państwa jako 
sektorowa polityka administracyjna, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", no. 4/2008, s. 69-74 

25
 Upor. Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych  
i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego. Kraków-Warszawa 2013 

26
 Upor. M. Ruszel, Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE, "Nowa 
Energia", nr 4, vol. 46/2015, s. 26-29 

27
 R. Rosicki, Poland’s Gas Security, "Przegląd Politologiczny", nr 1/2015, s. 159-172 



1306 
______________________________________________________________________________________________

 

 

2016. g. će raditi LNG Terminal, dok će 2022. funkcionisati nove veze, kao što  
su na primer: Poljska-Slovačka, Poljska-Češka (Hat), Poljska-Litvanija. U 2022.  
g. tehnički uvozni kapaciteti Poljske će postići ukupni nivo kapaciteta od 38,3 mld 
m

3
.
28

 
2022. g. udeo „istočnog pravca” u okviru strukture tehničkih uvoznih 

mogućnosti će iznositi 27%. Od značaja će biti nadogradnja prenosne 
infrastrukture na „južnom pravcu”, koji će postići ukupni udeo u strukturi tehničkih 
uvoznih mogućnosti od 33%. U okviru „južnog pravca” treba navesti veze: Poljska-
Češka (Hat) - 17%, Poljska-Češka (Ćešin) - 1%, Poljska-Slovačka - 15%. Razvoj 
infrastrukture tog pravca je vezan uz projekat tzv. „Koridora Sever-Jug”, čiji  
je zadatak pojačanje sigurnosti isporuka gasa u Poljsku, ali takođe i da omogući 
izgradnju efikasnijeg i konkurentnijeg tržišta energije Poljska-Europska unija.  
Ovo znači da će poljska infrastruktura biti spremna za potencijalni prijem gasa  
iz za sada nedostupnih pravaca, npr. iz LNG terminala koji su smešteni  
na Mediteranskom moru. U okviru plana za razvoj Operatera za prenos GAZ-
SYSTEM S.A. predviđena je izgradnja 2000 km gasovoda do 2023. g.

29
 

Treba istaći da sa obzirom na prenosnu infrastrukturu 2022. g. gasna 
bezbednost će se znatno povećati, ali treba obratiti pažnju da nadogradnja 
infrastrukture ne mora da pojača poziciju Poljske u slučaju eventualnog 
energetskog konflikta Evropska unija-Rusija ili drugih „političkih faktora” vezanih  
uz Rusiju. Ovo proizilazi iz činjenice da će Rusija i dalje biti bitan isporučilac gasa  
u zemlje-članice Evropske unije, tako da svaki konflikt, čija će posledica biti 
primena „gasne ucene” će rezultirati destabilizacijom isporuka gasa u Poljsku. 
Treba reći da je ruska agresija protiv Ukrajine 2014. g. de facto olakšala poljskoj 
strani izražavanje bojazni zbog pre velike bezbrižnosti zemalja „stare unije”  
u pogledu energetskih pitanja u odnosima sa Rusijom.

30
 Ideja Energetske unije  

na koju se pozivao D. Tusk za realizaciju ciljeva domaće politike, podstakla je novu 
dinamiku u okviru rasprave na temu energetike u Evropskoj uniji.

31
 

Ipak vredi podvući da se ideja Energetske unije i dalje narušava zbog 
bilateralnih odnosa pojedinih zemalja-članica sa ruskom stranom, što se ogleda  
u podržavanju novih investicija Gazproma. Primer nepostojanja solidarnosti  
u oblasti geopolitičke sigurnosti snabdevanja gasom je nova planirana investicija  
u vidu projekta „Nord Stream II”. Realizacija tog projekta bi značila da kroz Baltičko 
more u Nemačku će teći 110 mld m

3
, a dodatna posledica bi bilo odustajanje 

Gazproma od prenosa gasa kroz teritoriju Ukrajine.
32

 Realizacija tog projekta  
bi bila primer selektivnog i instrumentalnog korištenja od strane Nemačke pojma 

                                                           
28

 Plan rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe na lata 2014-2023, 
GAZ-SYSTEM, Warszawa 2014 

29
 Lista projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach programu operacyjnego 
"Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Wersja 1.1., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015; Plan 
rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe na lata 2014-2023, GAZ-
SYSTEM. Warszawa 2014 

30
 Upor. M. Ruszel, Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną  
UE – ujęcie teoretyczne, "Przegląd Politologiczny", nr 2/2015, s. 49-58 

31
 R. Rosicki, Commentary to the article by Prime Minister Donald Tusk concerning the proposal to 
create an energy union, which was featured in the Financial Times (A united Europe can end Russia’s 
energy stranglehold, 21 April 2014), http://www.jdsupra.com/legalnews/commentary-to-the-article-by-
prime-minis-17114/ (pobrano 11.12.2015 r.) 

32
 Nord Stream II to enhance reliability of Russian gas supplies to Europe, http://www.gazprom.com/ 
press/news/2015/july/article239944/ (pobrano 11.12.2015 r.) 
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„solidarnosti” između zemalja-članica Evropske unije. Isti problem selektivnog 
tretiranja od strane Nemačke „energetske solidarnosti” vidi se u oblasti forsiranja 
energetske politike niske emisije ugljen-diokisida, dok je ona istovremeno i najveći 
emitent stakleničkih plinova u EU.

33
 Novi klimatsko-energetski paket EU  

i unutrašnja politika zemalja-članica u oblasti razvoja obnovljivih izvora energije 
(npr. Nemačka) pre će dovesti do povećanja gasne uvozne zavisnosti nego 
smanjivanje iste u perspektivi narednih dvadeset godina.

34
 

Vredi takođe obratiti pažnju na posledice ranijih zanemarivanja infrastrukture, 
čiji su odraz visoke cene gasa koji se uvozi sa „istočnog pravca”. Treba 
konstatovati da su jedini faktori koji utiču na to stanje:  

1). „politički faktor” (smatranje da Poljska ne podržava inostranu politiku 
Rusije),  

2. „faktor infrastrukture” (višegodišnje zanemarivanje infrastrukture u oblasti 
diversifikacije pravaca i izvora isporuka gasa).  

Primera radi prosečna cena gasa za 1000 m
3
, kojim Gazprom snabdeva 

zemlje Zapadne Evrope, je 2012. godine iznosila 440 dolara, 2013. g. 385 dolara, 
dok 2014. g. 341 dolara. U isto vreme prosečna cena gasa za Poljsku je iznosila: 
2012. - 500 dolara (prema nekim izvorima iz štampe čak 525 dolara), 2013. - 429 
dolara i 2014. - 379 dolara, što znači da je prosečna razlika između Poljske  
i zemalja Zapadne Evrope tokom celog trogodišnjeg perioda iznosila 47 dol.

35
 

Realni gubitak vezan uz funkcionisanje „Jamalskog ugovora” u ovom periodu  
je mogao da iznosi (zaokruženo) 0,5 mld dolara godišnje (u odnosu na prosečnu 
cenu gasa za zemlje Zapadne Evrope). 

 
2. LNG terminal u Svinoujšću  
Odluka o izgradnji LNG terminala (za regasifikaciju) u Svinoujšću je donesena 

2006. g., dok je tehnički projekat predstavljen dve godine kasnije. Pitanje lokacije 
terminala nije bilo rešeno na samom početku - zbog tehničkih i/ili ekoloških zahteva 
i ograničenja. Na konačnu lokaciju terminala je takođe uticao politički faktor. 2008. 
g. Savet ministara je doneo odluku da izgradnja LNG terminala dobije status 
strateške investicije, dok je 2009. g. u cilju obezbeđenja procesa investicije usvojen 
Zakon o investicijama u oblasti terminala za regasifikaciju tečnog zemnog gasa  
u Svinoujšću (Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).36

 
U glavne probleme vezane uz proces investicije, koje su bile tema društvene 

rasprave svrstavaju se: (1) izvođač investicije čije se ime povezuje sa investicijama 
Gazproma (italijansko društvo Saipem); (2) mogućnost prijema većih brodova  
za prevoz gasa (između ostalog zbog ograničenog gaza zbog postavljenog 
gasovoda u vlasništvu društva Nord Stream); (3) ekonomičnost investicije (u vezi 

                                                           
33

 Upor. Z. Parafianowicz Hybrydowa solidarność Angeli Merkel, 2015, http://www.gazetaprawna.pl/ 
artykuly/909563,parafianowicz-hybrydowa-solidarnosc-angeli-merkel.html (pobrano 30.12.2015 r.) 

