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Bezpiecze stwo energetyczne Polski w XXI w.  

Wyzwania, perspektywy, zagro enia 

Zaopatrzenie pa stwa w odpowiednie no niki energii stanowi jedno z naj-

wa niejszych zagadnie  zwi zanych z jego bezpiecze stwem. Bez ci g ych  

i pewnych dostaw energii adne pa stwo nie by oby w stanie prawid owo funk-

cjonowa . Wyst powanie surowców w danym regionie w okre lony sposób 

wp ywa na jego rozwój gospodarczy. Zazwyczaj w takich miejscach ulokowany 

jest przemys , wzrasta zapotrzebowanie na si  robocz . 

Bezpiecze stwo energetyczne posiada dwa wymiary – wewn trzny (zrów-

nowa enie popytu i poda y, z uwzgl dnieniem rodowiska, konsumentów oraz 

wymogów politycznych i ekonomicznych) oraz zewn trzny (zape nienie luki 

wynikaj cej z ró nicy pomi dzy produkcj  a potrzebami krajowymi)1. 

Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI w. opieraj  si  na sieci wza-

jemnych zale no ci. Ze wzgl dów strategicznych poszczególne kraje zabiegaj   

o kontrol  nad wydobyciem no ników energii, sprzeda  zagraniczn , magazy-

nowaniem oraz przekszta caniem ich w energi  elektryczn  i paliwa2. Bezpie-

cze stwo dostaw energii jest cz sto powodem, dla którego pa stwa staraj  si  

by  w jak najwi kszym stopniu niezale ne, wykorzystuj c w asne ród a energii. 

Ma o zró nicowane roz o enie róde  energetycznych na wiecie powoduje, e 

zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego jest spraw  skomplikowan 3. 

                                                 
*  bochaczek@gazeta.pl 
1  Bezpiecze stwo mi dzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. ukrowska, M. Gr cik, Warszawa 

2006, s. 121; T. M ynarski, Bezpiecze stwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mo-

zaika interesów i geostrategii, Kraków 2011, s. 29–30. 
2  Mi dzynarodowe bezpiecze stwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008,  

s. 24; J. Zaj c, Bezpiecze stwo pa stwa, [w:] Bezpiecze stwo pa stwa. Wybrane problemy, red. 

K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 17; J. Sta czyk, Wspó czesne 

pojmowanie bezpiecze stwa, Warszawa 1996, s. 16. 
3  T. M ynarski, op. cit., 23–29; K. Proni ska, Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej  

w warunkach kryzysu finansowego, [w:] Bezpiecze stwo ekonomiczne w perspektywie politolo-
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Przy analizowaniu problemu bezpiecze stwa energetycznego nale y uwz- 

gl dni  trzy aspekty: polityczny, gospodarczy oraz ekologiczny, poniewa  po-

przez zestawienie wszystkich wymienionych elementów uzyskuje si  kompletny 

obraz bezpiecze stwa energetycznego danego kraju. Aspekt polityczny obejmu-

je kontrakty i umowy mi dzynarodowe na dostawy surowców energetycznych 

do kraju oraz dywersyfikacje dostaw energii. Uwarunkowania polityczne ukazu-

j , w jakim stopniu kraje oddzia uj  na zawirowania w energetyce, tj. ich odpor-

no  na presje kontrahentów. Dzia ania polityczne koncentruj  si  na opraco-

wywaniu odpowiednich strategii i planów, a tak e na kontroli przedsi biorstw 

funkcjonuj cych na rynku energetycznym. Bezpiecze stwo energetyczne w uj -

ciu gospodarczym skupia si  na zrównowa eniu popytu i poda y, a tym samym 

na pokryciu zapotrzebowania na energi . Z kolei aspekt ekologiczny obejmuje 

oddzia ywania energetyki na rodowisko naturalne4. 

W Polsce w sektorze energetycznym wyró nia si  pi  podsektorów: ga-

zowniczy, elektroenergetyczny, ciep owniczy, paliw sta ych oraz paliw ciek ych. 

W fazie projektowania znajduje si  podsystem energetyki j drowej. Powy szy 

podzia  wi e si  z surowcem wykorzystywanym do produkcji energii5. 

Posiadanie zasobów naturalnych, a zw aszcza paliw, umo liwia niezale ny 

od dostaw zewn trznych rozwój przemys u. Jednym z najwa niejszych surow-

ców energetycznych jest ropa naftowa. Stanowi ona nie tylko si  nap dow  kra-

jów uprzemys owionych, ale równie  podstaw  gospodarki wiatowej. Ropa jest 

niezb dna do wytwarzania benzyny i oleju nap dowego, ponadto znajduje sze-

rokie zastosowanie w przemy le lotniczym oraz zbrojeniowym. Z uwagi na fakt, 

e rynek ropy naftowej jest wra liwy na wp yw ró nych czynników, jej ceny de-

stabilizuj  zarówno lokalne konflikty, jak i wojny ponadnarodowe, zamachy ter-

rorystyczne, kataklizmy, katastrofy naturalne st d poszczególne kraje, w tym 

Polska, powinny wypracowa  odpowiednie strategie zapewniaj ce stabilne  

i pewne dostawy tego surowca6. Drugim strategicznym surowcem jest gaz ziemny.  

Gospodarka polska opiera si  g ównie na paliwach sta ych – w glu kamien-

nym i brunatnym. Na skal  ich wydobycia du y wp yw wywieraj  koszty eks-

ploatacji oraz wielko  popytu. Cena w gla by a i wci  jest wysoka, ponadto 

nale y uwzgl dni  trudne warunki eksploatacji. Dodatkowym obci eniem dla 

producentów w gla jest konieczno  ponoszenia kosztów zminimalizowania 

                                                 
gicznej – wybrane problemy, red. K.M. Ksi opolski, K. Proni ska, Warszawa 2012, s. 55–57; 

E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpiecze stwa narodowego, Warszawa 2011, s. 130–134. 
4 J. Kraciuk, A. Jab o ski, Bezpiecze stwo energetyczne Polski, [w:] Bezpiecze stwo mi dzyna-

rodowe. Wyzwania i zagro enia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapu niak, W. Lizak, Radom 

2009, s. 411; W. Kitler, Bezpiecze stwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. 

System, Warszawa 2011, s. 22; M. Leszczy ski, Bezpiecze stwo spo eczne Polaków wobec wy-

zwa  XXI wieku, Warszawa 2011, s. 14;  
5 E. Kochanek, Sektor gazowy w polityce energetycznej Polski i Unii Energetycznej, „Kwartalnik 

Bellona” 2010, nr 3, s. 25. 
6  Bezpiecze stwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, red. Z. Lach, Warszawa 2013, s. 36–38. 



 Bezpiecze stwo energetyczne Polski... 41 

szkód górniczych. Wydobycie gazu ziemnego pokrywa ok. 1
Ú3 zapotrzebowania 

na ten surowiec7. Niedobór ten jest wyrównywany poprzez import, g ównie  

z Rosji. Niewielk  ilo  surowca Polska importuje z Azji rodkowo-Wschod- 

niej. Z kolei ca kowite zasoby ropy naftowej w Polsce szacowane s  na 23,13 mln 

ton, a krajowe wydobycie zaspokaja jedynie 5% popytu. Z tego powodu pozo-

sta a cz  surowca jest importowana g ównie z Rosji8. Warto wspomnie , e je-

eli energia produkowana przez nasz kraj nie stanie si  bardziej konkurencyjna, 

to w ci gu najbli szych 20–30 lat uzale nienie energetyczne (wynosz ce obec-

nie 50%) niebezpiecznie wzro nie do 70%. Taki bowiem odsetek energii b -

dziemy sprowadza  spoza UE – tak e z regionów niestabilnych politycznie9. 

Obecnie coraz cz ciej wspomina si  o szerokich mo liwo ciach wykorzystania 

polskich z ó  gazu upkowego10. Du o nadziei pok ada si  w polsko-amery- 

ka skiej wspó pracy w tym zakresie, o czym w dalszej cz ci. 

W chwili wst pienia Polski do Unii Europejskiej sektor energetyki stan  

przed nowym wyzwaniem – dostosowaniem si  do zasad, które obowi zuj  

podmioty unijne. Ju  w 1995 r. zsynchronizowano polski system elektroenerge-

tyczny z zachodnioeuropejskim systemem UCTPE (obecnie UCTE). Realizowa-

ny przez Polsk  projekt tzw. mostu energetycznego pomi dzy Polsk  a Litw  

jest strategicznym projektem naszego kraju w zakresie po cze  elektroenerge-

tycznych w kierunku wschodnim. Stanowi ono istotne ogniwo tzw. „Pier cienia 

Ba tyckiego” obejmuj cego systemy elektroenergetyczne krajów nadba tyckich. 

W 2008 r. podpisano polsko-litewsk  umow  o powo aniu spó ki, która zajmie 

si  budow  mostu energetycznego cz cego oba kraje, a dok adnie polski E k  

i litewsk  Olit . W procesie akcesyjnym do UE Litwa wyrazi a zgod  na za-

mkni cie starej elektrowni atomowej w Ignalinie. W 2006 r. premierzy Litwy, 

otwy i Estonii podpisali deklaracj  o wspólnej budowie „Ignalina II”. Rok 

pó niej premierzy Polski i Litwy sygnowali dokument dotycz cy udzia u nasze-

go kraju w budowie nowej elektrowni. Planuje si , e jej pierwszy blok roz-

pocznie prac  najpó niej w 2016 r. Nale y przy tym doda , i  kwestie szeroko 

rozumianego bezpiecze stwa energetycznego Polski i Litwy s  ci le zwi zane  

z Rosj . W tym kontek cie nasz kraj, przy wsparciu Litwy, podj  wysi ek prze-

konania pozosta ych cz onków Unii Europejskiej do solidarno ci energetycznej  

i stworzenia mechanizmów wzajemnych gwarancji bezpiecze stwa11. 

