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Problematyka gospodarczo-obronna jest obecnie jednym z najważniej-
szych  obszarów  funkcjonowania  państwa.  Związki  organizacji  obrony
z rozwojem gospodarczym są powszechnie znane, ale nigdy jeszcze nie
były  one tak wszechstronne i  głębokie  jak obecnie.  Współczesny obraz
świata jest niezwykle zróżnicowany pod wieloma względami. Ludzie coraz
bardziej  zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że stoją przed nowymi
problemami, których rozwiązanie mogą przynieść jedynie działania wspól-
ne. Dynamika rozwoju gospodarczego oraz charakter globalnych przeobra-
żeń politycznych spowodowały, że jednym z najważniejszych instrumentów
oddziaływania międzynarodowego stał się system zaopatrzenia w energię.
Zapewnienie jej dostaw to jeden z najpoważniejszych determinantów okre-
ślających stabilność gospodarki, mających wpływ na jej dynamikę rozwoju.
Polski  ustawodawca  pojęcie  bezpieczeństwa  energetycznego  definiuje
następująco: stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspek-
tywicznego  zapotrzebowania  odbiorców  na  paliwa  i  energię  w sposób
techniczny  i  ekonomicznie  uzasadniony,  przy  zachowaniu  wymagań
ochrony środowiska1. W opracowaniach naukowych bezpieczeństwo ener-
getyczne zwykle traktowane jest  jako jeden z aspektów bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to zdolność
systemu gospodarczego państwa (grup państw) do takiego wykorzystania
wewnętrznych  czynników  rozwoju  i  międzynarodowej  współzależności
ekonomicznej, które będą gwarantowały jego niezagrożony rozwój2. 

Obronny aspekt współczesnej gospodarki paliwowo-energetycznej za-
sługuje na uwagę z kilku powodów. Oto najważniejsze z nich3:

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz. U. z 2006 r., nr 89,
poz. 625 ze zm.

2 Z. Stachowiak, S. Kurek, S. Kurek,  Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej
Polskiej, Wydawnictwo AON, Warszawa 2004, s. 20.

3 S. Dębski, B. Górka-Winter,  Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 73.
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 Energia jest produktem nietypowym, ponieważ jej dostępność musi
być zachowana w sposób ciągły,  niezależnie od sytuacji  politycznej  do-
stawcy lub kryzysów gospodarczych. Wahania w dostawach energii  (lub
surowców energetycznych) wiążą się z dużymi stratami społecznymi oraz
gospodarczymi. Sektor energetyczny pełni kluczową rolę w stabilnym roz-
woju  gospodarki  każdego  kraju.  Dlatego  też  surowce  energetyczne  są
uznawane za strategiczne4, co oznacza, że ich brak może zagrozić nieza-
leżności (gospodarczej i nie tylko) państwa;

 Istnieje ścisły związek pomiędzy obronnością państwa, bezpieczeń-
stwem energetycznym oraz bezpieczeństwem militarnym. Sektor energe-
tyczny, ze względu na swoje znaczenie w gospodarce, ma wpływ na wiel-
kość wydatków przeznaczanych na cele militarne. Relacja pomiędzy za-
opatrzeniem w energię a potencjałem obronnym jest oczywista, ponieważ
większość  wyposażenia  sił  zbrojnych  potrzebuje  energii  do  właściwego
funkcjonowania. Zależność ta jest tym bardziej widoczna, im większy jest
udział importu w miksie energetycznym danego kraju.

W niniejszym artykule scharakteryzowane zostaną źródła energii  dla
Polskiej gospodarki, które tworzą współczesną gospodarkę energetyczną
kraju. Ponadto podjęta zostanie próba określenia zarysu przyszłości pol-
skiej gospodarki energetycznej.  Autor niniejszej publikacji  sądzi, iż poru-
szanie tego zagadnienia jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na-
rodowego. Publikacja nie jest obszerną analizą problemu, a jedynie wstę-
pem do dyskusji, jaka powinna być podejmowana, w celu odpowiedniego
zabezpieczenia energetycznego naszego kraju, a co za tym idzie – naszej
przyszłości.