34
 Upor. A. Korytowski, Wpływ Energiewende na inwestycje w źródła wytwórcze w Polsce (u:)  
P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski et. al. (ur.), Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego  
a ochrona środowiska. Poznań 2014, s. 751-774; Niemiecka transformacja energetyczna, Heinrich 
Böll Stiftung. Berlin 2014, s. 2 i sl. 

35
 Больше всех в Европе «Газпрому» платят македонцы и поляки (2013), http://izvestia.ru/ 
news/544100 (pobrano 30.12.2015 r.); Gazprom Annual Report 2014. Moscow 2015, s. 77-85 

36
 Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2009 nr 84 poz. 700) 
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sa cenama gasa i troškovima eksploatacije terminala). Rasprave su se vodile i na 
temu potencijalnog negativnog uticaja terminala na prirodnu sredinu, ali ta tematika 
nije imala dominantni značaj.37

 
Prema investicionim planovima do kraja 2014. g. terminal je trebao biti u punoj 

funkciji, tj. sposoban za prijem i skladištenje prve isporuke tečnog gasa, međutim 
pred kraj 2015. g. tehničke probe prijema gasa su bile u toku. U to vreme  
se navodilo da će Terminal biti u stanju operativne pripravnosti tek polovinom 
2016. g. Pažnja na probleme vezane za realizaciju investicije je obraćena  
u dokumentu Republičke komore za kontrolu pod naslovom Realizacija investicija 
koja se odnose na izgradnju terminala za prijem tečnog gasa u Svinoujšću 2015. 
g.

38
 Republička komora za kontrolu je utvrdila da nadzor i koordinacija u oblasti 

realizacije investicije koji su vršeni od strane niza Ministara privrede, a zatim 
Državnog trezora i društva GAZ-SYSTEM nisu bili efikasni, jer nisu sprečili 
zakašnjenje. Osim toga Republička komora za kontrolu je navela da strateške 
investicije tog tipa zahtevaju obezbeđivanje od strane vladine administracije 
odgovarajućeg kadra i stručne podrške. 

Glavna namena LNG terminala je da se izvrši diversifikacija kako pravaca, 
tako i izvora isporuka gasa u Poljsku. Tehnički kapaciteti terminala omogućavaju 
prijem 5 mld m

3
 gasa, što podmiruje oko 30% sadašnjih potreba države  

za tom sirovinom.Dakle on čini realni elemenat za diversifikaciju, kao i doprinosi 
boljoj poziciji Poljske kod eventualnih pregovora oko gasa sa Gazpromom. Ipak 
odugovlačenje realizacije investicije, onemogućava korištenje te bolje pregova-
račke pozicije. 

Navodi se mogućnost daljeg razvoja kapaciteta za prijem gasa do 7,5 mld m
3
, 

jer postoji mogućnost izgradnje novog rezervoara. Procenjuje se da se sledeći 
investicioni proces u ovoj oblasti može izvesti u roku od jedne godine, ali takva 
odluka može da bude donesena nakon analize terminala koji je u punoj funkciji.

39
 

Vlasti GAZ-SYSTEM-a su vršile analize potencijalnog korištenja terminala  
za domaće isporuke gasa, ali takođe i za isporuke u druge zemlje regiona 
(uključujući Ukrajinu). Takvo rešenje bi znatno povećalo rentabilnost poduhvata  
u oblasti smanjivanja jedinične cene regasifikacije.

40
 

LNG terminal mogao bi činiti bitan elemenat sigurnosti snabdevanja gasom  
u Srednjoj Evropi u kontekstu celog projekta koridora Sever-Jug (veza, gasovoda, 
interkonektora), čija bi infrastruktura povezivala Baltičko more sa Mediteranskim 
morem.

41
 Ta ideja se može minimilizirati u vezi sa na primer angažovanjem 

Nemačke u izgradnju Nord Stream II, što može bitno uticati na rentabilnost 
poljskog gasovoda i ograničiti njegov značaj. 

Sledeće moguće rešenje da se efikasno iskoristi poljski terminal je redefini-
sanje same energetske politike države. Nerealnost implementacije projekta 
nuklearne energetike, koji su obuhvaćeni planovima razvoja u planiranim rokovima, 

                                                           
37

 Upor. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie terminalu 
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Szczecin 2008  

38
 Više o tome u: Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu. Warszawa 2015 

39
 Upor. Terminal LNG w Polsce, http://www.polskielng.pl/lng/terminal-lng-w-polsce/ (pobrano 
30.12.2015 r.) 

40
 Polska Agencja Prasowa, 20.12.2015 

41
 Upor. Korytarz Północ-Południe, http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-
systemem/korytarz-polnoc-poludnie/ (pobrano 30.12.2015 r.) 
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stvara mogućnost nacrta novog gasno-ugljenog scenarija uz stalni razvoj 
obnovljivih izvora energije.

42
 Ipak ovakvo rešenje će zahtevati nadogradnju gasnih 

elektrana i pojačanje prenosne infrastrukture za gas sa severnog pravca. 
 
Zaključci 
Predmet analize u tekstu je bila sigurnost snabdevanja Poljske gasom. 

Analiza se temelji na tri glavna aspekta:  
1. domaći potencijal konvencionalnih resursa gasa,  
2. domaći potencijali nekonvencionalnih resursa gasa (gas iz škriljaca i tight 

gas),  
3. potencijal razvoja domaće gasne infrastrukture, uzimajući u obzir značaj 

LNG terminala u Svinoujšću.  
Analiza je obuhvatila sadašnje stanje, kao i proces promena, uzimajući u obzir 

predikciju sigurnosti snabdevanja Poljske gasom u 2022. g. Pretpostavka 
kvalitativne predikcije je da će do tog vremena doći do kvalitativne promene 
sigurnosti snabdevanja gasom u Poljskoj, što se može nazvati „novom 
perspektivom sigurnosti snabdevanja Poljske gasom”. To stanje će se temeljiti na 
većem nivou stabilosti isporuke gasa zahvaljujući diversifikaciji tehničkih 
mogućnosti uvoza te sirovine. U cilju izvršenja detaljnije podele navedenog 
problema, u radu su postavljena dva pitanja, koja se mogu povezati sa sledećim 
zaključcima: 

 
1. U kolikoj će meri potencijali domaćih resursa gasa i razvoja domaće 

gasne infrastrukture uticati na energetsku bezbednost Poljske? 
Treba obratiti pažnju da nedostatak sigurnih i proverenih podataka  

o nekonvencionalnim resursima gasa dovodi do poteškoća kod predikcije kratko  
i dugoročne sigurnosti snabdevanja Poljske gasom. Ipak se može teoretski 
pretpostaviti da industrijski resursi gasa iz škriljaca mogu iznositi najmanje 50 mld 
m

3
 i isto toliko tight gasa. Takva pretpostavka znači da čak i u vezi sa teoretskom 

predikcijom za resurse gasa, može se pretpostaviti da je potencijal ekspolatacije na 
nivou 3 Mtoe godišnje za svaki od dva resursa nekonvencionalnih ležišta. 
Potencijalno moglo bi se pretpostaviti da domaća eksploatacija konvencionalnog  
i nekonvencionalnog gasa mogla bi postići nivo 9-10 mld m

3
, što bi znatno smanjilo 

koeficijent uvozne gasne zavisnosti Poljske. Ipak kod te predikcije moguć raspon 
merne nesigurnosti je veliki. Čak i ako pretpostavimo takvu varijantu, istražni 
proces i proces vađenja i investicija u oblasti te sirovine moraju da budu 
dinamičniji. U periodu od narednih nekoliko godina ta varijanta je – kako se čini - 
malo realna, na što mogu uticati „ekomomski” i „organizacijski” faktori. U tom 
zadnjem slučaju na prvom planu je neefikasna politika države, što dokazuju 
izveštaji Republičke komore za kontrolu u slučajevima kontrole koncesijskog 
procesa za gas iz škriljaca i kontrole investicionog procesa LNG terminala. Čini  
se da je neophodno traženje strateškog partnera, koji bi bio zainteresovan  
za tehnologiju frakturiranja i proces vađenja nekonvencionalnog gasa u Poljskoj.  
U vezi sa činjenicom da su se zapadne firme povukle iz Poljske, treba razmišljati  
o razvoju saradnje sa privrednim subjektima iz Kine. 

