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Bezpieczeństwo eneRgetyczne polski 
w świetle standaRdów unii euRopeJskieJ

Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Unia Europejska jest jednym z głównych światowych konsumentów su-
rowców energetycznych (diagram 1). Tym samym kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego staje się kluczowym wyznacznikiem jej funkcjonowania 
na arenie międzynarodowej. 

Szacuje się, iż zapotrzebowanie na surowce energetyczne w Unii 
w najbliższych latach zwiększy się o 26,3% 3. W pierwszej dekadzie XXI w. 
okazało się, iż państwa europejskie są w dużej mierze uzależnione od im-
portu węglowodorów i w związku z tym problem bezpieczeństwa energe-
tycznego stał się kluczową kwestią, coraz częściej uwzględnianą w oficjal-
nych dokumentach UE.

Obecnie Unia Europejska importuje 53% konsumowanej energii (o war-
tości 1 miliarda euro dziennie). W przypadku ropy naftowej uzależnienie 
od importu wynosi prawie 90% a w przypadku gazu 66% 4. Głównym eks-
porterem surowców do UE jest Rosja, która zaspokaja aż 39% jej zapotrze-
bowania na gaz ziemny i 48% zapotrzebowania na ropę naftową 5. Rosja 
eksportuje 71% swojego gazu do Europy, a zwłaszcza do Niemiec i Włoch. 

1  Dr Justyna Misiągiewicz — doktor, adiunkt, Zakład Stosunków Międzyna-
rodowych, Wydział Politologii UMCS.

   Adres do korespondencji: <justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl>.
2  Dr Radosław Żmigrodzki — doktor, adiunkt, Wyższa Szkoła Oficerska Sił 

Powietrznych w Dęblinie
   Adres do korespondencji: <radek-zmigrodzki@wp.pl>.
3  G. Bahgat, Europe’s energy security: challenges and opportunities, “Interna-

tional Affairs” 2006, No. 82, s. 961.
4  European Commission, Communication from the commission to the Euro-

pean Parliament and the Council, European Energy Security Strategy, Brussels, 
28.05.2014, COM (2014)330 final.

5  EU energy in figures 2012, <http://ec.europa.eu/energy/publications/
doc/2012_energy_figures.pdf>, 13 lipca 2012 r.
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Celem strategicznym państw Unii jest tym samym dywersyfi kacja źródeł 
surowców energetycznych 6. 

Diagram 1
Światowa konsumpcja energii wg regionów
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Źródło: EU energy in fi gures 2012, <http://ec.europa.eu/energy/publications/
doc/2012_energy_fi gures.pdf> 13 lipca 2012 r.

Tabela 1
Uzależnienie UE od importu surowców

1995 2000 2005 2010 2012

ogólnie 43,2% 46,7% 52,5% 52,7% 53%

węgiek 21,5% 30,5% 39,3% 39,4% 42%

ropa 74,3% 75,7% 82,3% 84,3% 88%

gaz 43,5% 48,9% 57,7% 62,4% 66%

Źródło: EU energy in fi gures 2012, <http://ec.europa.eu/energy/publications/
doc/2012_energy_fi gures.pdf>, 13 lipca 2015 r.; European Commission. Memo, Qu-
estion and answers on security of energy supply in the EU, Brussells, 28 May 2014.

Do końca tej dekady Komisja Europejska planuje przyspieszyć tworze-
nie europejskiej sieci gazociągów, ropociągów i sieci przesyłu energii elek-
trycznej. Zapowiadali to już na początku dekady przywódcy UE, deklarując, 
że do 2015 r. nie będzie w UE „wysp energetycznych” 7. Jednak skończyło się 
to jedynie na deklaracjach. W czasie kryzysu brakuje funduszy i dlatego w la-
tach 2014–20 „Bruksela postanowiła wspierać głównie te inwestycje energe-

6  D. Rogojanu, The role of Turkey in the energy security Environment of the 
European Union, “Philobiblon” 2009, Vol. 14, s. 622.

7  A. Kublik, Unia dołoży nam rurociągów. To „projekty wspólnego interesu”, 
<http://wyborcza.biz/biznes/1,14774)4,14784852,Unia_dolozy_nam_rurocia-
gow__To__projekty_wspolnego.html>, 12 maja 2016 r.
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tyczne, które będą służyć co najmniej dwóm państwom UE, przyczyniając się 
do budowy lub rozbudowy międzynarodowych sieci energetycznych (mapa 1), 
a także integracji państw UE i zwiększeniu konkurencyjności. Część inwesty-
cji w branży energetycznej ma także sprzyjać zwiększeniu produkcji prądu 
ze źródeł odnawialnych, np. energii wiatrowej” 8. 