                                                 
7 Nasz kraj nie jest w stanie zaspokoi  swojego popytu na gaz ziemny z w asnych zasobów. 

Uwzgl dniaj c prognoz  zapotrzebowania na ten surowiec, popyt na gaz wzro nie o ok. 40% 

do 2030 r. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energi  do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2009, s. 14. 
8 J. Kraciuk, A. Jab o ski, op. cit., s. 412–415. 
9 M. Piechowicz, Polityka energetyczna Unii Europejskiej i jej wp yw na polityk  zagraniczna 

Polski, [w:] Polityka zagraniczna II RP. 20 lat po prze omie. Stosunki polityczne i gospodarcze, 

t. 2, red. L. Czechowska, M. Bierowiec, Toru  2011, s. 329. 
10 P. Rachtan, Nie tylko upki, „Nowe ycie Gospodarcze” 2014, nr 1–2, s. 3. 
11 D. Foremny, Bezpiecze stwo energetyczne, [w:] Bezpiecze stwo pa stwa. Wybrane problemy, 

red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 228–229; W.T. Modzelew-
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Zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego stanowi spraw  priorytetow  

dla polskich rz dów i znajduje si  w centrum debaty publicznej. Aby zagwaran-

towa  gospodarce zrównowa ony rozwój, trzeba prowadzi  polityk  energe-

tyczn , która zagwarantuje bezpiecze stwo dostaw paliw energii oraz niezb dn  

ochron  rodowiska naturalnego. Jednocze nie nale y uwzgl dni  konieczno  

zwi kszenia konkurencyjno ci i efektywno ci gospodarki energetycznej. Polska 

jako cz onek UE musi równie  uczestniczy  w realizacji zamierze  „Polityki 

energetycznej dla Europy” okre lonych przez Bruksel . W zwi zku z tym nie-

zwykle istotne staje si  osi gni cie celów UE, które s  w du ej mierze zbie ne  

z celami polskiej polityki energetycznej. Dotycz  one zw aszcza: zwi kszenia 

bezpiecze stwa dostaw, zapewnienia konkurencyjno ci gospodarki, dost pno ci 

energii po przyst pnej cenie, ochrony rodowiska oraz promowania równowagi 

ekologicznej12. 

Du ym wyzwaniem dla polskiej polityki energetycznej jest poprawa efek-

towno ci. Stanowi ona jeden z priorytetów polityki energetycznej UE z wyzna-

czonym do 2020 r. celem obni enia obecnego zu ycia energii o 20%. Nasz kraj 

dokona  du ego post pu w tym zakresie, redukuj c energoch onno  w ci gu 

minionej dekady o 30%13. 

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” do g ównych za-

da  polskiej polityki energetycznej nale y zaliczy : d enie do rozwoju gospo-

darczego bez wzrostu zapotrzebowania na energi  pierwotn  oraz zmniejszenie 

energoch onno ci gospodarki do poziomu unijnego. W celu realizacji tych zda  

podejmowane s  stosowne dzia ania, w tym ustalenie narodowego celu wzrostu 

efektywno ci energetycznej oraz wprowadzenie systemowego mechanizmu 

wsparcia dla: 

— stymulowania rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwz- 

gl dnieniem kogeneracji ze róde  poni ej 1 MW, 

— inwestycji w zakresie oszcz dno ci energii, 

— prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwi za  i technologii 

zmniejszaj cych zu ycie energii, 

— odpowiedniej polityki gmin, 

— prowadzenia kampanii informacyjnych, edukacyjnych, promuj cych racjo-

nalne wykorzystywanie energii14. 

                                                 
ski, Stosunki polsko-litewskie, [w:] Polska wobec s siadów. Wspó czesne stosunki polityczne, 

red. W. Modzelewski, Olsztyn 2009, s. 68–69; Bezpiecze stwo energetyczne wyzwaniem XXI 

wieku, op. cit., s. 38–41. 
12  D. Foremny, op. cit., s. 225–226. 
13 Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Rada Ministrów, 10 listopada 2009 r., s. 4–7. 
14 Ibidem; P. Osiewicz, Bezpiecze stwo energetyczne Polski: wymiar wewn trzny i wymiar ze-

wn trzny, [w:] Kluczowe determinanty bezpiecze stwa Polski na pocz tku XXI wieku, red.  

S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 2013, s. 346–352, 357. 
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Kolejnym celem jest wzrost bezpiecze stwa dostaw paliw i energii  

z uwzgl dnieniem w asnych zasobów oraz zapotrzebowania na okre lone su-

rowce. Oprócz tego podj to problem wytwarzania oraz przesy ania energii elek-

trycznej i cieplnej. Za g ówny komponent tego obszaru uznano zapewnienie ci -

g ego pokrycia zapotrzebowania na energi  z uwzgl dnieniem maksymalnego 

wykorzystania zasobów w asnych oraz technologii przyjaznych dla rodowiska 

naturalnego. Aby sprosta  tym zadaniom nale y m.in.: 

— na o y  na operatorów systemu przesy owego oraz systemów dystrybucyj-

nych obowi zku wskazania w tworzonych planach rozwoju sieci przesy o-

wej i dystrybucyjnej preferowanych lokalizacji nowych mocy wytwórczych 

oraz kosztów ich przy czenia, 

— wzmacnianie istniej cych oraz budowa nowych linii elektroenergetycznych, 

szczególnie tych, umo liwiaj cych wymian  transgraniczn  energii, 

— wprowadza  metody kszta towania cen ciep a oraz bod ców do optymaliza-

cji kosztów  zapotrzebowania na ciep o, które b d  nowymi mechanizmami 

regulacji15. 

Nast pne zagadnienia odnosz  si  do kwestii wykorzystania energii j dro-

wej, odnawialnych róde  energii oraz rozwoju konkurencyjnych rynków paliw  

i energii. G ównym celem polskiej polityki energetycznej w tym zakresie jest 

przygotowanie infrastruktury dla energetyki j drowej i zapewnienia inwestorom 

warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni j drowych opartych na 

bezpiecznych technologiach, z uwzgl dnieniem poparcia spo ecznego oraz z za-

pewnieniem bezpiecze stwa na wszystkich etapach (lokalizacji, projektowania, 

budowy, uruchomienia, eksploatacji oraz likwidacji)16. Z kolei zwi kszenie wy-

korzystania odnawialnych róde  energii niesie ze sob  wi kszy stopie  unieza-

le nienia si  od importu energii. Za pierwszoplanowe postulaty w tym zakresie 

uznano: 

— wzrost udzia u odnawialnych róde  energii co najmniej do poziomu 15%  

w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wska nika w kolejnych latach, 

— osi gniecie w 2020 r. 10% udzia u biopaliw w rynku paliw transportowych, 

— zwi kszenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

— ochrona lasów przed nadmiern  eksploatacj  w celu pozyskiwania biomasy, 

— wykorzystywanie do produkcji energii elektrycznej istniej cych urz dze  

pi trz cych, 

— zwi kszenie stopnia dywersyfikacji róde  dostaw oraz stworzenie optymal-

nych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej na bazie lokalnych su-

rowców17. 

                                                 
15 Polityka energetyczna Polski do 2030 r., op. cit., s. 12–17. 
16  Szerzej na ten temat zob.: A. Ho dys, Psychologia atomu, „Polityka” 2014, nr 8, s. 62–64; Bez-

piecze stwo wewn trzne pa stwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzezi ski, 

Warszawa 2009, s. 33. 
17  Polityka energetyczna Polski do 2030 r., op. cit., s. 19–21. 
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Istotnym zagadnieniem dotycz cym rozwoju konkurencyjnych rynków pa-

liw jest zapewnienie ich stabilnego funkcjonowania, a przez to przeciwdzia anie 

nadmiernemu wzrostowi cen. 

Jak wspomniano, dost p do surowców determinuje bezpiecze stwo energe-

tyczne. W minionych latach pojawi o si  wiele koncepcji dywersyfikacji dostaw 

gazu ziemnego do Polski. Dotyczy y one zw aszcza planowania oraz projekto-

wania sieci gazoci gów. Obecny uk ad infrastruktury naszego kraju sprawia, e 

Polska jest uzale niona od jednego odbiorcy – Federacji Rosyjskiej, która jest 

g ównym graczem na wiatowym rynku surowcowym. Posiada ona najwi ksze 

zasoby gazu ziemnego i jedne z najwi kszych zasobów ropy naftowej. 