                                                           
42

 Upor. R. Rosicki, The Energy Policy of Poland up to 2050 – a Critical Analysis, "Środkowoeuropejskie 
Studia Polityczne", nr 1/2015, s. 51-62; Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 rok, wersja 0.6, 
Warszawa 2015, s. 40-49 
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Kad je u pitanju prenosna infrastruktura za gas, Poljska je napravila najveći 
napredak, što može da bude rezultat ulaganja, između ostalog - finansijske 
podrške od Evropske unije, ali i dobrog upravljanja operatorom prenosnih sistema, 
tj. GAZ-SYSTEM-om. U vezi sa predmetnom predikcijom za drugu deceniju 21. 
veka, vredi obratiti pažnju na rast tehničkog potencijala infrastrukture prenosa 
gasa. „Istočni pravac” u okviru strukture tehničkih uvoznih mogućnosti će imati 
udeo od samo 27%. To znači da Gasprom neće imati superiornu poziciju u vezi sa 
budućim tehničkim potencijalom uvoza gasa u Poljsku. Već sada više cene za gas 
koji se iz Rusije uvozi u Poljsku nisu ekonomski opravdane, a još više neće  
biti opravdane u budućnosti. Ako se cene budu održavale, to će biti vezano  
uz „politički faktor”. U vezi sa razvojom infrastrukture treba takođe spomenuti 
smanjivanje opasnosti po sigurnost snabdevanja Poljske gasom u slučaju 
potencijalne primene „gasne ucene” od strane Rusije. Ipak ta pretpostavka neće 
biti od značaja, ako dođe do radikalizacije konflikta Evropska unija-Rusija, jer  
i dalje znatni deo gasa koji se uzvozi u Evropsku uniju je iz „istočnog pravca”.  
Ne uzimajući u obzir pesimistički scenario može se reći da će se 2022. g. raditi  
o „novoj perspektivi sigurnosti snabdevanja gasom” u Poljskoj, što će biti podržano 
razvojom ciljeva Energetske unije izeđu zemalja-članica Evropske unije. 

 
2. U kolikoj će meri funkcionisanje LNG Terminala u Svinoujšću uticati 

na državnu i regionalnu sigurnost snabdevanja gasom? 
Otvaranjem LNG terminala u Svinoujšću faktički se uvodi diversifikacija 

isporuka gasa. On je i garant sigurnosti isporuka sirovine u vezi sa eventualnim 
gasnim konfliktima na istočnoj granici Poljske. Njegov značaj bi mogao još više 
porasti u vezi sa potencijalnim redefinisanjem energetske politike zemlje, naročito  
u slučaju prihvatanja gasno-ugljenog scenarija uz stalni razvoj obnovljivih izvora 
energije. Ipak takvo rešenje bi zahtevalo opoziv odredaba i odustajanje od prio-
riteta koji su sadržani u planskom dokumentu, tj. Energetska politika Poljske do 
2050.g. i izazvalo bi potrebu za znatnim ulaganjima u celi gasni sektor u Poljskoj. 

Kad je u pitanju regionalna skala, bitna bi bila tesna sinergija poljskog 
gasovoda sa projektom Koridora Sever-Jug), čija bi infrastruktura povezivala 
Baltičko more sa Mediteranskim morem. Razvoj i pojačanje gasne infrastrukture  
u pojasu Srednje Evrope pružao bi pristup gasu iz raznih delova sveta, naročito 
preko razvoja LNG terminala na području zemalja bivše Jugoslavije. Ipak na značaj 
poljskog gasovoda treba se osvrnuti kroz prizmu drugih gasnih projekata, koji  
bi smanjivali njegovu ekonomičnost, barem kroz prizmu investicija u Nord Stream II 
ili South Stream. Veliki značaj za Poljsku će imati realizacija izgradnje gasovoda 
Nord Stream II, jer će se u Evropskoj uniji pojaviti znatne količine gasa, koji  
je verovatno jeftiniji od onog koji se uvozi pomoću brodova za prevoz gasa. Ovo  
bi bio i primer instrumentalnog tretiranja „energetske solidarnosti” od strane 
Nemačke. 

U tekstu nije izvršenja analiza svih faktora, koji bi mogli uticati na sigurnost 
snabdevanja Poljske gasom. U daljoj perspektivi vredi proširiti istraživanja  
na aspekte energetske bezbednosti kao što su npr. ekološki i ekonomski aspekt. 
Oni bi sigurno bili vrlo bitni kod vađenja nekonvencionalnog gasa. Imale bi realni 
uticaj na realizaciju gasnih projekata. Osim aspekta infrastrukture na promene 
tržišta gasa u Poljskoj će uticati procesi liberalizacije i novi instrumenti za promet 
gasom. 
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Streszczenie 
Przedmiotem analizy w tekście jest bezpieczeństwo gazowe, jako element 

bezpieczeństwa energetycznego Polski, które sprowadzone zostało do charakter-
rystyki trzech potencjałów:  

1. zasobów gazu ziemnego w Polsce w ogóle,  
2. zasobów gazu niekonwencjonalnego w Polsce,  
3. rozwoju krajowej infrastruktury gazowej.  
Problematyka infrastruktury gazowej poszerzona została o krótkie studium 

przypadku na przykładzie terminala LNG w Świnoujściu. W celu uszczegółowienia 
problemu badawczego w tekście postawiono następujące pytania badawcze:  

1. W jakim zakresie potencjały zasobów gazu i rozwoju krajowej infrastruktury 
gazowej wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne Polski?,  

2. W jakim zakresie funkcjonowanie Terminala LNG w Świnoujściu wpływać 
będzie na krajowe i regionalne bezpieczeństwo gazowe?  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo gazowe, bezpieczeństwo energetyczne, 
polityka energetyczna, infrastruktura gazowa 

 
Summary 
The subject matter analysed in the text is gas security, viewed as an element 

of Poland’s energy security, which has been broken down as a description of the 
three-fold potential:  

1. gas resources in Poland in general,  
2. unconventional gas resources in Poland,  
3. a development of the domestic gas infrastructure.  
The issue of the gas infrastructure has been extended with a short case study 

as exemplified by the Świnoujście LNG terminal. With a view to elaborating the 
research issue addressed in the text, the following questions have been posed:  

1. To what extent will the potential of gas resources and of the development 
of the domestic gas infrastructure affect Poland’s energy security?,  

2. To what extent will the operation of the Świnoujście LNG terminal affect the 
domestic and regional gas security? 

Key words: gas security, energy security, energy policy, gas infrastructure 
 
Sažetak 
Predmet analize rada je sigurnost snabdevanja gasom kao sastojni elemenat 

energetske bezbednosti Poljske. Analiza se temelji na karakteristici tri potencijala:  
1. resursa zemnog gasa u Poljskoj uopšte,  
2. nekonvencionalnih resursa gasa u Poljskoj,  
3. razvoja domaće gasne infrastrukture.  
Problematika gasne infrastrukture je proširena na kratka studija slučaja na 

primeru LNG terminala u Svinoujšću. U cilju izvršenja podele istraživačkog 
problema na manje delove postavljena su sledeća istraživačka pitanja:  

1. U kolikoj će meri potencijal domaćih resursa gasa i razvoja domaće gasne 
infrastrukture uticati na energetsku bezbednost Poljske?,  

2. U kolikoj će meri funkcionisanje LNG Terminala u Svinoujšću uticati na 
državnu i regionalnu sigurnost snabdevanja gasom?  

Ključne reči: sigurnost snabdevanja gasom, energetska bezbednost, 
energetska politika, gasna infrastruktura 
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Konrad STAŃCZYK 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
 

ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWYCH DO ZARZĄDZANIA 
WYDATKAMI OBRONNYMI  

 
 
Wprowadzenie 
W warunkach ograniczoności zasobów, oraz pojawiających się coraz  

to nowych potrzeb publicznych również tych z zakresu bezpieczeństwa i obron-
ności, znaczenia nabierają kwestie związane z podniesieniem sprawności funkcjo-
nowania państwa i sektora finansów publicznych.  

Zasadniczą w tym względzie wydaje się być kwestia wyboru poziomu 
świadczenia usług publicznych, ponieważ to od niej zależą zadania, obowiązki  
i koszty funkcjonowania instytucji publicznych. Realizacja permanentnie zwiększa-
jącej się oferty usług publicznych wymaga opracowania właściwych technik i metod 
działania, dostosowania instrumentów oraz uwzględnienia wielu czynników 
zewnętrznych. Nierzadko też zachodzi konieczność podejmowania kompromisów 
polegających na wyborze jednych działań kosztem innych. Często pojawia  
się także konieczność odraczania określonych decyzji publicznych w czasie. Dzieje 
się tak głównie za sprawą występowania ograniczoności środków finansowych. 
Czynnikiem wpływającym na ten stan są także ograniczenia wynikające z określo-
nych uwarunkowań politycznych.  