Priorytetowe inwestycje energetyczne będą też mogły zabiegać o dofi-
nansowanie z nowego systemu wsparcia „Łącząc Europę”, który zacznie 
działać w przyszłym budżecie UE. Na dotacje dla inwestycji energetycz-
nych w „Łącząc Europę” zarezerwowano 5,85 mld euro 9.

Mapa 1
Sieć rurociągów w Europie

Źródło: <http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456974/
html/nn4page1.stm>, 14 lipca 2015 r.

Na liście unijnych priorytetów znalazło się 12 projektów polskich z bran-
ży gazowej, elektroenergetycznej i naftowej. Za priorytet Bruksela uzna-
ła np. budowę połączeń gazowych między Polską a Litwą i Słowacją, 
a także nowy łącznik między Polską i Czechami. Gazociąg Morawia koło 

8  Tamże.
9  A. Kublik, Unia dołoży..., wyd. cyt.; Instrument „Łącząc Europę” (ang. Con-

necting Europe Facility — CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił 
dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów — sieci trans-
portowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła 
w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze 
te będzie można wykorzystać w latach 2014–2020 na inwestycje dotyczące 
budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i tele-
komunikacji, <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/
zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/>, 12 maja 2016 r.
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Cieszyna pozwala transportować do Polski ok. 0,5 mld m sześciennych 
gazu rocznie. A nowym połączeniem ma płynąć ponad 12 razy więcej gazu 10. 
Priorytetem dla KE jest także rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Po za-
kończeniu tej inwestycji terminal w Świnoujściu będzie mógł odbierać 5 mld 
m sześciennych gazu rocznie dostarczanego w postaci skroplonego gazu 
LNG. To zaspokoiłoby jedną trzecią obecnego zużycia tego paliwa w Polsce. 
Ale KE już popiera rozbudowę o 50% tej wstępnej przepustowości.

Państwa Unii Europejskiej koncentrują się obecnie na polityce redukcji 
uzależnienia nie tylko od konkretnych producentów surowców, ale rów-
nież od dróg dostaw oraz konsumpcji paliw w perspektywie długookre-
sowej. Kluczowym elementem polityki energetycznej UE jest ukończenie 
budowy wewnętrznego rynku energetycznego oraz zwiększenie ilości po-
łączeń energetycznych między państwami członkowskimi 11. Strategia bez-
pieczeństwa energetycznego UE uwzględnia działania, które muszą być 
podjęte w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długo-
terminowej. Opiera się ona na ośmiu głównych filarach: 
1. Możliwość szybkiego działania mającego na celu przezwyciężanie kry-

zysów energetycznych. 
2. Wzmocnienie mechanizmów współpracy w celu oceny ryzyka i two-

rzenia planów awaryjnych oraz ochrony infrastruktury strategicznej.
3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
4. Budowa dobrze funkcjonującego i w pełni zintegrowanego wewnętrz-

nego rynku energii.
5. Zwiększenie produkcji energii w Unii Europejskiej.
6. Rozwój technologii energetycznych.
7. Dywersyfikacja dostaw i infrastruktury energetycznej.
8. Wzmocnienie koordynacji narodowych polityk energetycznych 12.

Tabela 2
Strategia bezpieczeństwa energetycznego UE

W perspektywie krótkookresowej W perspektywie długookresowej
•  Solidarność 
•  Zapobieganie kryzysom w przypad-

ku zachwiania dostaw na poziomie 
regionalnym i w ramach mechani-
zmów UE

•  Zwiększenie zapasów energii
•  Możliwość odwrócenia kierunku 

przepływu surowców w rurociągach

•  Zwiększenie efektywności energe-
tycznej

•  Budowa wspólnego rynku energii
•  Wzrost wydobycia ze źródeł włas-

nych
•  Rozwój technologii energetycznej
•  Dywersyfikacja dostaw
•  Mówienie jednym głosem w ramach 

zewnętrznej polityki energetycznej

Źródło: Security of energy supply, <http://ec.europa.eu/energy/security_of_su-
pply_en.htm>, 12 czerwca 2015 r.