W ostatnich latach bezpiecze stwo energetyczne sta o si  jednym z wa niej-

szych tematów dyskusji. Post puj ce uzale nienie krajów UE od zewn trznych 

dostawców, rosn cych cen ropy i gazu oraz braku spójnej polityki energetycznej 

s  dla Wspólnoty wyzwaniami. Jednak i Rosja jest zale na od Unii, poniewa  

bez pieni dzy Zachodu, pa stwo to nie jest w stanie utrzyma  ani swojej pro-

dukcji energii, ani modernizowa  w ca o ci swojej gospodarki i przygotowa  jej 

na czas, gdy nie b dzie mog a ju  funkcjonowa  wy cznie z eksportu swoich 

surowców18. Warto przy tym wspomnie , e od pocz tku XXI wieku zacie nia a 

si  niemiecko-rosyjska wspó praca na gruncie energetyki. Doprowadzi a ona do 

ukszta towania si  tzw. partnerstwa strategicznego, czego przyk adem jest poro-

zumienie mi dzy tymi krajami w sprawie budowy Gazoci gu Pó nocnego (Ba -

tyckiego), który z za o enia omija tradycyjne kraje tranzytowe – Polsk , Bia o-

ru  oraz Ukrain 19, st d trudno si  dziwi , e podpisanie przez kanclerza Gerhar-

da Schroedera i prezydenta W adimira Putina umowy w sprawie budowy ruro-

ci gu zosta o odebrane w Polsce jako przejaw amania solidarno ci europejskiej 

przez Niemcy20. 

Budowa gazoci gu s u y szczególnie interesom Federacji Rosyjskiej, przede 

wszystkim umo liwia ona dywersyfikacj  kierunków eksportu gazu. Jak wspo-

mniano, gazoci g pomija kraje tranzytowe, jak Ukraina, Bia oru  i Polska, co 

uwalnia Gazprom od konieczno ci op at tranzytowych. Dla naszego kraju reali-

zacja tego projektu jest tym bardziej niekorzystna, gdy  marginalizuje rol  Pol-

                                                 
18 D. Foremny, op. cit., s. 219–220; J. Bia ek, A. Oleksiuk, Gospodarka i geopolityka. Dok d 

zmierza wiat?, Warszawa 2009, s. 79; A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz wiatowy czy koniec 

gry?, Warszawa 2009, s. 41–43. 
19 J. Bia ek, A. Oleksiuk, op. cit., s. 81–82; A. Bryc, op. cit., s. 44; A. Mackiewicz, Gaz a sprawa 

polska, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 47, s. 12. 
20 J. Jarty , Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie bezpiecze stwa europejskiego, [w:] Bezpiecz-

nie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpiecze stwa na prze-

omie XX i XXI wieku, red. J.J. Pi tek, R. Podgórza ska, Szczecin 2007, s. 120; J. Pi ski, Pakt 

Putin-Schroeder, „Wprost” 2005, nr 37, s. 30; K.M. Proni ska, Bezpiecze stwo energetyczne  

w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012,  

s. 291–294; R. Ku niar, Droga do wolno ci. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warsza-

wa 2008, s. 85–87. 
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ski w tranzycie rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Istnieje równie  uza-

sadniona obawa, e nasz wschodni s siad w ka dej chwili b dzie móg  zamkn  

dostawy gazu do Polski, nie przerywaj c jego dop ywu na Zachód21. Warto jed-

nak przy tym uwzgl dni  fakt, e Rosja i Zachód funkcjonuj  w odmiennym po-

o eniu geopolitycznym. Federacja Rosyjska tylko na pó nocnym zachodzie gra-

niczy z pa stwami rozwini tymi i stabilnymi. Nie mo e ona na wzór Europy Za-

chodniej, skonsolidowanej pod parasolem UE, zrezygnowa  z polityki si y i na-

cisku, poniewa  jest ona, z punktu widzenia Moskwy, konieczna wobec nieeu-

ropejskich s siadów Rosji. Istotny wydaje si  równie  inny czynnik – odmienna 

logika prowadzonej polityki. Unia wprowadza w ycie model liberalny, rynko-

wy, nak aniaj c inne pa stwa do podobnego post powania. Tymczasem wszyscy 

wa ni z europejskiego punktu widzenia producenci surowców energetycznych, 

jak Rosja czy cz onkowie OPEC, prowadz  polityk  interwencjonizmu, nasta-

wion  na pe n  lub cz ciow  kontrol  pa stwa nad wydobyciem, transportem 

oraz eksportem surowców. Unia miewa k opoty w relacjach z podmiotami po-

st puj cymi zgodnie z inn  ni  ona logik , st d zderzenia na p aszczy nie mi -

dzynarodowej tych odmiennych filozofii dzia ania – liberalnej i etatystycznej – 

os abia realn  szans  oddzia ywania Wspólnoty na sytuacj  za pomoc  wypra-

cowanych przez ni  instrumentów22.  

Obecnie Rosjanie z Gazpromu s  zainteresowani polskimi spó kami che-

micznymi23, dla których gaz jest wa nym paliwem i surowcem, m.in.: Anwilem, 

Pu awami czy te  Ciechem. Warto doda , e niemal ka dy rosyjski projekt in-

westycyjny budzi w naszym kraju spore emocje. Ta podejrzliwo  w du ym 

stopniu wynika z historycznych uprzedze , ale równie  z silnego upolitycznienia 

gospodarki rosyjskiej i jej sk onno ci protekcjonistycznych. Rosjanie chc  

uczestniczy  w europejskim wolnym rynku, lecz sami w ograniczonym zakresie 

akceptuj  regu y wolnorynkowe. Dotyczy to nie tylko centralnego sterowania 

eksportem surowców energetycznych, które Moskwa traktuje strategicznie, ale 

równie  innych kwestii, tj. importu produktów ywno ciowych (embargo na 

polsk  ywno ) czy transportu mi dzynarodowego (np. konflikt o limity ze-

zwole  dla polskich tirów). Jednym z argumentów przeciw rosyjskim planom 

przej cia Lotosu jest rodowód rosyjskiego kapita u. Nie tylko w naszym kraju, 

lecz równie  w innych pa stwach panuje przekonanie, e rosyjskie firmy maj  

                                                 
21  Mi dzynarodowe bezpiecze stwo energetyczne w XXI wieku, op. cit., s. 111. 
22  M. Piechowicz, op. cit., s. 329; K.M. Proni ska, Bezpiecze stwo energetyczne w stosunkach..., 

s. 296–297. 
23 Zgodnie z decyzj  Ministerstwa Skarbu Pa stwa pod m otek idzie 53% akcji grupy paliwowej 

Lotos. Pieni dze ze sprzeda ny maj  przyczyni  si  do ograniczenia d ugu publicznego. Ideal-

nym partnerem by by koncern naftowy z Europy Zachodniej. Zachodnie firmy ch tnie inwestu-

j  w polskie z o a upków, ale gda ska rafineria to dla nich nie najlepszy interes. Na Zachodzie 

jest bowiem za du o rafinerii. To, czego nie chc  koncerny zachodnie, ch tnie zakupi yby firmy 

ze Wschodu, maj ce rop , ale pozbawione rafinerii w Europie. Wi cej na ten temat zob.  

R. Omachel, Lotos dla Rosjan?, „Newsweek” 2011, nr 24, s. 55–56. 
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powi zania z by ymi funkcjonariuszami KGB i dzia aj  pod dyktando Kremla24. 

Wi kszo  obaw przed wpuszczeniem kapita u rosyjskiego do Grupy Lotos ma 

zatem pod o e polityczne i ekonomiczne. Na marginesie mo na doda , i  Niem-

cy, którzy podobnie jak Polska nie posiadaj  odpowiednich zasobów ropy, kil-

kadziesi t lat temu sprzedali swoje rafinerie zagranicznym, zasobnym w ten su-

rowiec koncernom, a z Rosjanami prowadz  na wielk  skal  interesy w oparciu 

gaz ziemny25. 

Cho  Polska i Rosja s  dla siebie wa nymi partnerami handlowymi, to pod 

wzgl dem wzajemnych inwestycji sytuacja prezentuje si  nie najlepiej. Naj-

wi kszym polsko-rosyjskim przedsi wzi ciem gospodarczym jest spó ka EuRo-

Pol Gaz, kontrolowana przez Gazprom i PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo), która to wybudowa a polski odcinek gazoci gu jamalskiego  

i nim zarz dza. Poza tym jest kilka mniejszych inwestycji rosyjskich, m.in. kon-

cern Lukoil prowadz cy na obszarze naszego kraju sie  ponad 100 stacji paliw26. 

Zauwa aln  tendencj  wspó czesnej cywilizacji jest stale rosn ca wspó za-

le no  mi dzy pa stwami. Wobec wiatowego kryzysu energetycznego, który 

narasta i prawdopodobnie b dzie jednym z g ównych róde  napi  i konfliktów 

w XXI wieku, posiadanie w asnych i dost p do obcych róde  energii w istot-

nym stopniu warunkuje bezpiecze stwo energetyczne, w tym bezpiecze stwa 

Polski. Popyt na gaz i rop  wzrasta. Surowca, jakim jest w giel, wystarczy jesz-

cze na jaki  czas, jednak spalanie wszystkich jego zasobów by oby ogromnym 

obci eniem dla rodowiska, w ten sposób jeszcze bardziej zwi kszy yby si  

wiatowe emisje gazu cieplarnianego – dwutlenku w gla27. 