Dlatego też szczególną rolę w tym obszarze przypisuje się zagadnieniom 
jawności i przejrzystości gospodarowania w sektorze finansów publicznych.  

Problem jawności i przejrzystości finansów publicznych posiada wiele 
wymiarów i wydaje się, że powinien on być analizowany w wielu aspektach. 
Jawność to swobodny dostęp wszystkich zainteresowanych obywateli i instytucji  
do danych sektora publicznego. Przejrzystość rozumiana jest natomiast jako 
sytuacja, w której obowiązujące zasady funkcjonowania gospodarki finansowej  
i sprawozdawczości sektora publicznego umożliwiają faktyczne zapoznanie się  
ze stanem gospodarki całego sektora. Przejrzystość finansów publicznych 
uzupełnia zatem jawność w tym sensie, że o ile jawność finansów publicznych 
oznacza pełny dostęp do informacji, to przejrzystość ma gwarantować,  
że informacja ta jest zrozumiała i kompletna.

1
 

W polskim ustawodawstwie szczególną wagę przywiązuje się do realizacji 
zasady jawności finansów publicznych. Jest ona rozumiana jako swobodny dostęp 
obywatela do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym.

2
 Polega 

na tym, że społeczeństwo (obywatele) jest zaznajomione z wielkościami dochodów 
i wydatków sektora finansów publicznych, w tym z tymi dotyczącymi szeroko 
pojmowanej obronności państwa. Informacje te podawane są do publicznej 
wiadomości. Znany jest powszechnie sposobów uchwalania oraz sprawowaniem 
kontroli nad planami finansowymi jednostek sektora. W praktyce oznacza to raczej 

                                                           
1
 Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości 
finansowej. Warszawa 2016, s. 6 

2
 M. Misiąg, A. Niedzielski, Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle 
standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Raport wydany przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową 2001, nr 29, s. 5 
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prezentowanie dochodów i wydatków organom przedstawicielskim, różnym ciałom  
i organizacjom społecznym. Warto pamiętać, iż w przeszłości występowała 
tendencja do ukrywania informacji o gospodarce funduszami publicznymi, co było 
jakoby gwarancją bezpieczeństwa państwa. Dzięki takiemu podejściu zasada 
budżetowa mogła być i była prawem służącym do ukrywania rozrzutnego 
wydawania środków publicznych oraz marnotrawstwa. Obecnie dąży się do ujaw-
niania finansów publicznych. Wynika to z silnej presji podatników chcących mieć 
orientacje, jak i na co są przeznaczane ich podatki.  

Warunki jawności dochodów i wydatków sektora finansów publicznych tworzą: 
1. Regularne publikowanie danych budżetowych, w tym ustawy budżetowej; 
2. Dostępność debat budżetowych dla publiczności; 
3. Podanie danych budżetowych krytycznej ocenie publicznej bez obawy  

o osobiste konsekwencje negatywne.
3
 

Zasadę jawności wypełniają również wolność prasy i fachowe przygotowanie 
środków masowego przekazu (mass mediów) do upowszechniania i komentowania 
danych budżetowych. 

W praktyce zasada jawności przejawia się głownie w: 
1. Jawności sejmowej debaty budżetowej i debat budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego; 
2. Jawności sejmowej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 

państwa i debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych jednostek 
samorządu terytorialnego; 

3. Podawaniu do publicznej wiadomości: 
- kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, 

- zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych przez ministra 
finansów, 

4. Udostępnianiu corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działal-
ności jednostek należących do sektora finansów publicznych. 

Przyjmowana dla dochodów i wydatków publicznych, w tym i dla wydatków 
obronnych zasada przejrzystości wymaga stosowania nie tylko jednolitych 
kryteriów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, lecz również jasnych  
i jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz czytelnych 
i logicznych zasad konstrukcji planów finansowych jednostek sektora finansów 
publicznych. Zasada przejrzystości umożliwia prawidłowe planowanie budżetu oraz 
rozpoznawanie zachodzących w nim procesów.  

Zasada przejrzystości - ma charakter materialny. Odzwierciedleniem tej zasa-
dy są zapisy ustawy o finansach publicznych, wg, której dochody i wydatki 
publiczne oraz przychody klasyfikuje się według: 

1. Działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności, 
2. Paragrafów określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku. 
Podział czy to dochodów czy wydatków na działy lub rozdziały dokonywany 

jest według kryterium podmiotowo-przedmiotowego. Podział na paragrafy ma 
charakter przedmiotowy. 

Ta przejrzystość przejawia się w tym, iż zarówno po stronie dochodów, 
przychodów jak i po stronie wydatków dochodzi do podziału kwot Jest to przej-

                                                           
3
 A. Komar, Finanse publiczne. Warszawa 1995, s. 90 
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rzyste i w połączeniu z zasadą jawności jest podawane do publicznej wiadomości  
i dzięki temu jest możliwa kontrola społeczna. 

Zasada przejrzystości przejawia się w klasyfikowaniu finansów w takich 
podziałkach klasyfikacyjnych, które zapewniają możliwość kontroli i oceny wyko-
rzystania tych środków publicznych.

4
 

 
1. Klasyfikacja tradycyjna dochodów i wydatków budżetowych 
Gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych dokonywane jest  

w ramach klasyfikacji budżetowej, czyli jednolitego systemu symboli cyfrowych  
i nazw stosowanych do określenia jednorodnych dochodów, wydatków, przycho-
dów i rozchodów według jednolitych kryteriów.  

Klasyfikacja budżetowa stanowi bazę techniczną do prezentowania rodzajów 
działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ-
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odgrywa ważną rolę zarówno  
w planowaniu, rachunkowości, jak i w sprawozdawczości. 

Klasyfikacja ta nie stanowi podstawy prawnej do ustalania i pobierania 
dochodów, a także do dokonywania wydatków budżetowych – jest jedynie 
instrumentem do ujmowania gromadzonych dochodów i ponoszonych wydatków 
na podstawie właściwych aktów prawnych.

5
 

Według klasyfikacji, w zależności od potrzeb można dokonywać analiz  
i porównań dochodów i wydatków.

6
 

Wyróżnia się trzy kryteria klasyfikacji budżetowej (por. Rys. 1):
7
 

1. Podmiotowe - oznacza podział na części zarówno dochodów, jak i wydat-
ków budżetowych. Każda z części odpowiada aktualnemu podziałowi 
resortowemu administracji rządowej, a każda z jednostek resortowych jest 
dysponentem, który odpowiada za wykonanie określonej części budżetu. 

2. Przedmiotowo-funkcjonalne - oznacza podział dochodów według źródła 
ich pochodzenia, natomiast podział wydatków – według przeznaczenia 
tych środków. Dochody i wydatki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. 
Działy budżetu umożliwiają analizę oraz ocenę zaangażowania środków 
budżetowych w wykonanie funkcji publicznych, społecznych i gospodar-
czych państwa, natomiast rozdziały budżetu stanowią poszerzenie 
klasyfikacji działowej. 

3. Rodzajowe - oznacza uzupełnienie klasyfikacji przedmiotowo-funkcjonal-
nej o paragrafy i pozycje, przy czym treść paragrafów określa rodzaj 
dochodu i wydatku. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 K. Stańczyk, Racjonalizacja gospodarki finansowej wojska. Warszawa 2015, s. 65 

5
 K. Gąsiąrek, Klasyfikacja budżetowa 2016. Warszawa 2016, s. 7 

6
 K. Gąsiorek, Nowa klasyfikacja budżetowa 2010, Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2010, nr 6,  
s. 3 

7
 Por. K. Gąsiąrek, Klasyfikacja…, op. cit., s. 7 



1318 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Rysunek nr 1: Schemat klasyfikacji budżetowej 
 

 
Źródło: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku. 

Warszawa 2017, s. 115 
 

Umożliwia ona zarówno planowanie, wykonanie, jak i ewidencjonowanie 
dochodów oraz wydatków według jednolitych zasad przez wszystkie jednostki 
sektora finansów publicznych.  

Spełnia one cztery zasadnicze funkcje:
8
 

1. Ekonomiczną - oznacza przejrzyste powiązanie określonych elementów 
układu budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zada-
niami, które budżet państwa lub jednostka samorządu terytorialnego 
zamierza wykonać. 