10  A. Kublik, Unia dołoży..., wyd. cyt.
11  European Commission, Communication from the commission to the Euro-

pean Parliament and the Council, European Energy Security Strategy ..., wyd. cyt.
12  Tamże.
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Tabela 3
Cele UE w zakresie energii

Cele, które powinny 
zostać osiągnięte 

do 2020 r.

Cele, które powinny 
zostać osiągnięte 

do 2030 r.

Cel, który powinien 
zostać osiągnięty 

do 2050 r.

•  ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych 
o co najmniej 20% 
w stosunku do pozio-
mów z 1990 r.

•  udział energii po-
chodzącej ze źródeł 
odnawialnych w ogól-
nym zużyciu energii 
— 20%. 

•  poprawa efektywności 
energetycznej o 20%. 

•  zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
o 40% 

•  udział energii pocho-
dzącej ze źródeł odna-
wialnych w ogólnym 
zużyciu energii — 27% 

•  poprawa efektywności 
energetycznej o 27–30% 

•  15% energii w połącze-
niach międzysystemo-
wych (tzn. 15% energii 
elektrycznej wytwa-
rzanej w UE może być 
przesyłane do innych 
państw UE).

•  ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych 
o 80-95% w stosunku 
do poziomów z 1990 r.

Źródło: <http://europa.eu/pol/ener/index_pl.htm>, 12 czerwca 2015 r.

Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski

Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami 
związanymi zarówno z funkcjonowaniem rynku energetycznego w skali 
światowej, jak i z uwarunkowaniami wewnętrznymi. W „Polityce Ener-
getycznej Polski do 2030 roku” wydanej przez Ministerstwo Gospodarki 
w listopadzie 2009 r., wymienia się w tym kontekście: „wysokie zapo-
trzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury 
wytwórczej i transportowej paliw i energii, znaczne uzależnienie od ze-
wnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zewnętrznych dostaw 
ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym 
dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych dzia-
łań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. 
Jednocześnie w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpił szereg 
niekorzystnych zjawisk. Istotne wahania cen surowców energetycznych, 
rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony krajów rozwijających się, 
poważne awarie systemów energetycznych oraz wzrastające zanieczysz-
czenie środowiska wymagają nowego podejścia do prowadzenia polityki 
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energetycznej” 13. Tym samym wymienia się następujące kierunki polskiej 
polityki energetycznej:
a) poprawa efektywności energetycznej,
b) wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
c) dywersyfikacja struktury wytwarzania energii, 
d) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
e) rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
f) ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 14. 

Diagram 2
Produkcja i konsumpcja energii w Polsce
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Źródło: <http://szczesniak.pl/2292>, 13 czerwca 2015 r.

Poważnym wyzwaniem jest uzależnienie polskiej gospodarki od importu 
gazu. Rosja stanowi głównego dostawcę tych surowców dla Polski (dia-
gram 3). W związku z tym priorytetem polityki energetycznej w tym obsza-
rze jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfika-
cję źródeł i kierunków dostaw.

13  Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, za-
łącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r., Warsza-
wa, 10 listopada 2009 r.

14  Tamże.
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Diagram 3
Źródło pochodzenia ropy (a) i gazu (b) w Polsce
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Źródło: Kublik A., Europa i Polska mocno uzależnione od gazu i ropy z Rosji 
<http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,15673381,Europa_i_Polska_mocno_uza-
leznione_od_gazu_i_ropy_z.html>, 12 czerwca 2014 r.

Stosunkowo starym projektem tranzytu rosyjskiego gazu do Europy, 
którego realizacja rozpoczęła się w 1992 r., jest gazociąg jamalski (mapa 
3). Łączy on złoża gazu w północnej Rosji (półwysep Jamał) i zachodnią 
Europę. Budowa odcinka polskiego i białoruskiego została zakończona 
w 1999 r. Gazociąg osiągnął planowane pojemności przesyłowe w 2005 r., 
po oddaniu wszystkich stacji kompresorowych (32,3 mld m³ gazu 
rocznie) 15. Odcinek rosyjski i białoruski zarządzany jest przez Gazprom. 

15  A. Szczęśniak, Gazociąg jamalski, <http://szczesniak.pl/node/259>, 
12 września 2011 r.
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Operatorem w Polsce jest EuRoPol Gaz (będący konsorcjum PGNiG, Gaz-
prom, GasTrading). Długość gazociągu, to 4,196 km (3 tys. km w Rosji, 
575 na Białorusi, 680 w Polsce) 16.