Niedobory z ó  surowców energetycznych mog  wynika  z ró nych przy-

czyn, m.in. z polityki prowadzonej przez poszczególne kraje, co mo e wp ywa   

i wp ywa na skal  eksportu i ceny; z geologii, co z kolei wi e si  z warunkami 

wydobycia i równie  mo e przyczynia  si  do wzrostu cen, dewastacji rodowi-

ska; z wyczerpywaniem si  znanych nam pok adów28. Trzeba te  uwzgl dni , e 

                                                 
24 Faktycznie zdarzaj  si  z tego powodu takie sytuacje, jak odmowa sprzeda ny Opla i konsor-

cjum kanadyjskiej firmy Magna i rosyjskiego Sbierbanku czy bankrutuj cej firmy Infineon, 

producenta mikroprocesorów, któr  chcia a przej  rosyjska Sistiema. Ponadto rosyjskie kon-

cerny kilka lat temu nie uzyska y zgody na budow  baz paliwowych w Wielkiej Brytanii i Bel-

gii. Jednak udanych inwestycji i przej  zagranicznych firm przez Rosjan jest od tego czasu 

nieporównanie wi cej. Ibidem, s. 58. 
25 Ibidem. 
26 A. Grzeszczak, Cieplej na Wschodzie, „Polityka” 2011, nr 13, s. 47–49. 
27 Bezpiecze stwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis, 

Warszawa 2006, s. 62; K.M. Ksi opolski, Bezpiecze stwo ekonomiczne, Warszawa 2011,  

s. 84–85; Bezpiecze stwo mi dzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zi ba, Warszawa 2008,  

s. 9–11.  
28 Na zagadnienie wyczerpania zasobów mo na spojrze  w dwojaki sposób: ze statystycznego 

oraz dynamicznego punktu widzenia. W uj ciu statystycznym oznacza ono, e na wiecie wy-

st puje ograniczona liczba zasobów i w chwili, gdy zrówna si  z ni  wiatowe zapotrzebowa-

nie, surowców zabraknie. Z kolei podej cie dynamiczne zak ada, i  zasoby nie posiadaj  sko -
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najprawdopodobniej z czasem nast pi zmiana relacji wa no ci poszczególnych 

zasobów. Oprócz tego, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, na znacze-

niu zyskuj  coraz to nowe metale i surowce, a niektóre z nich prze ywaj  swój 

renesans, np. mied  (wydobywano j  od tysi cleci jednak szczególnego znacze-

niu nabra a w momencie wynalezienia elektryczno ci). Wraz z rozwojem nauki  

i techniki odkrywane s  nowe metody pozyskiwania energii tj.: energia wodna, 

energia geotermalna, energia s oneczna, energia wiatrowa, biogaz, biomasa 

(drewno, s oma, odchody zwierz t)29. 

Wzrost cen surowców energetycznych – ropy, gazu oraz w gla – sprawia, i  

energia ze róde  odnawialnych staje si  bardziej konkurencyjna. Inwestycje  

w te ród a wynios y w 2007 r. 100 mld dolarów. Prognozuje si , e ok. 2030 r. 

ich skumulowana warto  mo e osi gn  nawet 7 bilionów dolarów. Aktualnie 

ze róde  tych pochodzi zaledwie 3,4% wiatowej energii elektrycznej, podczas 

gdy 1,6 mld ludzi nie ma dost pu do elektryczno ci, a 2,4 mld nadal u ywa bio-

masy do ogrzewania i gotowania. Warto przy tym nadmieni , e w tym samym 

czasie w korkach ulicznych na ca ym wiecie marnotrawione s  miliardy litrów 

ropy naftowej30. 

Wyzwaniem dla kolejnych polskich rz dów jest zwi kszenie bezpiecze stwa 

energetycznego poprzez dzia ania wewn trzne i zewn trzne, co mo e zapewni  

dywersyfikacja dostaw no ników energii, zwi kszenie wydobycia krajowego, 

poszukiwanie i eksploatacja nowych z ó  oraz inwestycje w alternatywne ród a 

energii. Wzrost wykorzystywania odnawialnych róde  energii skutkuje wi k-

szym uniezale nieniem si  Polski od dostaw energii z importu, zw aszcza ropy  

i gazu. Eksperci oceniaj , e w najbli szych latach szybki rozwój czeka przede 

wszystkim polsk  energetyk  wiatrow 31. Szacuje si , i  moc zainstalowana  

w tego typu elektrowniach w nadchodz cej dekadzie b dzie ros a w tempie 800–

900 MW rocznie. Planowane s  nowe elektrownie na pó nocy naszego kraju 

oraz budowa firm wiatrowych bezpo rednio na Ba tyku, gdzie warunki szcze-

gólnie sprzyjaj  takim instalacjom, a oprócz tego nie gro  protesty mieszka -

ców przeciwko poruszaj cym si  za oknami mig om. Firma Tauron planuje bu-

dow  wiatraków o mocy 40 MW w miejscowo ci Wicko ko o L borka. W przy-

sz o ci zamierza osi gn  moc 440 MW z farm wiatrakowych. W Tymieniu pod 

Koszalinem funkcjonuje farma wiatrowa zbudowana przez spó k  EEZ nale c  

do grupy Enerco. Wiatraki maj  czn  moc 50 MW i przy redniej pr dko ci 

                                                 
czonej wielko ci. Je eli jedne zasoby ko cz  si , to mo na je zast pi  innymi. Wi cej na ten 

temat zob.: E. Taylor, rodowisko geograficzne, red. I. Fierla, Warszawa 2005, s. 57; W upku 

nadzieja, „Forum” 2011, nr 22, s. 22. 
29 Mi dzynarodowe bezpiecze stwo energetyczne w XXI wieku, op. cit., s. 430; S. Gaw owski,  

R. Listowska-Gaw owska, T. Piecuch, Bezpiecze stwo energetyczne kraju, Koszalin 2012,  

s. 89–115. 
30  Bia ek, A. Oleksiuk, op. cit., s. 262–263. 
31  Z. Zaka, Dotacje na wiatr, „Wprost” 2014, nr 8, s. 64–68. 
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wiatru, która na tym obszarze wynosi 7,3–7,4 m/s, produkuj  rocznie 100 GWh 

energii elektrycznej. Inwestycja zosta a zako czona w 2006 r. Przez kilka lat by-

a to najwi ksza farma wiatrakowa w naszym kraju, ale zach cona sukcesem 

Enerco buduje ju  farm  pi ciokrotnie wi ksz . W okolicach Dar owa stanie 100 

wiatraków o cznej mocy 250 MW. Na marginesie warto jeszcze wspomnie , 

e nasi zachodni s siedzi ju  dawno zainwestowali w ten rodzaj „zielonej” energii, 

szczególnie Niemcy, którzy s  wiatow  pot g  w tej dziedzinie i produkuj  niemal 

40% energii wiatrowej w skali globalnej. Do g ównych jej zalet nale y zaliczy : sta-

y koszt uzyskiwanej energii, minimalne straty jej przesy ania, oszcz dno ci zwi -

zane z tym, e elektrownia wiatrowa nie produkuje odpadów oraz niskie koszty ob-

s ugi i eksploatacji. Mankamentem s  wysokie koszty inwestycji32. 

Przy omawianiu kwestii globalnego ocieplenia warto zwróci  uwag  na to, 

e walka z nim rozpocz a si  niespe na 20 lat temu. Podczas Szczytu Ziemi, 

który mia  miejsce w 1992 r. pod auspicjami ONZ w Rio de Janeiro politycy, 

pierwszy raz oficjalnie, uznali, i  globalna zmiana klimatyczna mo e nie  za 

sob  tak istotne konsekwencje dla ludzko ci, e problem ten nale y potraktowa  

powa nie. W 1997 r. w japo skim Kioto po trudnych negocjacjach pa stwa 

uprzemys owione zgodzi y si  na redukcj  emisji zanieczyszcze  w latach 

2008–2012 o 5,2% w stosunku do poziomu z 1990 r. Kolejna tura rozmów zmie-

rzaj cych w kierunku wypracowania porozumienia, które ma zast pi  protokó   

z Kioto po 2012 r., rozpocz a si  w 2007 r. na Bali. Nast pnie dyskutowano na 

ten temat w Poznaniu i Kopenhadze33. 

W 2005 r. Unia Europejska wprowadzi a na swoim obszarze, oparty na za-

sadach rynkowych, System Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplar-

nianych (ETS). Ka de pa stwo cz onkowskie zosta o zobowi zane do utworze-

nia krajowego rejestru uprawnie  do emisji, który stanowi cz  systemu. Posia-

da on posta  elektronicznej bazy danych. W Polsce nad jego prawid owym 

funkcjonowaniem czuwa Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnie-

niami do Emisji. Warto doda , e wkrótce ETS czekaj  gruntowne zmiany. 

Opublikowana w czerwcu 2009 r. dyrektywa 2009/29WE w istotny sposób 

zmienia, od 2013 r., dotychczasowy system. Bardziej surowe warunki przyzna-

wania darmowych uprawnie  do emisji dwutlenku w gla maj  – zdaniem Komi-

sji Europejskiej – zach ci  europejskie firmy do redukowania szkodliwych dla 

atmosfery gazów i zwi kszania efektywno ci energetycznej34. W efekcie plany 

                                                 
32  R. Pisera, Mniejsza emisja, wi kszy zysk, „Wprost” 2011, nr 35, s. 90; D. Foremny, op. cit.,  

s. 213; Polityka bez strategii. Bezpiecze stwo Europy rodkowo-Wschodniej w perspektywie 

adu globalnego, red. A.Z. Kami ski, Warszawa 2008, s. 126–127; Pomy lne wiatry w Zachod-

niopomorskiem, „Przekrój” 2011, nr 19, s. 31. 
33 R. Pisera, op. cit., s. 88; P. Osiewicz, op. cit., s. 358. 
34 Ekonomiczne instrumenty ochrony rodowiska. Emisje pod nadzorem, „Nowe ycie Gospodar-

cze” 2010, nr 12, s. 24; K. Forowicz, Trudne lata dla polskich przedsi biorców. Surowe limity 

darmowych uprawnie  CO2, „Nowe ycie Gospodarcze” 2010, nr 12, s. 22. 
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te maj  doprowadzi  do zmniejszenia zagro enia globalnym ociepleniem. Co 

ciekawe, Europa wysy a do atmosfery zaledwie 14% wiatowej emisji dwutlen-

ku w gla. Tak wi c kiedy na Starym Kontynencie olbrzymimi nak adami inwe-

stycyjnymi b dzie ona male , najwi ksi producenci dwutlenku w gla, tj. Indie  

i Chiny, spokojnie b d  si  rozwija  i szybko przyczynia  si  do jej wzrostu35. 