2. Finansową - pozwala na planowanie i wykonywanie budżetu zgodnie  
z przyjętymi założeniami oraz kontrolę poprzez budżet całej gospodarki 
finansowej państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Informacyjną -wiąże się z jawnością i przejrzystością finansów 
publicznych i jest ściśle związana ze sprawozdawczością. 

4. Prawną - oznacza zapisanie konkretnej kwoty dochodów lub wydatków  
w określonej podziałce klasyfikacji, co przesądza o zakresie kompetencji 
finansowych organów wykonujących budżet. 

Obowiązująca klasyfikacja budżetowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych.

9
 

Klasyfikacja budżetowa jest więc prawnie określonym zbiorem zasad 
grupowania dochodów i wydatków budżetowych. 

Z organizacyjno-prawnego punktu widzenia klasyfikacja budżetowa powinna 
służyć określeniu, które podmioty gospodarki budżetowej są odpowiedzialne  
za wykonywanie określonych zadań i zapewnić kontrole ich wykonania.

10
  

                                                           
8
 Ibidem, s. 8 

9
 Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U.  
z 2010, nr 38, poz. 207 - rozporządzenie to zastąpiło Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerw-
ca 2006 r., Dz.U. z 2006, nr 107, poz. 726 

10 
E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne. Warszawa 2001, s. 71
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System dochodów i wydatków budżetu państwa jest rozbudowany, skompli-
kowany i obejmuje różne sfery działalności, dlatego też klasyfikacja budżetowa jest 
także systemem złożonym z wielu podziałów uwzględniających różne kryteria, 
gdzie do oznakowania stosowanych podziałek klasyfikacji budżetowej wykorzystuje 
się określone symbole cyfrowe. 

Według kryterium podmiotowego budżet dzieli się na części, które wskazują 
dysponentów środków budżetowych, których działalność opiera się na wydatko-
waniu środków pochodzących z budżetu. 

Części budżetowe są najwyższym stopniem klasyfikacji budżetowej. Wystę-
pują jedynie w strukturach organizacyjnych budżetu państwa. Podział ten pozwala 
na określenie dysponentów środków budżetowych i umożliwia ich wydatkowanie. 
Do tej grupy podmiotów należą przede wszystkim ministrowie, kierownicy urzędów 
centralnych, wojewodowie i inne podmioty, którym minister finansów przyznał 
uprawnienia dysponentów głównych. Od 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie 
regulujące te zagadnienia.

11
 

Funkcjonalne ujęcie wydatków budżetowych przedstawiają działy budżetowe, 
które mają charakter przedmiotowy i odpowiadają podstawowym rodzajom 
działalności gospodarczej. Symbole cyfrowe działów budżetu odpowiadają w przy-
bliżeniu numerom Polskiej Klasyfikacji Działalności, ustalonej w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r., i składają się z trzech cyfr. To właśnie podział 
na działy pozwala na ocenę, w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki 
budżetowe na realizację poszczególnych zadań zarówno w państwie, jak i w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Pozwala również ustalić wydatkowanie środ-
ków w danym dziale, mimo że będą one ponoszone w różnych częściach budżetu. 
Wielkości wydatków budżetowych według tego ujęcia w sposób graficzny 
przedstawia Wykres 1.  

 

Wykres nr 1: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2016 r. 
według działów klasyfikacji budżetowej 

 
Źródło: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku. 

Warszawa 2017, s. 115 

                                                           
11

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych 
oraz określenia ich dysponentów, Dz.U z 2009, nr 211, poz. 1633 – rozporządzenie to zastąpiło 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz 
określenia ich dysponentów, Dz.U z 2006, nr 80, poz. 558 
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Pogłębieniem klasyfikacji według działów są rozdziały, które mają charakter 
mieszany, podmiotowo-przedmiotowy, dotyczą bowiem określonych zadań 
budżetowych. Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji 
działowej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy 
cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. To rozdziały klasyfikacji 
budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom budżetowym. Rozdziały 
klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom budżetowym.  

Rodzajowemu kryterium podziału dochodów i wydatków odpowiadają 
paragrafy. W paragrafach wykazywane są rodzaje wydatków (np. wynagrodzenia 
osobowe, zakup materiałów, usługi materialne), natomiast po stronie dochodów – 
źródła dochodów budżetowych (np. podatek od osób fizycznych). Paragrafy 
odnoszą się do różnorodnych wydatków osobowych, rzeczowych, bieżących  
i majątkowych, a zatem odzwierciedlają i wyznaczają działalność budżetową 
państwa.

12
 Są symbolami czterocyfrowymi. 

Poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej posiadają różny charakter. 
Części określane są przede wszystkim ze względu na charakter podmiotowy 
(część 29 Obrona Narodowa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), 
choć niektóre części zostały utworzone ze względu na przedmiotowy charakter  
(np. rezerwy celowe, subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego). Działy 
przedstawiają budżet od strony funkcjonalnej, wyodrębnia się je na podstawie 
kryterium obszarów działalności publicznej (dział 752 Obrona Narodowa). 
Rozdziały stanowią pogłębienie klasyfikacji działowej i wyróżnia się je na podsta-
wie kryterium rodzaju działalności (np.75216 Wojskowe Misje Pokojowe) albo  
w oparciu o podmiot realizujący zadanie publiczne (np. 75201 – Wojska Lądowe). 
Paragrafy natomiast grupują dochody wg ich źródeł a wydatki wg ich przezna-
czenia. 

Dzięki klasyfikacji budżetowej w ewidencji finansowej, każdy pozyskany 
dochód lub wykonany wydatek (lub zaciągnięte zobowiązanie) zostają opisane 
właściwymi dla nich oznaczeniami: dział - rozdział - paragraf (dochodów lub wydat-
ków). Sumowanie dochodów opisanych jednorodnymi podziałkami daje możliwość 
śledzenia stopnia wykonania planu finansowego.  

 
2. Wydatki obronne w klasyfikacji tradycyjnej  
W 2016 r. wydatki budżetowe były realizowane w 154 częściach budżeto-

wych,
13

 w tym 16 województwach, 49 samorządowych kolegiach odwoławczych  
i 11 sądach apelacyjnych. Dysponenci części budżetowych ustanowili bezpośred-
nio im podległych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, przy czym sami 
również wykonywali zadania dysponenta trzeciego stopnia w zakresie wydatków 
własnej jednostki. W ramach części budżetowych na początku 2016 roku 
funkcjonowało 2.610 jednostek budżetowych. Największa liczba jednostek 
organizacyjnych funkcjonowała w ramach części Kultura i ochrona dziedzictwa 

                                                           
12 

Por.
 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce. Warszawa 2003, s. 506

 

13
 W 2016 r., w odniesieniu do 2015 r., liczba części budżetowych, w których realizowane były wydatki 
budżetowe wzrosła per saldo o trzy, w tym utworzone w 2015 r. nowe części budżetowe,  
tj. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Energia, Gospodarka złożami kopalin 
oraz Żegluga śródlądowa. Ponadto w wyniku połączenia części Obsługa długu zagranicznego i części 
Obsługa długu krajowego powstała część Obsługa długu Skarbu Państwa. 
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narodowego (296 jednostek), Sądy powszechne (285), Sprawiedliwość (209), 
Sprawy zagraniczne (160) i Obrona narodowa (97).

14
 

W 2016 r. ponad 78% ogółu wydatków budżetu państwa zrealizowano  
w częściach: 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 15,1% wydatków budżetu państwa, 
2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – 14,7%, 
3. Budżety wojewodów – 14,1%, 
4. Obrona narodowa – 9,8%, 
5. Obsługa długu Skarbu Państwa – 8,9%, 
6. Sprawy wewnętrzne – 5,6%, 
7. Środki własne Unii Europejskiej – 5,3%, 
8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 4,7%. 
Minister Obrony Narodowej jest dysponentem części 29 budżetu państwa. 

Ministrowi Obrony Narodowej w 2016 r. podlegało 97 dysponentów, z tego: trzech 
drugiego stopnia, 25 trzeciego stopnia podległych bezpośrednio, z których jednym 
był on sam i 69 trzeciego stopnia podległych poprzez dysponentów drugiego 
stopnia. 