Paliwa tradycyjne

Najważniejszym  wyzwaniem  w  kontekście  współczesnej  gospodarki
energetycznej są zmniejszające się zasoby bogactw naturalnych. Szacuje
się, że przy obecnym tempie eksploatacji konwencjonalnych złóż ropy naf-
towej wystarczy na około 40 lat, a konwencjonalnego gazu ziemnego na
około 60 lat5. Należy zaznaczyć, że chodzi o to, że tania i łatwa do wydo-
bycia ropa naftowa się kończy. Głównym problemem nie będzie brak su-
rowca, tylko narastające trudności z jego wydobyciem i uzdatnieniem, a co
za tym idzie zwiększenie kosztów i cen tego surowca na rynkach. Kolej-
nym argumentem przemawiającym  za rezygnacją  z  tradycyjnych  źródeł
energii są zmiany klimatu postępujące niepokojąco szybko na całym świe-

4 Surowiec strategiczny to taki, który jest niezbędny w gospodarce i nie ma jego sub-
stytutu lub z ekonomicznego punktu widzenia nie jest uzasadniona jego zmiana.

5 http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ropy;wystarczy;na;40;lat,75,0,4
2059.html [dostęp: 12.12.2016].
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cie. Wykres 1 przedstawia źródła energii wyprodukowanej Polsce w 2015
roku.

Źródło: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014-2015, GUS, Warszawa 2016, 

s. 32.

Wykres 1. Produkcja energii z poszczególnych źródeł w Polsce w 2015 roku

Polski sektor energetyczny to tradycyjnie paliwa kopalne, których duże
zasoby znajdują się na terenie Polski – są to 9. największe złoża na świe-
cie6. W strukturze produkcji  energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają
dwa główne paliwa – węgiel kamienny i brunatny. W 2015 roku blisko 80%
energii zostało wytworzonych właśnie z węgla. Na uwagę zasługuje zna-
czący, prawie 15% udział w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych  (OZE).  Udział  gazu ziemnego w produkcji  energii  w badanym
okresie wynosił 5,4%, ropy naftowej 1,4%. Pozyskanie energii pierwotnej
w Polsce zwiększyło się o 0,5% w 2015 roku w stosunku do roku poprzed-
niego. Wzrost uzyskano dzięki wysokiej dynamice (6,3%) pozyskania po-
zostałych nośników energii. Zaobserwowano natomiast tendencję spadko-
wą w pozyskaniu węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu
ziemnego7. Wysoki udział paliw kopalnych (głównie węgla) w polskim mik-
sie  energetycznym oraz potrzeba transformacji  gospodarek  narodowych
na bardziej przyjazne dla środowiska powoduje, że kwestie wykorzystywa-
nia tradycyjnych paliw kopalnych jako podstawowego źródła energii dla go-
spodarki są coraz bardziej kosztowne. 

6 Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych
S. A., Warszawa 2014, s. 2.

7 Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014-2015, GUS, Warszawa 2016, 
s. 32.
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Kolejnym argumentem przemawiającym za rezygnacją z tradycyjnych
źródeł energii są postępujące niepokojąco szybko na całym świecie zmia-
ny klimatu. W 2014 roku Rada Europejska określiła cele klimatyczne Euro-
py do 2013 roku, które przedstawia w sposób graficzny poniższy rysunek. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Roadmap for moving to a competitive low car-
bon economy in 2050, Komisja Europejska, Bruksela 2011, s. 4.