Unia Europejska pretenduje do bycia liderem przemian. Politycy musz  

uwzgl dnia  opinie wyborców, dla których problemy ochrony rodowiska s  co-

raz istotniejsze. Europa – a przynajmniej pa stwa tzw. starej Unii – ma te  swój 

interes ekonomiczny w tym, aby wiat narzuca  sobie ograniczenia. Nowoczesna 

europejska gospodarka potrzebuje stosunkowo niewiele energii w przeliczeniu 

na jednostk  produkcji. Ponadto wiele firm Starego Kontynentu obecnie czerpie 

wielomiliardowe zyski z przemys u, jakim sta y si  technologie niskoemisyjne. 

Francja jest wiatowym liderem w budowie si owni j drowych, a Niemcy  

w dziedzinie energetyki wiatrowej i solarnej. Koncerny europejskie prognozuj  

równie , e powstanie ogromny rynek na technologi  CCS – skraplania i wt a-

czania dwutlenku w gla do podziemnych zbiorników. Wreszcie Unia musi do-

kona  ogromnych inwestycji w energetyk , która w niektórych krajach cz on-

kowskich dysponuje niewystarczaj cymi mocami i w znacznej cz ci dobiegaj -

cymi kresu swojego funkcjonowania elektrowniami. Modernizacja przy zasto-

sowaniu „zielonych technologii” pozwoli na zmniejszenie uzale niania od ze-

wn trznych róde  paliw, w tym szczególnie ropy naftowej36. 

Przewiduje si , e wzrost produkcji ekologicznych róde  energii przyczyni 

si  do redukcji emisji dwutlenku w gla o 80 do 95%. Wed ug szacunków Komi-

sji Europejskiej od 2015 r. ca o  zapotrzebowania na pr d b dzie pokrywana ze 

róde  odnawialnych. Istnieje jednak pewien problem – zazwyczaj elektrownie 

s  umiejscowione w pobli u zak adów przemys owych, z kolei energia ekolo-

giczna jest wytwarzana najcz ciej daleko od nich. To oznacza, e elektryczno  

musi „wyruszy  w drog ”. Rozwi zaniem mo e by  supergrid – sie , z o ona  

z przewodów najwy szego napi cia o wyj tkowo niskich stratach przemys o-

wych. Jest to zatem futurystyczna wizja sieci elektrycznych autostrad przecina-

j cych Europ , w tym równie  i Polsk 37. 

Od czterech lat mi dzynarodowy zespó  in ynierów, chemików i geologów 

przygotowuje w Be chatowie budow  instalacji CCS (Carbon Capture and Sto-

rage), s u cej do wychwytywania i sk adowania dwutlenku w gla. Twórcy pro-

jektu twierdz , e po uruchomieniu w 2015 r. instalacja zmieni oblicze polskiej 

energetyki. Urz dzenia pod czone do nowego bloku energetycznego w naj-

wi kszej elektrowni na w giel brunatny b d  mog y wychwytywa  ze spalin ok. 

2 mln ton dwutlenku w gla rocznie. Gaz ten nie trafi do atmosfery, lecz ruroci -

                                                 
35  D. Foremny, op. cit., s. 225–226; J. Olechowski, Ekoobsesja, „Newsweek” 2011, nr 19, s. 62. 
36 R. Pisera, op. cit., s. 88, 90; M. Kaczmarski, Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej, 

Warszawa 2010, s. 55–70. 
37 Wi cej na ten temat zob. Okablujcie Europ , „Forum” 2011, nr 21, s. 16–20. 
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gami zostanie przetransportowany i wt oczony do oddalonej o 15 km podziem-

nej groty na g boko ci 1200 m. Szacuje si , e budowa instalacji poch onie 

cznie ponad 600 mln euro. Jednak z ró nych opracowa  wynika, e w Polsce 

ograniczenie emisji dwutlenku w gla najtaniej mo na osi gn  w budownictwie 

(poprzez odpowiedni  konstrukcj  i ocieplanie budynków), poprawiaj c efek-

tywno  energetyczn  transportu, czy wprowadzaj c kogeneracj  (wytwarzanie 

wspólne ciep a i energii)38. 

Wp yw polityki ekologicznej UE na polski sektor energetyczny jest coraz 

bardziej widoczny. Obecne regulacje prawne i ich kolejne projekty zaostrzaj  

wymagania emisyjne zanieczyszcze , w tym szczególnie dla du ych wytwórców 

energii. W sierpniu 2011 r. rz d przyj  projekt ustawy dotycz cej wprowadze-

nia w naszym kraju systemu handlu emisjami dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

W efekcie ma ona doprowadzi  do redukcji emisji i osi gni cia do 2015 r. norm 

na o onych przez Uni  w traktacie akcesyjnym w zwi zku z wymaganiami dy-

rektywy 2001/80/WE39 w sprawie ograniczania emisji z du ych róde  spalania 

paliw. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie ustawy, przyj tej przez Rad  

Ministrów, na operatorach elektrowni, ciep owni czy elektrociep owni spocznie 

obowi zek okre lania dla poszczególnych instalacji rocznych limitów emisji 

dwutlenku siarki i tlenków azotu – na podstawie wska ników obliczonych  

i opublikowanych przez Krajowy O rodek Bilansowania i Zarz dzania Emisjami40.  

Zdaniem ekologów, z oceny skutków wej cia w ycie projektu ustawy wy-

nikaj  same korzy ci: znaczna poprawa stanu rodowiska oraz jako ci ycia. 

Emisja dwutlenku siarki oraz tlenków azotu jest poddana restrykcjom z powodu 

ich szkodliwego wp ywu na rodowisko – m.in. zakwaszania gleb, eutrofizacji 

jezior, korozji budowli i oczywi cie zdrowia ludzi41. 

Przyj te przez UE zobowi zanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

sprawia, e nadmierna zale no  od w gla staje si  dla Polski ci arem. Zmusza 

to w adze do przyjrzenia si  alternatywnym ród om energii. Jedn  z opcji jest 

budowa elektrowni gazowych emituj cych mniej gazów cieplarnianych. Pa -

stwowy koncern PGNiG ma plany budowy co najmniej trzech takich si owni,  

w tym jednej – wspólnej z rosyjskim Gazpromem – do 2017 r. Pomimo e naci-

ski Unii na ochron  rodowiska oznaczaj , e nasz kraj musi rozejrze  si  za 

czystszymi ród ami energii, to z produkcj  elektryczno ci z gazu wi  si  pro-

                                                 
38  J. Olechowski, op. cit., s. 65. 
39 Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji do powietrza niektórych zanieczysz-

cze  z du ych róde  spalania paliw zwana jest dyrektyw  LCP (ang. Large Combustion 

Plants). W Unii Europejskiej wesz a w ycie w dniu 27 listopada 2001 r. Przepisy w niej za-

warte dotycz  instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej wi kszej od 50 MW. 

Wdro enie dyrektywy zgodnie z jej liter  jest oceniane jako bardzo trudne dla gospodarki pol-

skiej. K. Forowicz, Nie tylko gor ce powietrze, „Nowe ycie Gospodarcze” 2011, nr 9, s. 28. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, s. 29. 
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blemy. Po pierwsze, Polska ju  teraz importuje z Rosji ponad 50% zu ywanego 

gazu. Przewiduje si , e z czasem gazu b dzie potrzeba jeszcze wi cej, szcze-

gólnie wówczas, gdyby mia  by  paliwem elektrowni. Po drugie, nasz wschodni 

s siad zamierza postawi  w Kaliningradzie si owni  j drow , aby eksportowa  

elektryczno  do Polski i krajów ba tyckich. W efekcie nasz kraj, wcze niej ca -

kowicie niezale ny pod wzgl dem produkcji pr du, coraz bardziej by by zale ny 

od Rosji, zarówno w dziedzinie elektryczno ci, jak i energii potrzebnej w trans-

porcie, przemy le oraz do ogrzewania domów42. 

Gaz nie jest ju  jednak dla pa stwa polskiego jedynym rozwi zaniem. W lu-

tym 2011 r. rz d przyj  projekt ustawy pozwalaj cej na budow  elektrowni 

atomowych. Na wcze niejsze protesty przeciw si owni j drowej w Polsce wi k-

szy wp yw mia  raczej sprzeciw wobec politycznej dominacji by ego Zwi zku 

Radzieckiego ni  wzgl dy ekologiczne. Aktualnie oczekuje si , i  reakcja spo e-

cze stwa nie b dzie problemem. Energia j drowa jest uzyskiwana w wyniku 

rozszczepiania j der atomowych. Do wytwarzania energii elektrycznej za pomo-

c  energii j drowej potrzebne jest paliwo – uran. wiatowe rezerwy tego surow-

ca, uwzgl dniaj c jego obecne zu ycie, s  praktycznie nieograniczone. Jedno-

cze nie znaczna przewaga poda y nad popytem zapewnia jego niskie ceny. 