Limit wydatków na obronę narodową określono w ustawie budżetowej na rok 
2016 na poziomie 35.898,7 mln zł, tj. zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 25 maja  
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

15
 Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem na finanso-

wanie potrzeb obronnych corocznie przeznacza się wydatki z budżetu państwa  
w wysokości nie niższej niż 2% PKB z roku poprzedniego. Stosownie do ust.  
2 wyżej wymienionej ustawy wydatki te obejmują wydatki budżetowe w części 
budżetu państwa Obrona narodowa oraz wydatki budżetowe w dziale Obrona 
narodowa w innych częściach budżetu państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej 
wymienionej ustawy udział wydatków majątkowych w wydatkach obronnych wynosi 
co najmniej 20%. Łącznie wydatki majątkowe na finansowanie potrzeb obronnych 
Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w kwocie 10.293,6 mln zł, tj. powyżej limitu 
o 8,7 punktu procentowego. Wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe  
w dziedzinie obronności na 2016 r. zaplanowano w kwocie 898,8 mln zł. Stanowiły 
one 2,5% wydatków na sfinansowanie potrzeb obronnych – zgodnie z art. 7 ust.  
3b tej ustawy.

16
 

W ustawie budżetowej na rok 2016 wydatki budżetu państwa w samej części 
29 zostały zaplanowane w kwocie 35.453.215,0 tys. zł. W ciągu roku zostały one, 
per saldo, zmniejszone o kwotę 34.437,6 tys. zł, a mianowicie:  

1. Zmniejszone o 40.172,3 tys. zł, z tego: o 17.172,3 tys. zł z tytułu 
przeniesienia wydatków do innych części budżetu państwa na przygoto-
wanie i organizację Szczytu NATO w Warszawie39 oraz o 23.000,0 tys. zł 
w związku z likwidacją Prokuratury Wojskowej i przeniesieniem wydatków 
do części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury;

17
 

                                                           
14

 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku. Warszawa 2017,  
s. 115 

15
 Dz.U. z 2015 r. poz. 1716, ze zm. 

16
 Analiza wykonania budżetu…, op. cit., s. 31 

17
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych  
w ustawie budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1853) 
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2. Zwiększone o 5.734,7 tys. zł z tytułu przeniesienia do części 29 wydatków 
z rezerw celowych budżetu państwa.  

Plan po zmianach na 2016 r. ustalono w kwocie 35.418.777,4 tys. zł, tj. niż-
szej o 2.465.433,1 tys. zł (o 6,5%) od planu po zmianach na rok 2015 
(37.884.210,5 tys. zł18

). 
Zrealizowane kasowo, do 31 grudnia 2016 r., w części 29 wydatki wyniosły 

34.663.837,0 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach. 
Na największy w resorcie (w części 29) dział 752 - obrona narodowa 

wyasygnowano w 2016 roku kwotę 28.297.330 tys. zł. W ramach przedmiotowego 
działu finansowane były wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację 
techniczną oraz finansowanie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są 
ponoszone wyłącznie w ramach budżetu krajowego. Sfinansowane zostały przede 
wszystkim: wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji i zakupy 
inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów 
inwestycyjnych NATO; wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy 
oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, wynagrodzenia 
pracowników cywilnych wraz z pochodnymi; wydatki na zakup usług remontowych, 
zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, 
energii oraz środków żywności; dotacje dla Agencji Mienia Wojskowego na wypłatę 
świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy zawodowych; projekty badawcze i celowe 
w dziedzinie obronności; wydatki dotyczące „Programu Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych”; działalność jednostek organizacyjnych prokuratury 
powszechnej właściwych w sprawach wojskowych oraz zadania wynikające  
z „Programu Mobilizacji Gospodarki”.19

 
 
3. Klasyfikacja zadaniowa dochodów i wydatków budżetowych 
Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem wydatków. 

Jest to de facto inny sposób klasyfikowania wydatków budżetowych. Przez układ 
zadaniowy rozumie się zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub 
kosztów jednostek sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji 
państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa. Jednostki sektora 
finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia ewidencji wydatków 
budżetowych w układzie tradycyjnym (według klasyfikacji budżetowej) oraz 
ewidencjonowania tych samych wydatków w układzie zadaniowym. Budżet 
zadaniowy przygotowany zgodnie z określonymi zasadami i metodami realizacji 
procesu może być wykorzystany jako narzędzie poprawy efektywności oraz 
skuteczności zarządzania jednostką.  

Celem wprowadzenia klasyfikacji zadaniowej było: 
1. Osiągnięcie większej przejrzystości finansów publicznych oraz dostarcze-

nie obywatelom bardziej czytelnej informacji nt. podejmowanych działań  
i ich kosztów; 

2. Osiągnięcie większej skuteczności realizacji zadań publicznych; 

                                                           
18

 W planie wydatków budżetowych na 2015 r. (po zmianach), w ujęciu nominalnym zaplanowano kwotę 
5.363.340,0 tys. zł na wykup odroczonych płatności (vouchery B), w związku z realizacją programu 
wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”. 
Ustawa z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. poz. 2195)  

19
 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 
Omówienie, Rada Ministrów. Warszawa 2017, s. 20 
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3. Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych. 
Układ zadaniowy stanowi narzędzie wspomagające proces zarządzania pub-

licznego nastawione na poprawę skuteczności i efektywności osiągania zaplano-
wanych rezultatów. Spełnia on zarówno funkcję informacyjną, jak i wspomagającą 
działania w zakresie planowania i realizowania procesów służących skutecznemu  
i efektywnemu osiąganiu zaplanowanych rezultatów przez osoby pełniące funkcje 
organów władzy publicznej oraz kierowników jednostek w dziale. 

W koncepcji układu zadaniowego można wyróżnić następujące aspekty: 
1. Zadaniowy, rozumiany jako zbiór metod i technik, stosowanych do zbudo-

wania – zgodnej z prawem materialnym - struktury zadań publicznych  
w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych, podzadań budżetowych  
i działań, oraz określeniu - na każdym poziomie struktury zadań – celów 
do osiągnięcia oraz adekwatnych do poziomu struktury mierników stopnia 
osiągnięcia bądź realizacji zaplanowanych celów; 

2. Finansowy, będący zbiorem metod i technik, stosowanych do zbudowania 
planu wydatków budżetu państwa bądź kosztów jednostki sektora finansów 
publicznych, niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, 
poprzez określanie kosztów niezbędnych do wykonywania zdefiniowanych 
w układzie zadaniowym działań; 

3. Zarządczy, przedstawiający zastosowanie koncepcji układu zadaniowego 
do zarządzania publicznego, zarówno w systemach administracyjnych jak  
i poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych, zorientowa-
nego na osiąganie zaplanowanych celów dla zadań publicznych definio-
wanych na poszczególnych szczeblach struktury zadaniowej; 

4. Funkcjonalny, znajdujący wyraz w rozwiązaniach organizacyjnych, przez 
które ministrowie kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej 
oraz kierownicy jednostek w dziale realizują procesy programowania, 
monitorowania oraz sprawozdawania w ramach układu zadaniowego 
budżetu państwa. 

Współcześnie, model budżetowania zadaniowego umożliwia przełożenie 
celów określonych w dokumentach strategicznych (w tym w szczególności celów  
o charakterze prorozwojowym) w sposób przejrzysty i jednoznaczny na siatkę 
celów ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP), a następnie – 
poprzez spójną strukturę zadaniową tegoż planu – ich identyfikację w strukturze 
zadaniowej zadaniowego planu wydatków.  

Wykorzystanie obecnie stosowanego katalogu funkcji, zadań, podzadań  
i działań, pozwala na zwiększenie poziomu przejrzystości procesu planowania 
budżetowego dzięki m.in. merytorycznemu uporządkowaniu, a jednocześnie 
uproszczeniu i wewnętrznemu uspójnieniu zakresów przedmiotowych poszcze-
gólnych pozycji klasyfikacyjnych - w sposób zgodny z właściwością organów 
publicznych w zakresie kreowania polityk publicznych w poszczególnych obsza-
rach wydatkowych oraz dysponowania środkami publicznymi. 

Układ budżetu jest podstawowym elementem budżetu zadaniowego. Nowa 
klasyfikacja składa się z kilku poziomów: funkcji, zadań, podzadań i działań, które 
różnią się stopniem szczegółowości. Dla poszczególnych stopni określone  
są ponadto stosowne mierniki.  

Funkcje mają najwyższy stopień ogólności. Obecnie 22 funkcje odpowiadają 
podstawowym obszarom działalności państwa. 21 z nich dotyczy polityk państwa, 
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a 22. ma charakter wspólny dla zadań realizowanych w ramach całej części 
budżetowej lub danej jednostki realizującej poszczególne zadania, których nie 
udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach pozostałych 
funkcji.

20
 Każda z funkcji ma określony cel, który ma zrealizować w zakresie 

ustalonych potrzeb społeczno-ekonomicznych. Zestawienie 22 funkcji znajduje się 
w tabeli 1. 