Rys. 1. Cele klimatyczne Unii Europejskiej do 2030 roku

W ramach polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii Wspól-
nota dąży do zrealizowania w roku 2030 trzech głównych celów. Są to:

 ograniczenie  o  co  najmniej  40%  emisji  gazów  cieplarnianych
(w stosunku do poziomu z 1990 r.);

 zapewnienie co najmniej 27% udziału energii  ze źródeł odnawial-
nych w całkowitym zużyciu energii;

 zwiększenie o co najmniej 27% efektywności energetycznej.
Osiągnięcie w roku 2020 przez Unię Europejską 20% obniżki  emisji

gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990 będzie wymagać obniżki
o około 21% emisji sektorów energetyki i przemysłu (ETS) w stosunku do
roku 2005 oraz 10% obniżenia emisji  przez sektory nieobjęte systemem
handlu uprawnieniami do emisji  CO2 (tzw.  sektory non-ETS – transport,
sektor komunalno-bytowy czy rolnictwo) w odniesieniu do roku 2005.

Aby osiągnąć w roku 2030 cel co najmniej 40% redukcji emisji gazów
cieplarnianych poniżej poziomu z 1990 r. na obszarze UE sektory objęte
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) musiałyby
ograniczyć emisje o 43% (w stosunku do poziomu z 2005 r.). Natomiast
sektory  nieobjęte  systemem  handlu  uprawnieniami  do  emisji  musiałyby
ograniczyć emisje o 30% (w stosunku do poziomu z 2005 r.) – a to wyma-
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ga ustalenia indywidualnych, wiążących celów dla poszczególnych państw
członkowskich8. 

Chociaż  intensywność  emisji  CO2 w  Polsce  –  stosunek  emisji  CO2

związanych ze zużyciem energii na jednostkę PKB – drastycznie spadła od
1991 r., to dalsze opieranie gospodarki Polski na węglu sprawia, że pozo-
staje ona gospodarką wysokoemisyjną. Wykres 2 przedstawia prognozo-
wane emisje CO2 powstałe w wyniku produkcji energii do 2030 roku w Pol-
sce.

Źródło: Polityki energetyczne państw MAE Polska 2011 Przegląd, IEA, Paryż 2011, s. 40.

Wykres 2. Prognozowana emisja CO2 związana z produkcją energii w Polsce
do roku 2030 (w Mt.)

Zgodnie z przedstawioną na wykresie 2 prognozą emisji CO2 w Polsce
szacuje się, że emisja CO2 związana ze zużyciem energii ma spaść do po-
ziomu 266 Mt CO2 w 2020 r. W okresie od 2020 r. do 2030 r. emisja CO2

ma wzrosnąć o ok. 7% do 286 Mt CO2. Udział przemysłu energetycznego
w emisji CO2 w badanym okresie wynosi ponad 50%. W prognozie zauwa-
żalna  jest  jednak  tendencja  spadkowa  udziału  tego  sektora  gospodarki
w emisji CO2 ogółem. W roku 2015 udział sektora energetycznego w emisji
CO2 wynosił  56 – był  to największy udział  w badanym okresie.  W roku
2020  prognozuje  się  spadek  udziału  CO2 do  poziomu  53%.  Natomiast
w roku 2030 szacunek emisji CO2 przez sektor energetyki do emisji ogó-
łem będzie wynosił 52%.

Można się spodziewać, że uwarunkowania regulacyjne dla węgla będą
coraz  bardziej  niekorzystne.  Restrykcyjne  reguły  przyznawania  pomocy

8 Raport z rynku CO2, KOBiZE, Warszawa 2016, s. 7.
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publicznej w Unii Europejskiej będą ograniczały możliwości wsparcia prze-
mysłu wydobywczego i produkcji  energii  z węgla.  Tymczasem bez tego
wsparcia większość obecnie działających w Polsce kopalń węgla kamien-
nego jest trwale nierentowna. Miks energetyczny Polski zdecydowanie od-
różnia nas od pozostałych krajów Unii Europejskiej ze względu na znaczny
udział węgla w produkcji energii elektrycznej. 