G ównym problemem w przypadku korzystania z tego rodzaju energii pozostaje 

transport oraz usuwanie odpadów radioaktywnych. Uwzgl dnia si  równie  za-

gro enie terrorystyczne, jako czynnik mog cy zagra a  bezpiecze stwu mi -

dzynarodowemu. W UE ponad 30% energii elektrycznej jest wytwarzane  

w efekcie reakcji j drowej. Warto równie  doda , e ci gle aktualnym tematem 

dyskusji s  zagadnienia podniesienia bezpiecze stwa instalacji j drowych oraz 

przechowywania odpadów radioaktywnych43. Ostatnio by y one cz sto porusza-

ne przez kanclerz Angel  Merkel.  

W ostatnim czasie problem potencja u j drowego sta  si  ponownie tematem 

dyskusji. Niew tpliwie przyczyni o si  do tego trz sienie ziemi i wywo ane 

przez nie tsunami, które mia o miejsce w marcu 2011 r. Japonii. W nast pstwie 

tego kataklizmu dosz o do uszkodzenia elektrowni atomowej Fukushima.  

W trakcie trz sienia ziemi zosta y zerwane po czenia elektryfikacyjne i sta e 

zasilanie pomp ch odz cych reaktory i w a nie na tle tej sytuacji rozgorza a dys-

kusja dotycz ca zasadno ci budowy elektrowni atomowych oraz bezpiecze stwa 

ich funkcjonowania. Warto zauwa y , e zdecydowanie pro ciej jest nawo ywa  

do zamykania si owni elektrycznych, co w ostatnim czasie czyni  politycy nie-

mieccy, szczególnie wtedy, gdy posiada si  a  17 elektrowni atomowych oraz 

sprawnie funkcjonuj cy sektor energetyczny, charakteryzuj cy si  zmodernizo-

                                                 
42  P. Czerpak, Bezpiecze stwo energetyczne, [w:] Bezpiecze stwo mi dzynarodowe. Teoria i prak-

tyka, red. K. ukrowska, M. Gr cik, Warszawa 2006; s. 124–129; Atomowe ambicje Warszawy, 

„Forum” 2011, nr 11, 12–13. 
43 Bezpiecze stwo mi dzynarodowe, op. cit., s. 128–129; R. Ku niar, Polityka i si a. Studium stra-

tegiczne. Zarys problematyki, Warszawa 2005, s. 240–242. 
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wanym i nowoczesnym sprz tem i ogromnym post pem w zakresie „zielonej 

energii”. Awarie elektrowni j drowych zdarzaj  si  rzadko, a ich skutki s  sto-

sunkowo niewielkie i zazwyczaj nie wykraczaj  poza stref , na której ulokowa-

ny jest obiekt. Z kolei sytuacja, jaka mia a miejsce w Japonii, nie powinna 

wp yn  na decyzj  dotycz ca budowy si owni atomowej w Polsce, szczególnie 

dlatego, e nasz kraj nie le y w strefie silnych wstrz sów sejsmicznych, które 

mog yby spowodowa  wielkie trz sienie ziemi oraz tsunami. Jednak katastrofa 

japo ska przypomnia a równie  bli sze Polsce zdarzenie – awari  w Czarnoby-

lu, której przyczyn  by o m.in. wy czenie automatycznych systemów zabezpie-

czaj cych reaktor przez operatorów przeprowadzaj cych do wiadczenie, maj ce 

na celu zmniejszenie jego mocy, oraz wady konstrukcyjne samego urz dzenia. 

W nowoczesnych reaktorach energetycznych operator nie mo e zablokowa  

adnego uk adu awaryjnego, a system sterowania sam prowadzi proces wy -

czania ca ego bloku energetycznego44. 

Wprowadzenie programu rozwoju energetyki j drowej w Polsce wymaga 

podj cia wielu dzia a  na ro nych p aszczyznach. Nasz kraj powinien zintensy-

fikowa  badania naukowe w tej dziedzinie, dzi ki dost powi do rodków finan-

sowych w ramach programów unijnych, oraz rozbudowa  kilka znacz cych or-

ganizacji, m.in.: Instytut Problemów J drowych czy Instytut Energii Atomowej. 

Oprócz tego wskazane jest utworzenie nowoczesnych urz dze  badawczych 

oraz rozwój bada  nad cyklem paliwowym i procesami technologicznymi wyko-

rzystuj cymi energi  j drow 45. 

Energia atomowa postrzegana jest jako instrument do uniezale niania si  od 

rosyjskich dostaw surowców energetycznych, w szczególno ci gazu. Polska po-

szukuje zagranicznego partnera, który pomóg by w budowie elektrowni o mocy 

3 tys. MW. Mia aby ona rozpocz  dzia anie od 2022 r. Planuje si , e druga si-

ownia o takiej samej mocy powstanie do 2030 r. Tym samym, rozwijaj c w a-

sny sektor nuklearny, Polska mog aby osi gn  swój geopolityczny cel – uzy-

skanie wi kszej niezale no ci energetycznej od Rosji. Warto przy tym zwróci  

uwag , i  elektrownia atomowa nie mo e powsta  w dowolnym miejscu, wy-

znaczonym tylko wzgl dami ekonomicznymi. Przy wyborze lokalizacji powinno 

uwzgl dnia  si  równie  nast puj ce aspekty: demograficzny, geologiczny, me-

teorologiczny i komunikacyjny. Cho  ostateczna decyzja o lokalizacji elektrow-

ni na terenie Polski jeszcze nie zosta a podj ta, to jako ewentualne miejsca wy-

mienia si  miejscowo ci: arnowiec ko o Gdyni, Kopa , usytuowany mi dzy 

Koszalinem a S upskiem, oraz Klempicz, znajduj cy si  na pó nocny zachód od 

Poznania. Wymienione miejscowo ci zosta y najwy ej ocenione w tzw. rankin-

gu lokalizacji elektrowni j drowych, opracowanym przez ekspertów na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki. Ka de z tych miejsc spe nia kryteria lokalizacji tego 

                                                 
44 E. Kochanek, Perspektywy rozwoju energetyki j drowej w Polsce, „Kwartalnik Bellona” 2011, 

nr 3, s. 186–187. 
45 Ibidem, s. 187. 
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typu przedsi wzi cia. Wybór b dzie zale a  w du ej mierze od kosztów, które s  

ro ne dla ka dej miejscowo ci, co wynika m.in. z ukszta towania terenu, praw 

w asno ci, czy te  warunków przy czenia do sieci46. 

W pierwszych miesi cach 2011 r. w wyniku niepokojów w krajach arab-

skich ceny ropy ponownie zbli y y si  do historycznych rekordów. W lutym 

przekroczy y granic  115 dolarów za bary k . W rezultacie zdro a y paliwa,  

a wraz z nimi ywno . Ekonomi ci twierdz , e droga ropa spowolni globalny 

wzrost gospodarczy, a firma konsultingowa Ernst & Young przewiduje nawet, 

e je li cena bary ki wzro nie do 150 dolarów, to zbankrutuje co najmniej jedno 

pa stwo Europy, chyba e spekulanci zdecyduj , e ju  wystarczaj co du o zro-

bili i wycofaj  z rynku ropy kapita . Wówczas ceny spadn . Kiedy to nast pi? 

Wicepremier i minister gospodarki RP Waldemar Pawlak uwa a, e nied ugo. 

Uwa a on mianowicie, e przewroty polityczne w Afryce pó nocnej nie uzasad-

niaj  tak wysokich cen ropy. Obawy o to, e Libia przestanie produkowa  i eks-

portowa  rop , uwa a za przesadzone. Teoretycznie wicepremier Pawlak ma ra-

cj . Gdyby libijski dyktator, p k Muammar Kaddafi podpali  wszystkie libijskie 

pola naftowe, OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries – Or-

ganizacja Krajów Eksportuj cych Rop  Naftow ) bez wi kszego wysi ku mo-

g oby rzuci  interwencyjnie na rynek ok. 7 mln bary ek dziennie. To cztery razy 

wi cej ni  produkuje Libia. Skutki zniszczenia tamtejszych szybów by yby tra-

giczne raczej dla tego kraju ni  wiata. Eksport ropy to a  95% wp ywów bud e-

towych Libii, ale ju  udzia  libijskiego surowca w konsumpcji globalnej wynosi 

nieca e 2%47. 

Obecnie analitycy s dz , e nadchodzi trudny okres dla energetycznych mo-

nopolistów. Unia Europejska w trosce o konkurencyjno  gospodarki i finanse 

konsumentów nakazuje uwalnia  rynki. Firmy pa stwowe, uwa ane dotychczas 

za narodowy skarb i chronione protekcjonizmem, musz  walczy  o klienta. 