 

Tabela nr 1: Funkcje klasyfikacji budżetowej 
 

1. Zarządzanie państwem 12. Środowisko 

2. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek 

publiczny 
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

3. Edukacja, wychowanie i opieka 14. Rynek pracy 

4. 
Zarządzanie finansami państwa i 

mieniem państwowym 
15. Polityka zagraniczna 

5 
Ochrona praw i interesów Skarbu 

Państwa 
16. Sprawy obywatelskie 

6. Polityka gospodarcza kraju 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 

7. 
Gospodarka przestrzenna, budownictwo 

i mieszkalnictwo 
18. Sprawiedliwość 

8. Kultura fizyczna 19. Transport i infrastruktura transportowa 

9. Kultura i dziedzictwo narodowe 20. Zdrowie 

10. Nauka polska 21. Polityka rolna i rybacka 

11. 
Bezpieczeństwo zewnętrzne i 

nienaruszalność granic 
22. 

Koordynacja działalności oraz obsługa 
administracyjna i techniczna 

Źródło: Planowanie w układzie zadaniowym na 2018 rok, Rada Ministrów. Warszawa, 

2017 r. 
 

Kolejnym szczeblem są zadania, które gromadzą środki finansowe na reali-
zację celów funkcji państwa, w ramach której zostały określone. Obejmują całość 
wykonywanych lub zlecanych przez jednostki w danej dziedzinie działań, pogru-
powanych w podzadania. Dysponenci środków budżetowych w ramach realizo-
wanych zadań, ustalają dla tych zadań cele i mierniki oceny ich wykonania, 
planując wydatki na dany rok budżetowy oraz na następne dwa lata. Określają 
również źródła finansowania i jednostki, które mają to zadanie zrealizować. 

Zadanie pełni więc rolę kategorii zarządczo – budżetowo – księgowej. Złożony 
proces identyfikacji zadań integruje trzy aspekty: 

1. Zarządzania – powiązanie z celami i miernikami; 
2. Budżetowy – wydatki i ich realizacja; 
3. Księgowy – koszty.

21
 

Charakter operacyjny ma trzeci podział klasyfikacji budżetowej, tzw. Podza-
dania. Obejmują one środki na wydatki przeznaczone na realizację zadań, dla 
których zostały określone. Podobnie jak w poprzednich podziałkach klasyfikacji 
budżetowej należy wyznaczyć cel podzadania, miernik oceniający stopień jego 
realizacji, zaplanować środki publiczne na jego realizację na dany rok budżetowy  

                                                           
20

 Opis funkcji państwa budżetu zadaniowego, w: Budżet zadaniowy – portal wiedzy, http://budzet-
zadaniowy.info/artykuly (pobrano14.01.2012 r.) 

21
 T. Lubińska, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Warszawa 2009, s. 53 
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i dwa kolejne lata, wskazać źródła finansowania danego podzadania oraz 
jednostkę, która ma je wykonać. 

Ostatni szczebel klasyfikacji budżetowej stanowią działania. Jak łatwo zauwa-
żyć, na poziomie działań mamy do czynienia z rozróżnieniem typów wydatków  
ze względu na ich treść ekonomiczną - służą do osiągnięcia celu w podzadaniu. 
Taki sposób prezentacji zwiększa przejrzystość budżetu. Odpowiednio dobrany 
zestaw celów i ich hierarchizacja mają kluczowe znaczenie dla skutecznego 
funkcjonowania budżetu zadaniowego.

22
 

Mierniki w ramach poszczególnych zadań i podzadań pozwalają na określenie 
stopnia osiągnięcia celów. Dla poszczególnych mierników określa się wartość 
bazową, którą jest ostatnia dostępna wartość danego miernika, a także wartość 
docelową, którą zamierza się osiągnąć poprzez wykonanie danego zadania  
lub podzadania. Mierniki wykonania zadań powinny być: adekwatne (właściwie 
odzwierciedlające cel, któremu ma służyć realizacja zadania); wiarygodne; łatwe 
do zrozumienia, policzenia i możliwe do monitorowania. 

 
4. Wydatki w układzie klasyfikacji zadaniowej  
W działalności jednostek i instytucji resortu obrony narodowej priorytetową 

staje się 11 funkcja państwa - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność 
granic. 

Funkcja ta obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem  
i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział  
w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. 
Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze był rozwój zdolności 
operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich 
granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadziły działania umożliwiające 
m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym  
w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP.  
W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymywały 
gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych 
koalicji państw. 

W części 29 – Obrona narodowa, wydatki budżetu państwa w 2016 roku, 
w układzie budżetu zadaniowego, realizowane były w ramach jedenastu funkcji:  

2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,  
3 – Edukacja, wychowanie i opieka,  
5 – Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,  
9 – Kultura i dziedzictwo narodowe,  
10 – Nauka polska,  
11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,  
13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,  
14 – Rynek pracy,  
16 – Sprawy obywatelskie,  
18 – Sprawiedliwość,  
20 – Zdrowie,  

                                                           
22

 Por. J. Marczakowska-Proczka, Budżet zadaniowy jako narzędzie reformy finansów publicznych, 
portal wiedzy – budżet zadaniowy, http://budzet-zadaniowy.info/ 
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obejmujących łącznie: 18 zadań, 34 podzadania i 69 działań. W „Skonsoli-
dowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne 
lata”2, Rada Ministrów określiła, że zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności 
operacyjnych SZ RP jest priorytetowym zadaniem państwa. W ramach tego 
zadania realizowane były cele związane ze zwiększeniem zdolności operacyjnych 
Sił Zbrojnych RP oraz podwyższeniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego.

23
 

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11 - – Bezpieczeństwo zewnętrzne  
i nienaruszalność granic w 2016 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 
27.716.867 tys. zł.24

 Funkcja ta realizowana była w ramach 5 zadań (Wykres 2): 
1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP, 
2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze, 
3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestni-

ctwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej, 
4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony, 
5. Wsparcie kierowania obronnością. 
 

Wykres nr 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł) 
 

 
Źródło: Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r., Rada 

Ministrów. Warszawa 2017, s. 78 
 

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP  
W ramach zadania realizowane były cele związane ze zwiększeniem zdol-

ności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższeniem stopnia nowoczesności 

                                                           
23

 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 29 – Obrona 
narodowa oraz wykonania planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia 
Wojskowego. Warszawa 2017, s. 4 

24
 Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r., Rada Ministrów. Warszawa 
2017, s. 78 
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uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wydatkowane w ramach zadania środki 
publiczne przeznaczone były na utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 
RP (szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej) oraz ich rozwój (głównie przez 
zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego) – w celu uzyskania 
pożądanych zdolności operacyjnych. W szczególności realizowane były działania 
związane z zabezpieczeniem dowodzenia SZ RP, utrzymaniem zdolności  
do rozpoznania oraz do rażenia sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa, 
zabezpieczeniem logistycznym i medycznym zdolności operacyjnych, jak również 
zakwaterowaniem SZ RP.  

Zadanie realizowane było przez Ministra Obrony Narodowej, Fundusz 
Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.  

Celem określonym dla zadania było zwiększenie zdolności operacyjnych Sił 
Zbrojnych RP. 

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania  
w latach 2016-2018 ustalona została w wysokości 85,15 mld zł. 

Na realizację zadania 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych  
Sił Zbrojnych RP, priorytetowego zadania państwa, w 2016 r. wydatkowano 
25.055.420,2 tys. zł (97,3% planu po zmianach), głównie na realizację zadań 
ujętych w centralnych planach rzeczowych; w zakresie utrzymania Sił Zbrojnych 
RP osiągnięto zakładane cele, natomiast dane dotyczące rozwoju zdolności 
operacyjnych Sił Zbrojnych RP, stanowią informacje niejawne;  

W części 29 – Obrona narodowa, na 2016 r. w decyzji budżetowej Nr 8/MON, 
w planie finansowym w układzie zadaniowym w ramach funkcji 11. Bezpie-
czeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, na zadanie 11.1. Utrzymanie  
i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP (zadanie priorytetowe) ustalono 
wydatki w kwocie łącznej 25.741.994,7 tys. zł, z tego wydatki majątkowe – 
9.617.836 tys. zł oraz pozostałe wydatki – 16.124.158,7 tys. zł.  