Dodatkowo czynnikiem, który nie sprzyja dalszemu wykorzystywaniu
węgla jako źródła energii, jest wzrost świadomości społecznej w zakresie
ochrony środowiska. Ruchy prośrodowiskowe mają coraz większy wpływ
na kształtowanie polityki energetycznej państw Europy, w tym również Pol-
ski. Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2014
roku aż 75% respondentów uważa, że na jakość życia wpływa stan środo-
wiska naturalnego. 77% badanych widzi ścisły związek pomiędzy ich ży-
ciem codziennym a stanem środowiska naturalnego. Na uwagę zasługuje
fakt,  że  77%  Europejczyków  uznaje  działania  dużych  przedsiębiorstw
w zakresie ochrony środowiska za niewystarczające. Aż 70% responden-
tów uważa, że działania rządowe są również niewystarczające w tym ob-
szarze9. Podobne badanie przeprowadzone w Polsce daje zbliżone do eu-
ropejskich rezultaty. Jak wynika z badań przeprowadzonych w roku 2014 w
Polsce blisko 86% ankietowanych uważa, że ochrona środowiska to ważny
problem10.  Jednak gotowość polskiego społeczeństwa do podejmowania
działań na rzecz środowiska, które wiązałyby się ze zwiększeniem pono-
szonych wydatków, jest niższa niż w krajach Europy Zachodniej. Różnica
ta jest wynikiem różnic w poziomie zarobków w Polsce i krajach Europy
Zachodniej, a także niższej siły nabywczej polskiej waluty. 

Nakreślone powyżej założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej
powodują,  że wyzwaniem dla współczesnej  polskiej  gospodarki  energe-
tycznej jest jej stopniowa transformacja w gospodarkę opartą na źródłach
energii mniej szkodliwych dla środowiska, które można w łatwy sposób od-
budować. 

Odnawialne źródła energii

9 Attitudes of European Citizens Towards The Environment REPORT, European Union
2014, s. 54.

10 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trac-
kingowe  –  pomiar:  październik  2014,  Raport  TNS Polska  dla  Ministerstwa  Środowiska
2014, s. 10.
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Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z natu-
ralnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z od-
nawialnych, niekopalnych źródeł energii takich jak:

 energia wody,
 energia wiatru,
 energia promieniowania słonecznego,
 energia geotermalna,
 energia fal,
 energia prądów i pływów morskich,
 energia wytwarzana z biopaliw stałych,
 energia wytwarzana z biogazu,
 energia wytwarzana z biopaliw ciekłych,
 energia otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzystywana przez

pompy ciepła11.
Odnawialne źródła energii  już teraz, w dobie coraz większej świado-

mości ekologicznej, zaczynają zdobywać coraz większy udział w miksach
energetycznych państw. W naszym kraju korzystanie z odnawialnych źró-
deł energii nie jest powszechne ani nawet dość częste. Zaledwie kilka pro-
cent  Polaków wykorzystuje  w swoich gospodarstwach domowych  odna-
wialne źródła energii12. Ten stan należałoby zmienić. Wyzwaniem współ-
czesnej  gospodarki  energetycznej  Polski  jest  wspieranie  gospodarki  do
stopniowego odejścia od tradycyjnych źródeł energii  na rzecz rozwiązań
proekologicznych. Wykres 3 przedstawia strukturę wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych w Polsce w 2014 roku.

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku. Notatka informacyjna, GUS, Warsza-
wa 2015, s. 4.

Wykres 3. Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elek-
trycznej w 2014 roku w Polsce