Mapa 2
Projekty gazociągów w Polsce promowane przez UE

Źródło: <http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,14784852>, 13 lipca 2015 r.).

W strategii bezpieczeństwa energetycznego RP wyróżniono następujące 
cele dotyczące rynku gazu: 
a) zapewnienie alternatywnych źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski,
b) rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego,
c) zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego,
d) pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa dostępu do złóż gazu ziem-

nego poza granicami państwa,
e) dywersyfikacja dostaw poprzez budowę systemu przesyłowego umożli-

wiającego dostawy gazu ziemnego z kierunku północnego, zachodniego 

16  Tamże.
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i południowego oraz budowa połączeń międzysystemowych realizują-
cych postulat dywersyfikacji źródeł dostaw,

f) wsparcie inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy 
europejskich,

g) usprawnienie mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych 17. 
Wyraźnie widać, iż cele polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski 

są w dużej mierze tożsame z polityką bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej, nie tylko w przypadku rynku gazu, ale również rynku ropy 
naftowej. Polska gospodarka jest uzależniona w 95% od importu ropy naf-
towej. Również w przypadku tego surowca, głównym dostawcą jest Rosja. 

Największym i najstarszym projektem infrastruktury przesyłu ropy 
z Rosji w regionie jest system ropociągów Przyjaźń (Drużba) łączący Sybe-
rię z Europą Środkową i Wschodnią (mapa 3). Rurociąg funkcjonuje już 
od 1962 r., stanowiąc główne źródło surowca dla państw europejskich 18. 
Celem tego przedsięwzięcia było zaopatrzenie w ropę Bułgarii, Węgier, 
NRD, Polski i Czechosłowacji 19. Magistrala Przyjaźń rozdziela się przed 
granicą Rosji z Białorusią i Ukrainą na cztery nitki: dwie biegły przez Bia-
łoruś na Łotwę i Litwę (obie nitki od kilku lat nie funkcjonują), jedna nitka 
prowadzi do Mozyrza na Białorusi i dalej do Płocka i Niemiec i ostatnia 
nitka, południowa — prowadzi do Czech przez Ukrainę, Słowację i Węgry. 
Za pośrednictwem systemu rurociągów Przyjaźń Rosja przesyła ponad 100 
mln ton ropy rocznie 20.

W sektorze naftowym Polska popiera rozbudowę ropociągu Odessa-
-Brody z Ukrainy do polskich rafinerii w Płocku i Gdańsku, jako części 
szerszej inicjatywy regionalnej, celem dostawy kaspijskiej ropy naftowej 
do Europy (mapa 4). Ten projekt infrastruktury przesyłowej w regionie 
Europy Wschodniej ma na celu ominięcie terytorium Rosji oraz transport 
ropy z ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym do basenu Morza Bał-
tyckiego z pominięciem wąskich cieśnin tureckich 21. Istniejący odcinek 
rurociągu, to trasa o długości ok. 640 km z Odessy do Brodów na Ukra-
inie, gdzie łączy się z rurociągiem Przyjaźń. Przepustowość rurociągu 
wynosi 14,5 mln ton ropy rocznie 22. Planowana jest rozbudowa ropociągu 

17  Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna..., wyd. cyt.
18  Druzhba Pipeline, “Pipelines International” 2009, No. 9, <http://pipeline-

sinternational.com/news/druzhba_pipeline/008045/#> 4 kwietnia 2011 r.
19  Tamże.
20  E. Wyciszkiewicz, Rosyjski sektor naftowo-gazowy — uwarunkowania 

wewnętrzne i perspektywy rozwoju, [w:] E Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka 
Rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe 
na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008, s. 32.

21  Burgas-Aleksandropolis a ropa kazaska, „Tydzień na Wschodzie” 2007, 
nr 3, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2007-03-21/
burgas-aleksandroupolis-a-ropa-kazaska>, 4 października 2011 r.