Konkurencji nie uniknie równie  PGNiG, które dostarcza 97% z ponad 13 mld 

m³ gazu zu ywanego co roku w naszym kraju. Na razie interesy firmy chroni 

brak po cze  systemu przesy owego z Europ . Jednak wraz z nowymi inwesty-

cjami sytuacja ta ulegnie zmianie. Na po udniu trwaj  prace przy budowie ruro-

ci gu Morovia, który po czy Polsk  z Czechami i którym to b dzie mo na 

przesy a  0,5 mld m3 gazu rocznie. Ponadto niebawem w okolicach Szczecina 

rozpocznie si  budowa interkonektora cz cego system polski z niemieckim. 

Pozwoli on na transport 3 mld m3 paliwa rocznie. W winouj ciu ruszy a budo-

wa gazoportu. Pierwsze metry gazu pop yn  z niego w 2014 r. Docelowo prze-

pustowo  bazy prze adunkowej ma wynie  7,5 mld m3. PGNiG zawar o ju  

kontrakt na 1,5 mld m3 z firm  Qatargas na import surowca z Kataru48. 

                                                 
46  Ibidem, s. 189–190; Atomowe ambicje Warszawy, op. cit., s. 13. 
47 S. Stodolak, Ropa spekulantów, „Wprost” 2011, nr 11, s. 97. 
48 R. Pisera, PGNiG dodaje gazu, „Wprost” 2011, nr 13, s. 98. 
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Spó ka PGNiG wydobywa rocznie ponad 4 mld m3 gazu ziemnego. Z o a 

tego surowca znajduj  si  g ównie w Wielkopolsce, na Przedsudeciu i Podkar-

paciu. Wed ug szacunków Pa stwowego Instytutu Geologicznego, zawieraj  one 

ok. 140 mld m3 paliw. Oznacza to, e przy obecnym wydobyciu wystarcz  na 

30–40 lat. Z tego te  powodu poszukiwane s  nowe z o a. Wkrótce ma rozpo-

cz  si  wydobycie w ramach tzw. koncesji norweskiej. PGNiG posiada 15% 

udzia ów w konsorcjum firm, które poszukuj  gazu na Morzu Pó nocnym. Z od-

krytego tam z o a firma b dzie pozyskiwa  ok. 0,5 mld m3 b kitnego paliwa 

rocznie. Du e nadzieje wi  si  równie  z Pakistanem, gdzie spó ka odkry a 

z o e gazu wspólnie z tamtejszymi firmami. Trwaj  poszukiwania w Libii, 

Egipcie i Ugandzie49. 

Jak wspomniano wcze niej, wed ug geologów w Polsce znajduj  si  znacz -

ce z o a tzw. gazu upkowego. Szacuje si , e z o a mog  si ga  nawet 5,9 bln m3. 

Warto przypomnie , i  roczne zu ycie krajowe wynosi ok. 14 mld m3 gazu ziemne-

go, a dotychczas eksploatowane z o a w Polsce zawieraj  nieca e 100 mld m3 b -

kitnego paliwa. Je eli prognozy si  potwierdz , to Polska mo e posiada  naj-

wi ksze z o a upków na kontynencie. Dotychczas uda o si  potwierdzi  jego 

obecno  m.in. w odwiercie w Lubocinie w okolicy Wejherowa. PGNiG planuje 

rozpocz cie eksploatacji z o a w 2014 r.50 

Gor czka poszukiwania gazu upkowego w Polsce ogarn a nie tylko wia-

towych graczy, ale równie  krajowych potentatów, tj. Orlen czy PGNiG. W Pol-

sce wydano ju  ponad 80 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie z ó  gazu up-

kowego. Warto jednak przy tym pami ta , e do oszacowania realnej wielko ci 

z o a jest jeszcze daleka droga, a jeszcze dalsza do rozpocz cia produkcji prze-

mys owej. Ten proces mo e potrwa  nawet 10 lat, zwa ywszy na to, ze nasz kraj 

nie posiada odpowiedniej infrastruktury wydobywczej i produkcyjnej51. 

Pas upkowy rozpo ciera si  z pó nocy na po udniowy wschód kraju – od 

Wybrze a, mi dzy S upskiem a Gda skiem, w kierunku Warszawy, a  po Lu-

blin i Zamo . Potencjalne z o a znajduj  si  na g boko ci 1,2–1,5 km w pó -

nocnej cz ci tego pasa i do 2,5–4,5 km w jego cz ci po udniowej. Ju  teraz 

wiadomo, e polskie upki b d  dro sze ni  kanadyjskie czy ameryka skie. 

Przes dza o tym zw aszcza odmienna struktura geologiczna. W USA redni 

koszt wydobycia tego surowca wynosi ok. 150 dolarów za 1000 m3. W Polsce 

mo e on by  od 30 do nawet 100% wy szy. To, czy w Polsce nast pi rewolucja 

gazowa, zale y od efektów prac poszukiwawczych. Nadal trudno jest oceni , ja-

                                                 
49  Ibidem, s. 99. 
50  Warto równie  wspomnie , e dopóki gospodarki wiatowe nie przerzuc  si  z w gla na gaz, 

zanieczyszczenie rodowiska b dzie rosn . Wi cej na ten temat zob.: W upku nadzieja,  

op. cit., s. 14; M. Woycikiewicz, Gaz upkowy. Szansa na sukces, „Wprost” 2011, nr 28, s. 96; 

M. Duszczyk, Gazowy potentat liczy na z o a w Ameryce, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 2011,  

nr 192, s. A13; M. Kowalski, Gor czka z ota XXI wieku, „Wprost” 2014, nr 9, s. 94–100. 
51 M. Woycikiewicz, op. cit., s. 97; S. Stodolak, Ulotne nadzieje, „Wprost” 2011, nr 39, s. 70. 
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kie s  faktyczne zasoby i czy ich wydobycie b dzie op acalne z ekonomicznego 

punktu widzenia. Niemniej nale y stwierdzi , ze pojawi a si  szansa na unieza-

le nienie si  od importu gazu, a polskie spó ki mog  w perspektywie umocni  

swoje pozycje na rynkach mi dzynarodowych52. 

Otwartym problemem pozostaj  koszty wydobycia gazu upkowego i wp yw 

jego eksploatacji na rodowisko naturalne. Gaz upkowy ma bardzo z  opini  

w ród ekologów, a cz  z nich w ogóle zakaza aby jego wydobycia. Obecnie 

istnieje wi cej argumentów przeciw eksploatacji ni  na ni  – s dzi Stephan Sin-

ger z WWF, jednej z najpr niejszych organizacji ekologicznych. Trudno zlek-

cewa y  jego obawy, e z eksploatacj  gazu upkowego mo e wi za  si  wy sza 

emisja gazów cieplarnianych ni  w przypadku gazu konwencjonalnego. Ponadto 

ekolodzy przekonuj , i  gaz upkowy oznacza brudn  wod , degradacj  fauny  

i flory, krajobrazu i wreszcie – zagro enie ludzkiego zdrowia. Z powodu obaw  

o rodowisko naturalne we Francji eksploatacja upków zosta a zakazana, Niemcy 

tak  decyzj  rozwa aj . Wi kszo  polskich ekspertów twierdzi jednak, i  argu-

menty ekologów s  cz sto przesadzone. Rozs dek podpowiada, e gazu upkowe-

go nie nale y ani bezwarunkowo akceptowa , ani bezwarunkowo odrzuca 53. 

Problemu niedoboru energii w rednim horyzoncie czasowym nie rozwi e 

ani energetyka j drowa, ze wzgl du na d ugi i kosztowny proces budowy, ani 

w glowa, z uwagi na unijn  polityk  klimatyczno-energetyczn . Energetyka od-

nawialna z pewno ci  ma swoje uzasadnienie, ale na samych biopaliwach, wie-

trze i wodzie problemu nie da si  rozwi za . Biologizowanie i elektrownie wod-

ne s  po ytecznymi ród ami pozyskiwania energii dla poprawy bezpiecze stwa 

energetycznego, z tym e potencjalne mo liwo ci budowy elektrowni wodnych 

w naszym kraju nie s  zbyt du e. Z kolei elektrownie wiatrowe nie tylko s  nie-

zwykle drogie, ale równie  generuj  wiele zagro e  dla systemu przesy owego. 

Z tego te  powodu coraz bardziej atrakcyjne staj  si  elektrownie gazowe, które 

mo na zbudowa  relatywnie szybko i niedrogo54. 

PGNiG poszukuje nowych dróg rozwoju m.in. w elektroenergetyce. Co 

prawda, gazu w Polsce nie powinno zabrakn , jednak gorzej mo e by  z pr -

dem. Eksperci szacuj , e ju  w 2016 r. popyt na energi  elektryczn  mo e 

przewy szy  mo liwo ci wytwórcze elektrowni. Przewiduje si , i  wi kszo   

z nich w najbli szych kilkunastu latach zako czy swoj  dzia alno . Co wi cej, 

ponad 90% pr du wytwarzane jest w naszym kraju z w gla. Z kolei to paliwo,  

z uwagi na op aty za emisj  dwutlenku w gla b dzie coraz dro sze. PGNiG liczy 

wi c na to, e cz  elektrowni w glowych zostanie zast piona gazowymi. 

Spó ka chce przekszta ci  si  w koncern multienergetyczny, który wzorem po-

                                                 
52 M. Woycikiewicz, op. cit., s. 97; S. Stodolak, op. cit., s. 70; M. Kubicka, Ekonomiczne deter-

minanty bezpiecze stwa Polski, [w:] Bezpiecze stwo Polski i bezpiecze stwo europejskie na 

pocz tku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Katowice 2004, s. 160–180. 
53 S. Stodolak, op. cit., s. 71. 
54 M. Woycikiewicz, op. cit., s. 97. 
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tentatów zachodnich, b dzie zarabia  nie tylko na samym gazie, ale równie  na 

handlu pr dem i ciep em55. 