11 Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., GUS, Warszawa 2015, s. 9.
12 Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014-2015, s. 32.
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Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym pozyskaniu energii
elektrycznej w 2014 roku wzrósł o jeden punkt procentowy w stosunku do
roku 201313. Z uwagi na krajowe uwarunkowania geologiczne i klimatyczne
energia  pozyskiwana  ze  źródeł  odnawialnych  pochodziła  w  roku  2014
w większości z biopaliw stałych – 46%. Znaczny udział w produkcji energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2014 roku pochodził z elek-
trowni wodnych (11%) oraz elektrowni wiatrowych (prawie 37%). Pozostałe
nośniki energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej stanowiły mniej
niż 5%. Struktura udziałów nośników OZE (odnawialnych źródeł energii)
w produkcji  energii  elektrycznej  wynika  przede  wszystkim  z  charaktery-
stycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i możliwych do za-
gospodarowania zasobów. Zgodnie z Krajowym planem działania w zakre-
sie energii  ze źródeł odnawialnych planuje się, aby do roku 2020 udział
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wynosił
15%14. Odnawialne źródła energii dla Polski stają się coraz poważniejszym
źródłem energii, których rozwoju nie można zaniechać. OZE już teraz sta-
nowią uzupełniającą rolę w bilansie energetycznym kraju. Rozwój energe-
tyki odnawialnej o zerowych krańcowych kosztach produkcji energii spowo-
duje w przyszłości zmianę pozycji rynkowej tradycyjnych technologii, prze-
suwając część z nich z podstawy systemu do roli mocy szczytowych i re-
zerwowych. Spadek kosztów inwestycyjnych w technologie niskoemisyjne i
rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 już teraz podważają sens inwesto-
wania w nowe moce wytwórcze oparte na tradycyjnych, wysokoemisyjnych
paliwach takich jak węgiel. Potencjał drzemiący w OZE jest ogromny. Jed-
nak do zmiany potrzebna jest odpowiednia polityka państwa i duże nakłady
finansowe.

Energetyka jądrowa dla Polski

Czy w Polsce należy zbudować elektrownię jądrową? Czy naszemu
krajowi  potrzebna jest  energetyka jądrowa? Te pytania są kluczowe dla
większości polskich badaczy zajmujących się przyszłością polskiej gospo-
darki energetycznej. W dyskusjach nad tą problematyką często pojawia się
pytanie, czy energetyka jądrowa nie jest już technologią przestarzałą, czy
nie lepiej inwestować w źródła energii nowej generacji jak energia pocho-
dząca ze wszystkich źródeł naturalnych, energia geotermalna, energia wia-
tru czy energia promieniowania Słońca (ekoenergetyka). Wszystkie wiążą
się z niemałymi kosztami budowy instalacji przetwarzających te naturalne
formy energii w bardziej wygodną dla nas energię elektryczną. Trzeba przy

13 Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012, s. 21.
14 Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Go-

spodarki, Warszawa 2010, s. 17.
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tym uwzględnić koszt przygotowania zapasowych, stabilnych źródeł mocy.
Przykładowo – dla odbiorców prądu z elektrowni wiatrowych, czy spalają-
cych biomasę na czas, gdy wiatru nie ma, a dostawa biomasy zmniejszyła
się w wyniku lokalnego nieurodzaju. Inwestycja w energetykę jądrową to
również wielkie pieniądze. Jednak relacja pomiędzy masą użytej ilości ura-
nu i energią, która wydzielana jest w procesach jądrowych czyni z jąder
atomowych najbardziej obiecujący nośnik energii pierwotnej, który możemy
wykorzystać.

Tabela 1. Produkcja prądu. Porównanie kosztów emisji gazów i paliwa

Rodzaj  pa-
liwa

Jednostka energii Koszt emisji CO2

(€/1 MWh)
Koszt paliwa 
(€/1 MWh)

Węgiel  kamien-
ny

1MWh 19,0 25,6

Węgiel  brunat-
ny

1MWh 22,0 16,4

Gaz ziemny 1MWh 8,7 43,4
Paliwo jądrowe 1MWh 0 7,5

Źródło: A. Taras, P. Turowski,  Nowe szanse dla polskiej energetyki: od węgla ku gazowi

z łupków i atomowi, Bezpieczeństwo Narodowe nr 2/2011, BBN Warszawa 2011, s. 162.