W skład zadania 11.1. wchodziło 9 podzadań, z których 8 kolejnych (11.1.1.-
11.1.8.) obejmowało wydatki na utrzymanie Sił Zbrojnych oraz wydatki „moderni-
zacyjne” wykonywane na podstawie centralnych planów rzeczowych. Podzadanie 
dziewiąte (11.1.9.) obejmowało wyłącznie wydatki na zabezpieczenie logistyczne 
SZ.  

Z wydatkowanej na zadanie 11.1. kwoty w wysokości 25.055.420,2 tys. zł 
sfinansowano dwa obszary zadaniowe, tj. utrzymanie Sił Zbrojnych oraz „moderni-
zację” Sił Zbrojnych. I tak:  

− 14.162.637,8 tys. zł – wydatkowano w ramach podzadań 11.1.1.-11.1.9.  
na utrzymanie Sił Zbrojnych, w tym: Wojsk Lądowych – 2.812.443,2 tys. zł, 
Sił Powietrznych – 1.364.428,4 tys. zł, Marynarki Wojennej – 543.247,3 
tys. zł, Zabezpieczenie wojsk (zabezpieczenie logistyczne) – 7.461.716,1 
tys. zł oraz zakwaterowanie Sił Zbrojnych – 648.146,1 tys. zł;  

− 10.892.782,4 tys. zł – wydatkowano w ramach podzadań 11.1.1.-11.1.8.  
na rozwój Sił Zbrojnych RP (wydatki „modernizacyjne”), tj. na realizację 
trzech cpr: Planu Modernizacji Technicznej (PMT) – 8.319.358,3 tys. zł, 
Planu Inwestycji Budowlanych (PIB) – 1.370.747,3 tys. zł oraz Planu 
Zakupu Środków Materiałowych (PZŚM) – 1.202.676,8 tys. zł.25

 

                                                           
25

 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 29 – Obrona 
narodowa oraz wykonania planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia 
Wojskowego. Warszawa 2017, s. 25 
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Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze  
W ramach realizacji zadania – mającego zapewnić wsparcie wywiadowcze  

i kontrwywiadowcze – przeprowadzane były działania związane z rozpoznawaniem 
i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obron-
ność i zdolności bojowe sił zbrojnych oraz niepodległość i nienaruszalność teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzyna-
rodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości 
zorganizowanej. Zapewnia się bezpieczeństwo jednostkom wojskowym, innym 
jednostkom organizacyjnym MON oraz żołnierzom wykonującym zadania służbowe 
poza granicami państwa. Ponadto zadanie obejmowało współpracę w organizo-
waniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą oraz zapewnienie współ-
działania z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw.  

Zadanie realizowane było przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję 
Wywiadu.  

Celem określonym dla zadania było rozpoznanie zagrożeń godzących  
w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP. 

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania  
w latach 2017-2019 wynosi 2,00 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota 
wydatków na 2017 r. wynosi 0,60 mld zł. 

 
Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych 

oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji między-
narodowej  

Realizacja zadania polegała na pogłębianiu współpracy międzynarodowej  
na rzecz wzmocnienia obronności RP poprzez aktywny udział w misjach i opera-
cjach: NATO, UE oraz koalicyjnych. Cel zadania osiągany był przez między-
narodową współpracę bilateralną i wielostronną oraz funkcjonowanie przedsta-
wicielstw dyplomatycznych i sojuszniczych struktur wielonarodowych w ramach 
NATO i UE.  

Zadanie realizowane było przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Zakład 
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.  

Celem określonym dla zadania było pogłębienie współpracy międzynarodowej 
na rzecz wzmocnienia obronności RP. 

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania  
w latach 2017-2019 wynosi 3,12 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota 
wydatków na 2017 r. wynosi 1,01 mld zł. 

 
Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju 

do obrony państwa  
W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia związane z utrzymywa-

niem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa i nakła-
daniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 
obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Finansowany był 
system kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także realizowano szkolenia 
obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przeprowadzano rejestra-
cję i kwalifikację wojskową. Zadaniem objęte były także kontrole wykonywania 
zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.  
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Zadanie realizowane było przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo 
Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny 
Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet 
Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Komisję Nadzoru Finansowego, 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Fundusz Administracyjny.  

Celem określonym dla zadania było utrzymywanie zdolności do realizacji 
zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców. 

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania  
w latach 2017-2019 wynosi 0,62 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota 
wydatków na 2017 r. wynosi 0,20 mld zł. 

 
Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością  
Zadanie obejmowało zabezpieczenie funkcjonowania, ciągłości i organizacji 

pracy Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez zapewnienie efektywnej i skutecz-
nej obsługi resortu obrony umożliwiającej realizację celów w zakresie polityki 
obronnej. W ramach działań przeprowadzono planowanie strategiczne oraz 
operacyjne prowadzenie analiz. Ponadto realizowana była polityka informacyjna  
i działalność promocyjna, jak również wdrażanie i modernizacja systemów i metod 
zarządzania.  

Zadanie realizowane było przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  
Celem określonym dla zadania było zapewnienie skutecznej i efektywnej 

obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej. 
Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania  

w latach 2017-2019 wynosi 1,59 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota 
wydatków na 2017 r. wynosi 0,88 mld zł. 

 
Podsumowanie 
Treści zawarte w opracowaniu pozwalają wygenerować kilka istotnych 

wniosków: 
Po pierwsze: Nadanie układowi zadaniowemu budżetu państwa funkcji 

pomocniczej wobec „tradycyjnego” układu klasyfikacji budżetowej powoduje,  
że rola układu zadaniowego jest stosunkowo mało istotna w planowaniu budżeto-
wym i zarządzaniu środkami publicznymi. Pomimo, że celem wprowadzenia 
„budżetu zadaniowego” było stworzenie skutecznego instrumentu zarządzania 
środkami publicznymi, nakierowanego na skuteczność i efektywność wykonywania 
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zadań publicznych, a nie tylko dosyć mechaniczne przypisanie środków do zadań  
i celów publicznych.

26
 

Po drugie: zwiększeniu istotności i roli budżetu zadaniowego w ustawie 
budżetowej miałoby służyć wypracowanie jednej klasyfikacji wydatków, która 
zastąpiłaby dwie obecnie wykorzystywane odrębne klasyfikacje: budżetową  
i zadaniową. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby zapewnienie spójności działów 
klasyfikacji budżetowej oraz funkcji państwa, odpowiadających w układzie 
zadaniowym poszczególnym obszarom działalności państwa. 

Po trzecie: zmiany w zakresie sprawozdawczości powinny zmierzać  
w kierunku zwiększenia skuteczności pomiaru efektywności wydatków (tj. rezy-
gnacji z obowiązku półrocznego sprawozdawania mierników zadań i wprowadzenia 
półrocznej sprawozdawczości mierników działań).  

Po czwarte: w dalszej perspektywie należy przeprowadzić kompleksową 
analizę dotyczą możliwości integracji budżetu zadaniowego i tradycyjnego, w tym 
w oparciu o jednolitą zadaniową klasyfikację wydatków. 

 
Streszczenie 
Współcześnie trudno wyobrazić sobie bezpieczne funkcjonowanie państwa 

bez odpowiednio wyposażonych sił zbrojnych, a potrzeba implementacji  
do uzbrojenia i sprzętu wojskowego najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych 
wymusza konieczność wydatkowania odpowiednio wysokich nakładów finanso-
wych. Konieczność ta wynikająca z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
państwa i jego obywateli uzasadnia celowość wydatków obronnych. Oszczędności 
w wydatkach obronnych winny być postrzegane zaś, nie jako bezpośrednie 
zmniejszanie wielkości środków publicznych przeznaczanych na bezpieczeństwo, 
lecz jako zespół metod racjonalizujących te wydatki. Celem tego opracowania jest 
przedstawienie i o cena wykorzystanych w resorcie obrony narodowej metod 
klasyfikowania wydatków obronnych.  

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami publicznymi, ekonomika obrony, 
wydatki publiczne, finanse wojska, wydatki obronne 

 
Summary 
Nowadays, it is difficult to imagine safe functioning of the state without 

properly equipped armed forces, and the need for implementation of the latest 
scientific and technological achievements to arms and military equipment calls  
for the necessity to expend large sums of money. This necessity arising from  
the need to ensure the security of the state and its citizens in a way justifies 
defense spending. By and large, savings in defense spending should be seen  
not as a direct reduction of the size of public spending on security, but as a set  
of methods to streamline the expenditure. The chief objective of this paper  
is to present and evaluate the methods of classifying defense spending used in the 
Ministry of National Defense.  

Key words: public finance management, economics of defense, public 
expenditure, military finance, military expenditure 
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