Pierwsza powa na inwestycja w elektroenergetyk  to budowa w Stalowej 

Woli najwi kszej w Polsce elektrociep owni gazowej. Nowoczesny blok paro-

wo-gazowy b dzie posiada  moc 400 MW. Prognozuje si , e jego koszt wynie-

sie ok. 2 mld z . Nak adem PGNiG podzieli si  z firm  Tauron, która b dzie od-

biorc  po owy energii wytwarzanej w elektrowni. Podobne projekty planowane 

s  w Gda sku i w Tarnowie. Koszt budowy nowoczesnej elektrowni gazowej 

jest o ponad po ow  ni szy ni  si owni w glowej56. 

Lekarstwem w walce ze zmianami klimatu i uzale nieniem od ropy naftowej 

mia y by  biopaliwa. Jednak ich „w a ciwo ci lecznicze” okaza y si  w tpliwe. 

W lutym 2011 r. niemieccy kierowcy wszcz li bunt przeciw wprowadzonej do 

obrotu benzynie z oznaczeniem E10, tj. z 10 procentow  zawarto ci  bioetanolu, 

mimo e jego cena jest ni sza. Stwierdzili oni bowiem, i  powoduje ona korozj  

w silnikach i przewodach paliwowych. W Polsce biopaliwa s  produkowane 

g ównie z rzepaku. Najwi kszymi ich dystrybutorami s  firmy Lotos i Orlen, 

które w 2010 r. wypu ci y na rynek ok. 800 tys. ton biokomponentów i czystych 

biopaliw. Polscy producenci zapewniaj  naszym koncernom ok. 50% surowca 

do produkcji biopaliw57. 

Produkcja biopaliw wymaga du ego area u i w efekcie niszczone s  lasy. 

Ponadto ro liny do produkcji biopaliw przechwytuj  mniej dwutlenku w gla  

z powietrza ni  flora przez nie wyparta. Najnowszy raport niezale nego Instytu-

tu ds. Europejskiej Polityki Ochrony rodowiska wskazuje, e w wyniku pro-

dukcji biopaliw Unia mo e wyemitowa  nawet dwa razy wi cej gazów cieplar-

nianych, ni  gdyby u ywa  tylko paliw tradycyjnych. Warto doda , i  uprawy 

ro lin wykorzystywanych do produkcji biopaliw przyczyniaj  si  do 20-krotnie 

szybszej eksploatacji gleby i zanieczyszczenia wód gruntowych58. 

Ekologiczne eksperymenty z paliwem drenuj  portfele konsumentów. W na-

szym kraju, w wyniku regularnego ba aganu dwa najwi ksze rodzime koncerny, 

wspomniane powy ej Orlen i Lotos, musz  sprzedawa  biopaliwa poni ej kosz-

tów produkcji. W 2010 r. straci y na tym 100 mln z , co odbijaj  sobie podno-

sz c ceny paliw zwyk ych. Kolejny problem stanowi brak uregulowa  jako cio-

wych dla wytwarzanych z biomasy biopaliw syntetycznych II generacji. Z kolei 

je li normy unijne reguluj ce udzia  biopaliw b d  si  zaostrza , to w skali glo-

balnej b d  si  tak e zaostrza  problemy z cenami ywno ci oraz szkodliwym 

oddzia ywaniem bioupraw na rodowisko. By  mo e rozwi zania nale y szuka  

gdzie indziej, np. w technologiach, w których wykorzystuje si  wiat o s oneczne59. 

                                                 
55 R. Pisera, PGNiG…, s. 98–99. 
56 Ibidem, s. 99. 
57  S. Stodolak, Co nap dza biopaliwa, „Wprost” 2011, nr 13, s. 96–97; S. Gaw owski, R. Listow-

ska-Gaw owska, T. Piecuch, op. cit., s. 94–111. 
58 S. Stodolak, op. cit., s. 97. 
59 Ibidem. 
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Bezpiecze stwo energetyczne jest niezwykle istotnym ogniwem bezpiecze -

stwa gospodarczego. Jeszcze przez wiele lat podstaw  polskiej energetyki pozo-

stanie w giel. Dzia ania podejmowanie w tym obszarze powinny by  ukierun-

kowane na racjonalne wykorzystanie dost pnych róde  surowców energetycz-

nych, jak równie  na poszukiwanie nowych, poniewa  pomimo wielu mo liwo-

ci nadal najcz ciej wykorzystywane s  nieodnawialne ród a energii. Z kolei  

w kwestii surowców importowanych, tj. ropy i gazu ziemnego, polska polityka 

bezpiecze stwa powinna opiera  si  na bezpiecznych, stabilnych i pewnych do-

stawach. Niebagateln  rol  odgrywa równie  konieczno  wprowadzania no-

wych, czystych technologii, dzi ki którym zmaleje zu ycie surowców konwen-

cjonalnych. Perspektywa budowy elektrowni j drowej jest wci  jeszcze odle-

g a. Konieczna jest budowa sieci czników pozwalaj cych na do czenie Polski 

do europejskiej sieci gazoci gów. W relacjach z Federacj  Rosyjsk  nale y 

uwzgl dni  zarówno interesy naszego kraju, jak i Rosji. Wa n  rol  w zapew-

nieniu Polsce bezpiecze stwa energetycznego odgrywa Unia Europejska. W jej 

ramach nale y próbowa  przek ada  symbolik  „solidarno ci energetycznej” na 

praktyk  dzia a  Wspólnoty. 

Unia, przez d ugi okres skoncentrowana na rozwoju rynku wewn trznego, 

nie wypracowa a w zakresie polityki energetycznej skutecznych instrumentów 

umo liwiaj cych wspó dzia anie na zewn trz w imi  ochrony interesów jej 

cz onków. Zaburzenia dostaw, które mia y miejsce w latach 2006–2007, zwróci-

y uwag  na piln  potrzeb  przezwyci enia na poziomie wspólnoty funkcjonu-

j cych rozbie no ci pomi dzy krajami cz onkowskimi w celu wypracowania 

jednolitej polityki bezpiecze stwa energetycznego. Jest ono bowiem nie tylko 

cech  gospodarki, ale równie  i wypadkow  uwarunkowa  zewn trznych, 

zw aszcza sytuacji politycznej w pa stwach producentach. Je eli zatem pa stwa 

szczególnie podatne na zagro enie energetyczne nie otrzymaj  gwarancji real-

nego wsparcia Brukseli, zw aszcza w przypadku ewentualnego zak ócenia do-

staw, to prawdopodobn  reakcj  mo e by  spowolnienie procesu liberalizacji 

rynku oraz wzrost znaczenia krajowych polityk w dziedzinie energetyki, co 

oczywi cie nie pozostanie bez znaczenia dla funkcjonowania Wspólnoty jako 

jednolitego organizmu gospodarczego60. 

                                                 
60 I. S omczy ska, Europejska Polityka Bezpiecze stwa i Obrony, Lublin 2007, s. 21; M. Piecho-

wicz, op. cit.,  s. 320–321. 



58 Joanna BOCHACZEK-TR BSKA 

Bezpiecze stwo energetyczne Polski w XXI w.  

Wyzwania, perspektywy, zagro enia 

Streszczenie 

Kompletne przedstawienie polskiego sektora energetycznego jest trudne z uwagi na fakt, e sy-

tuacja na rynku ulega ci g ym zmianom, a do ratyfikowanych umów do czane s  liczne aneksy61. 

Pytania o polskie bezpiecze stwo energetyczne w XXI w. s  ci g ym tematem dyskusji, a media 

ch tnie spekuluj  nt. „wojen o gaz”. Warto równie  zwróci  uwag , e to w a nie ta p aszczyzna 

gospodarki wzbudza wiele kontrowersji i stanowi wyzwanie dla kolejnych rz dów. Zapewnienie 

bezpiecze stwa energetycznego wymaga solidnej wiedzy, która determinuje trafne, d ugotermi-

nowe prognozy kierunków rozwoju technologii, a odpowiednie programy powinny uwzgl dnia  

potrzeby obecne oraz przysz e. Nak ady, które mo na realnie przeznaczy  na rozwój polskiej 

energetyki powinny by  rozs dnie rozdysponowane. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo, bezpiecze stwo energetyczne, energia, surowce energetycz-

ne, gaz ziemny. 

Polish Energy Security in the Twenty-First Century.  

Challenges, Perspectives, Threats 

Summary 

A complete presentation of the Polish energy sector is difficult due to the fact that the market is 

constantly changing, and the contract ratified a number of appendices are included. Questions 

about the Polish energy security in the twenty-first century is a continuous topic of discussion, and 

the media willing to speculate on the “gas wars”. It should also be noted, that it is the plane of the 

economy arouses much controversy and a challenge for successive governments. Ensuring energy 

security requires a solid knowledge which determines the accurate, long-term projections of tech-

nology developments, and appropriate programs should address the needs of present and future. 

Expenditures, which can realistically devote to the development of the Polish energy sector, should 

be reasonably distributed. 

Key words: safety, security energy, energy, energy resources, natural gas. 

 

 

                                                 
61  M. Domaga a, Bezpiecze stwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008, s. 7. 