Powyższa tabela przedstawia koszty emisji  gazów i paliwa dla paliw
konwencjonalnych. W tabeli przyjęto założenia, że 1 tona wyemitowanego
do atmosfery CO2 kosztuje 25€15. Z tabeli wynika, że optymalnym źródłem
energii pod względem ekonomicznym i ekologicznym jest energia jądrowa.
Dodatkowo, poprawa standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony
i zabezpieczeń obiektów energetyki jądrowej na poziomie międzynarodo-
wym i krajowym w poszczególnych państwach eksploatujących jądrowe re-
aktory energetyczne uzasadnia traktowanie energetyki jądrowej w katego-
riach znaczących szans rozwoju gospodarczego i technologicznego. Cho-
ciaż koszty inwestycji w energetykę jądrową są wysokie, cena energii elek-
trycznej  docierająca  do  konsumenta  jest  jedną  z  najniższych  w branży
energetycznej.  Energetyka jądrowa jest  niezbędna dla Polski.  Zapewnia
czystość środowiska i najtańszą energię elektryczną dla odbiorcy. Zarzut
o przestarzałej  technologii  może być kierowany tylko przez osoby,  które
nie śledzą znakomitego rozwoju technologii reaktorów jądrowych16. Ener-
getyka jądrowa  będzie  czynnikiem,  który znacząco poprawi  gospodarkę
energetyczną Polski oraz zdecydowanie wpłynie na poprawę niezależności
energetycznej naszego kraju. W Polsce dla wdrożenia energetyki jądrowej

15 Założenie  przyjęte  przez  Ministerstwo  Gospodarki  potwierdzone  w  dokumencie
Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 4.

16 Nie bójcie się energetyki atomowej – rozmowa z Patrickiem Moore’em, Gazeta Wy-
borcza z dn. 29-31 lipca 2006 roku, nr 176, Warszawa 2006.
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potrzebne jest wybudowanie całej infrastruktury od podstaw. Związane jest
z tym powstanie zarówno infrastruktury technicznej, jak i infrastruktury in-
stytucjonalnej,  organizacyjnej,  prawnej,  zaplecza  naukowo-badawczego
oraz systemu szkolenia kadr.  Jest to duży wysiłek dla całej  gospodarki.
Jednak nawet w tym przypadku za wybraniem tej gałęzi energii jako głów-
nego źródła przemawia możliwość skorzystania z najnowszych technologii
budowy tego typu obiektów, które są przede wszystkim bezpieczniejsze,
a także wydajniejsze i tańsze w eksploatacji. Przewiduje się uruchomienie
pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej (jej pierwszego bloku) pod koniec
2024 roku. Ogółem przewidywane jest uruchomienie w perspektywie  do
2035 roku od 4 do 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej ok.
6 000 MW17. Wybudowanie elektrowni jądrowej w Polsce pozwoli w długim
horyzoncie czasowym ograniczyć import węgla i gazu ziemnego oraz sku-
tecznie zdywersyfikować strukturę wytwarzania energii elektrycznej w kra-
ju. Należy też zauważyć, że tak duża inwestycja pozwoliłaby na ożywienie
gospodarcze  regionów  i  możliwość  pobudzenia  rodzimego  przemysłu.
Elektrownia jądrowa to również innowacje, rozwój silnego zaplecza nauko-
wego  dla  funkcjonowania  tej  gałęzi  przemysłu  oraz  stworzenie  nowych
miejsc pracy, tak ważnych dla każdej gospodarki i społeczeństwa.

Wykorzystanie własnych zasobów – gaz łupkowy

Na terenie Polski nie występują złoża mogące w pełni pokryć zapotrze-
bowanie energetyczne kraju, dlatego też wszystkie alternatywy pozwalają-
ce na uniezależnienie od dostaw zewnętrznych są pożądane, a badania
nad możliwością wykorzystania własnych zasobów powinny mieć znacze-
nie priorytetowe.

Do najistotniejszych z punktu widzenia realizacji polityki energetycznej
Polski  forów współpracy  wielostronnej  zaliczyć  można  w  szczególności
struktury Wspólnoty Energetycznej, Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE), Rady Państw Morza Bałtyckiego, Grupy Wyszehradzkiej (V4),
Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) i Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej (MAEA).