22  Białorusko-ukraińska umowa o tranzycie ropy, „Tydzień na Wscho-



Nr 3(123) Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle… 45

o odcinek około 500 km z Brodów do Płocka. Obecnie w tej sprawie trwają 
negocjacje między Polską i Ukrainą oraz rozmowy potencjalnymi dostaw-
cami ropy: Azerbejdżanem i Kazachstanem. 17 stycznia 2011 r. w Kijowie 
została podpisana umowa między Białorusią i Ukrainą dotycząca tran-
zytu ropy naftowej rurociągiem Odessa–Brody do białoruskiej rafinerii 
w Mozyrzu 23. Umowa ta została zawarta pomiędzy Kompanią Naftową 
Białorusi a przedsiębiorstwem Ukrtransnafta na dwa lata, z możliwoś-
cią przedłużenia. Umożliwia ona uruchomienie stałego tranzytu na za-
gwarantowanym poziomie minimalnym 4 mln ton ropy rocznie 24. Projekt 
przedłużenia istniejącego ropociągu Odessa–Brody do Płocka, a następnie 
przesył ropy rurociągiem Przyjaźń do Gdańska, skąd mogłyby się od-
bywać dostawy dla Europy, jest częścią większego projektu: euroazjaty-
ckiego korytarza transportu ropy, który ma połączyć Europę z zasobami 
regionu kaspijskiego 25. W październiku 2007 r. odbyła się Konferencja 
na temat Bezpieczeństwa Energetycznego w Wilnie. W jej trakcie poru-
szono kwestię przyszłości bezpieczeństwa energetycznego UE i Eurazji. 
Podczas tego spotkania, Azerbejdżan, Ukraina, Litwa, Gruzja i Polska 
podpisały porozumienie dotyczące budowy ropociągu Odessa–Brody–
Płock transportującego kaspijską ropę przez Morze Czarne do polskiej 
rafinerii w Gdańsku bez udziału Rosji 26. Obecnie rozbudowa tego pro-
jektu infrastruktury i możliwość pozyskania kaspijskiej ropy, staje się 
elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski w związku z potrzebą 
dywersyfikacji źródeł dostaw. Polityka bezpieczeństwa energetycznego 
Polski zakłada „zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy 
naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów 
świata, od różnych dostawców z wykorzystaniem alternatywnych szlaków 
transportowych” 27. Uwzględnia się w tym kontekście potrzebę budowy 
infrastruktury umożliwiającej transport ropy naftowej z regionu Morza 
Kaspijskiego w ramach projektu Euroazjatyckiego Korytarza Transpor-
tu Ropy Naftowej. Tym samym, założenia polityki energetycznej Polski 
są wkomponowane w szerszy kontekst strategii UE. 

dzie” 2011, nr 1, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wscho-
dzie/2011-01-19/bialorusko-ukrainska-umowa-o-tranzycie-ropy>, 9 październi-
ka 2011 r.

23  Tamże.
24  Tamże.
25  Prezydent chce decyzji ws. ropociągu Odessa-Gdańsk, <http://www.forbes.

pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/prezydent-chce-decyzji-ws-ropociagu-odessa-
gdansk,19439,1>, 4 kwietnia 2011 r.

26  A. Cohen, Energy security in the Caspian basin, [w:] G. Luft, A. Korin (red.), 
Energy Security Challenges for 21st Century, Santa Barbara 2009, s. 122.

27  Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna..., wyd. cyt.
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Mapa 3
Trasa przebiegu ropociągu Odessa — Brody, Przyjaźń

Źródło: <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wscho-
dzie/2008-12-03/rosja-podjela-ostateczna-decyzje-o-budowie-ropociagu-omij>, 
12 lipca 2014 r.

Polska ciągle posiada dużą niezależność energetyczną opartą na węglu. 
Krajowy system energetyczny oparty w głównej mierze na tym paliwie daje 
poczucie stabilizacji i niezależności w tym wymiarze 28. W polskim miksie 
energetycznym rola węgla będzie coraz mniejsza w związku z wymogami 
Unii Europejskiej. Obecna struktura konsumpcji i produkcji węgla jest 
warunkowana historyczne. Dostęp do węgla kamiennego oraz brunatnego 
powodował, że oparto na nim prawie całą krajową energetykę. Przez ko-
lejne co najmniej 30 lat węgiel nadal będzie podstawowym źródłem ener-
gii dla Polskiej energetyki. Produkcja energii elektrycznej z tego paliwa 
wzrośnie o około 10% 29. Jednak zużycie węgla kamiennego pozostanie 
na obecnym poziomie, ze względu na poprawę sprawności nowych bloków 
wytwórczych 30.

Głównym celem polityki energetycznej RP w obszarze węgla jest „racjo-
nalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej” 31. W tym obszarze uwzględniono na-
stępujące cele szczegółowe:

28  R. Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski — mix energetyczny 
i efektywność energetyczna, „Polityka energetyczna” 2013, nr 4, s. 39.