W ramach współpracy wielostronnej i regionalnej Polska wspiera lub
inicjuje działania mające na celu w szczególności:

 zwiększanie bezpieczeństwa dostaw energii oraz rozwijanie zinte-
growanego rynku energii elektrycznej i gazu;

 kształtowanie w skali międzynarodowej warunków do rozwoju wy-
dobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, w tym gazu z łup-
ków;

17 Program Polskiej Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Energii, Warszawa 2014, s. 24.
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 rozwiązywanie szczegółowych problemów regionalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nieplanowych przepływów energii elektrycznej;

 rozwijanie współpracy w zakresie energetyki jądrowej18.
W perspektywie rozwoju polskiej energetyki i związanej z tym większej

niezależności energetycznej ważną rolę odgrywa gaz łupkowy.  Surowiec
ten według wszelkich danych szacunkowych może stać się w przyszłości
jednym z podstawowych czynników zapewniających niezależność i popra-
wę potencjału gospodarczo-obronnego Polski.

Szacunki dotyczące wielkości zasobów gazu ziemnego ze złóż niekon-
wencjonalnych na terytorium Polski są rozbieżne. Zgodnie z prognozami
Agencji  Energii  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki  (Energy  Information
Agency) zasoby gazu z łupków w Polsce wynoszą od 4,2-5,3 bln m3, pod-
czas gdy Służby Geologiczne USA oceniają stan tych zasobów na 38,1
mld m3. Wielkość zasobów szacowana przez Państwowy Instytut Geolo-
giczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wynosi 346-768 mld m3,
a więc kilkakrotnie przewyższa poziom obecnie udokumentowanych kon-
wencjonalnych zasobów gazu ziemnego (ok. 87 mld m3 w przeliczeniu na
gaz ziemny wysokometanowy)19. Rysunek 2 pokazuje prawdopodobne lo-
kalizacje gazu łupkowego w Polsce.

Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/51,100969,11641045.html?i=2&v=1&obxx=11641045&off
set=19 [dostęp 22.12.2016].

Rys. 2. Potencjalne zasoby gazu łupkowego
Z rysunku 2 wynika, że potencjalnie największe złoża gazu niekonwen-

cjonalnego w Polsce znajdują sia na terenie następujących województw:
 Pomorskiego;

18 Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Ministerstwo Gospodarki, War-
szawa 2015, s. 12.

19 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik 1, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa 2015, s. 16.
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 Kujawsko-Pomorskiego;
 Mazowieckiego;
 Lubelskiego.
Do wykorzystania  tej  szansy potrzeba stworzenia  przede wszystkim

sytuacji, uwarunkowań prawnych, które będą wspierać i przyciągać inwe-
storów. Polscy przedsiębiorcy nie posiadają bowiem technologii i maszyn
odpowiednich do rozpoczęcia wydobycia tego niekonwencjonalnego gazu.
Obecnie najwięcej kontrowersji budzi wpływ eksploatacji złóż na środowi-
sko20. Konieczne jest więc nawiązanie współpracy z firmami, które posia-
dają sprzęt, technologię a przede wszystkim doświadczenie w tej dziedzi-
nie.  Krajem  będącym  liderem  w  wydobyciu  niekonwencjonalnego  gazu
ziemnego są Stany Zjednoczone. Amerykanie posiadają technologię wydo-
bycia  gazu  łupkowego,  która  jest  ekologiczna.  Ponadto  firmy w Polsce
w odpowiedzi na perspektywę rozpoczęcia wydobycia gazu też przedsta-
wiają propozycje wspierające poprawę negatywnego wpływu na środowi-
sko. Gaz łupkowy będzie miał również pozytywny wpływ na gospodarkę
Polski. Wraz z otwarciem złóż powstanie nowa dziedzina przemysłu, która
będzie potrzebowała wykształconych specjalistów oraz pobudzi do działa-
nia  polskich  inwestorów  i  przyciągnie  zagraniczny  kapitał.  Eksploatacja
gazu z łupków może spowodować, że z importera gazu możemy stać się
eksporterem tego surowca. Zwiększy się nasze znaczenie na arenie mię-
dzynarodowej, co może doprowadzić do przemodelowania gospodarczych
sił w regionie21. Obecnie większość gazu ziemnego importowanego do Pol-
ski jest dostarczana z jednego kierunku. Rozpoczęcie wydobycia gazu nie-
konwencjonalnego w Polsce wpłynie na zmianę struktury produkcji energii i
poprawi naszą niezależność energetyczną i odporność na wpływy politycz-
nego sterowania dostawami tego surowca. W celu poprawy możliwości w
zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski uruchomiono sze-
reg inwestycji – w szczególności należy wskazać uruchomienie gazoportu
w Świnoujściu oraz budowę i rozbudowę połączeń między systemami Pol-
ski i państw sąsiadujących (Niemcy, Czechy, Słowacja).