29  Tamże.
30  Tamże.
31  Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna..., wyd. cyt.
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a) zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zaspokojenie kra-
jowego zapotrzebowania na węgiel, zagwarantowanie stabilnych dostaw 
do odbiorców i wymaganych parametrów jakościowych, 

b) wykorzystanie węgla przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych 
technologii, 

c) wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa wę-
gla dla zwiększenia konkurencyjności, bezpieczeństwa pracy, ochrony 
środowiska oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i na-
ukowy, 

d) maksymalne zagospodarowanie metanu uwalnianego przy eksploatacji 
węgla w kopalniach 32. 

Scenariusze polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej, „istnieje 
możliwość udoskonalenia polityki energetycznej Polski. Po pierwsze, po-
trzeba bardziej zintegrowanej polityki energetycznej i klimatycznej, aby 
na dobre wprowadzić Polskę na ścieżkę niskoemisyjną przy jednoczesnym 
zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego. Po drugie, polityka energe-
tyczna mogłaby kłaść większy nacisk na promowanie konkurencji, aby 
uczynić rynki energii bardziej efektywnymi” 33.

Dekarbonizacja sektora elektroenergetycznego Polski będzie szczególnie 
znaczącym wyzwaniem, wymagającym ogromnych inwestycji oraz odpo-
wiednich ram politycznych i regulacyjnych. Zintegrowanie strategii ener-
getycznej i klimatycznej ułatwi zaprojektowanie efektywnych polityk, aby 
osiągnąć podwójny cel w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochro-
ny środowiska.

W sektorze gazowym kluczowe elementy polityki Polski obejmują: roz-
budowę terminalu LNG w Świnoujściu dla zdywersyfikowania źródeł do-
staw, zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu, rozszerze-
nie systemu przesyłu i dystrybucji oraz zwiększenie krajowego wydoby-
cia gazu ziemnego. Za Międzynarodową Agencją Energetyczną „wszystkie 
te wysiłki powinny być kontynuowane i zintensyfikowane. Rząd powinien 
poważnie wziąć pod uwagę spodziewany wzrost popytu na gaz ziemny oraz 
zagwarantować, aby przyszłe dostawy gazu zaspokoiły ten rosnący popyt. 
Mając to na uwadze, konieczne będzie zapewnienie, aby umowa na dosta-
wy gazu ziemnego do 2022 r. podpisana z Rosją w październiku 2010 r., 
nie przeszkodziła polskim staraniom zmierzającym do zróżnicowania źró-
deł dostaw i rozwoju zasobów krajowych. W szczególności budowa termi-
nala LNG musi postępować zgodnie z harmonogramem” 34.

32  Tamże.
33  Polityki energetyczne państw MAE. Polska. 2011 Przegląd <http://www.iea.

org/publications/freepublications/publication/poland_idr_pl.pdf>, 12 maja 2016 r.
34  Polityki energetyczne państw MAE ..., wyd. cyt.
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Tabela 4
Scenariusze polityki bezpieczeństwa energetycznego RP

Bezpieczeństwo wę-
glowe Ochrona środowiska

Równorzędne trak-
towanie wszystkich 

źródeł
—  Największe w Europie 

zasoby
—  Złoty okres — lata 

70. (wydobycie — 201 
mln ton)

—  2012 r. — 70 mln ton 
— spadek wydobycia 
— 11 miejsce w skali 
światowej

—  Zmniejsza się eksport 
węgla 

—  Zwiększa się import 
węgla — ok. 20 mln 
ton

—  Kolizja z tendencjami 
światowymi (wzrost 
wydobycia)

—  Scenariusz zakłada 
zwiększenie krajowej 
produkcji, ogranicze-
nie importu, moderni-
zację sektora

—  Zagrożenia — techno-
logia lat 70., awarie, 
zanieczyszczenia

—  Energia z węgla — 
tańsza niż OZE i gaz

—  Technologia maga-
zynowania CO2 pod 
ziemią — wzrost cen 
energii

—  Potrzeba budowy 
nowych kopalń, 
inwestycji (plan — 
do 2030 r. 200 mld 
euro)

—  Zróżnicowany mix 
energetyczny — tylko 
41% energii z wę-
gla, 26% — z energii 
jądrowej, 22% z gazu, 
11% z OZE (wzór — 
UE)

—  Perspektywa wyeli-
minowania węgla 
do 2050 r. (UE):

•   zwiększenie efektyw-
ności wykorzystania 
węgla

•   eliminacja
—  Kwestia ograniczenia 

CO2 — Carbon Captu-
re and Storage (wy-
chwytywanie i składo-
wanie) — zmniejszenie 
efektywności produk-
cji energii elektrycznej

—  Duże wydatki na za-
kup uprawnień emi-
syjnych

—  Wydatki na techno-
logię — wymiana tur-
bogeneratorów, filtry, 
podziemne składowa-
nie CO2, wykorzysta-
nie OZE

—  Lepiej inwestować 
w technologię niż ku-
pować prawa na emi-
sję CO2

—  Jedyne kryterium 
wyboru surowców 
— bezpieczeństwo 
energetyczne

—  Kwestie ekologiczne — 
mniej znaczące 

—  Dopasowanie do stan-
dardów UE: 

•   Wzrost zużycia gazu
•   Zmniejszenie użycia 

węgla
•   Wykorzystanie energii 

nuklearnej
•   wzrost znaczenia OZE
•   Podnoszenie innowa-

cyjności gospodarki — 
oszczędność energii

Źródło: R. Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski — mix energetycz-
ny i efektywność energetyczna, „Polityka energetyczna” 2013, nr 4.
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�łowa kklczowee:� bezpieczeństwo 
energetyczne, polityka bezpieczeństwa 
energetycznego RP, polityka 
bezpieczeństwa energetycznego UE

�treszczeniee:� We współczesnych sto-
sunkach międzynarodowych dostęp 
do surowców energetycznych stano-
wi egzystencjalną potrzebę każdego 
państwa, warunkującą jego rozwój 
gospodarczy i społeczny. Polska jest 
chłonnym rynkiem zbytu dla surow-
ców energetycznych, a jej położenie 
geograficzne umożliwia odgrywanie 
roli państwa tranzytowego dla ropy 
naftowej i gazu ziemnego na rynki 
europejskie. Założenia strategii ener-
getycznej Polski wynikają z wielu 
uwarunkowań wynikających zarów-
no ze złożoności i dynamiki współ-
czesnego rynku energetycznego, jak 
i interesów wewnętrznych państwa. 
Kluczowym wyznacznikiem strategii 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
są standardy Unii Europejskiej w tym 
wymiarze. Unia Europejska, jako je-
den z najbardziej dynamicznych ryn-
ków energetycznych w skali światowej, 
jest głównym uczestnikiem oddzia-
łującym na międzynarodowe bezpie-
czeństwo energetyczne. Szacuje się, 
iż uzależnienie od importu surowców 
w UE będzie postępować i w związku 
z tym priorytetem polityki bezpieczeń-
stwa energetycznego państw członkow-
skich jest utworzenie jednolitego ryn-
ku energii oraz solidarność w relacjach 
z dostawcami. Jak na razie działania 
Unii Europejskiej w tym wymiarze 
są niewystarczające. Celem niniejszego 
opracowania jest tym samym ukazanie 
specyfiki polityki bezpieczeństwa ener-
getycznego RP w kontekście wymogów 
UE oraz analiza głównych wyzwań 
i scenariuszy dla strategii bezpieczeń-
stwa energetycznego państwa.

�eywordse:� energy security, Polish 
energy strategy, EU energy strategy.

�luuarye:� One can safely assume, that 
nowadays energy is an important part 
of international security.  The interde-
pendency in the energy field is a sig-
nificant dimension of the contemporary 
relations between states. Sufficient sup-
plies of energy are inherent elements of 
the economical development of every 
state and nation. This article surveys 
the issue of energy security of Poland 
in contemporary international relations. 
As one of the most dynamic energy mar-
ket in Europe, Poland illustrates how 
to adapt to the new challenges and op-
portunities of the energy international 
market. Energy is considered as a very 
important dimension of a state’s secu-
rity especially in the context of the EU 
membership. That is why, we should 
also examine, European Union’s energy 
policy. Energy security is becoming a 
key issue for the European Union. The 
EU is one of the world’s fastest grow-
ing energy markets. For the foreseeable 
future, the Europe’s energy dependence 
will probably increase. Facing a short-
age of energy, Europe is dependent on 
imports and EU member states need to 
diversify their energy supplies.

This paper will analyze the energy 
security strategy of Poland, its main 
energy challenges and interdependence 
with the EU energy policy.