Polska stoi przed ogromną szansą uzyskania gazowej niezależności.
Należy  tworzyć  jak  najlepsze  warunki  do  inwestowania  oraz  system  fi-
skalny, aby gaz łupkowy stał się atrakcyjnym źródłem energii zarówno pod
względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Podsumowanie

20 http://www.lupkipolskie.pl/bezpieczenstwo/ochrona-srodowiska [dostęp:
22.12.2016].

21 T. Z. Leszczyński, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja
czy rzeczywistość?, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie,
Warszawa 2012, s. 179.
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Współczesna  gospodarka  energetyczna  jest  determinowana  przez
wiele czynników. Nacisk na ekologiczne źródła energii powoduje, że pań-
stwa starają się odejść od tradycyjnych źródeł energii. Nie można jednak
bezkrytycznie podchodzić do zielonej energii,  której technologia pozyski-
wania  jest  jeszcze  niedopracowana.  Preferowane  w  ostatniej  dekadzie
przez polityków odnawialne  źródła  energii  nie  będą  w stanie  w całości
sprostać przewidywanemu popytowi na energię. Polska jest jednym z nie-
wielu krajów w Europie, która nie posiada elektrowni jądrowej. Narastające
naciski na ochronę środowiska i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do
atmosfery powodują, że energia jądrowa powinna być rozwijana również
w naszym kraju. Dobrym krokiem jest postawienie na innowacyjność w za-
kresie niekonwencjonalnych kopalin takich jak gaz łupkowy i ropa łupkowa.
W Stanach Zjednoczonych rewolucje łupkowe spowodowały, że w niedale-
kiej przyszłości to właśnie USA (wyprzedzając Arabię Saudyjską i Rosję)
będą największym producentem ropy naftowej i gazu na świecie22. Polska
powinna wykorzystać swoją szansę. Ważnym aspektem mającym wpływ
zarówno na przyszłą gospodarkę energetyczną Polski, jak i całej Europy,
jest  zbudowanie  wspólnej  polityki  energetycznej  przez Unię Europejską,
która powinna obejmować jednolity rynek energii, a także wspierać rozwój
infrastruktury przesyłowej gazu i energii elektrycznej. 
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POLAND’S PRESENT-DAY ENERGY MANAGEMENT

Abstract: Economic and defence issues are currently one of the most
important areas of the functioning of states, whose economic development
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depends on access to energy sources. Increasing environmental pollution
caused  by  excessive  greenhouse  gas  emissions  and  the  low  cost  of
conventional fuels means that the Polish energy industry faces the difficult
challenge of transforming the Polish energy sector into a sector based on
more environmentally friendly energy sources. It  is important to observe
that the present-day energy economy should be based on its own (energy)
resources  as  much  as  possible,  which  will  significantly  improve  the
economic and energetic defence potential of Poland.
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