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Streszczenie

Realizowane i projektowane projekty gazoci�gów, ropoci�gów oraz zawierane umo-
wy mi�dzynarodowe s� nieodzownym elementem wp�ywu na stabilno	
 i bezpiecze�stwo 
dostaw surowców do kraju, który nie posiada w�asnych lub wystarczaj�cej ilo	ci zasobów 
energetycznych. Relacje Polski z innymi pa�stwami, b�d�cymi g�ównymi dostawcami 
surowców energetycznych, a tak�e podejmowanie projektów infrastrukturalnych s� zatem 
wa�nymi aspektami zwi�kszania bezpiecze�stwa energetycznego kraju. Nie nale�y jed-
nak zapomina
, �e Polska funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, która z jednej strony 
solidarnie pomaga zapewni
 owe bezpiecze�stwo, a z drugiej wymaga dostosowa� do 
okre	lonych przepisów prawnych i kierunków dzia�a� politycznych, co mo�e mie
 nega-
tywny efekt w tym kontek	cie.

S�owa kluczowe: bezpiecze�stwo energetyczne, Polska, Unia Europejska, polityka ener-
getyczna

Wprowadzenie

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne wymusza nie 
tylko rozwój nowych róde� energii, ale równie� podejmowanie dzia�a� na rzecz 
wspó�pracy energetycznej w celu zapewnienia ci�g�o	ci dostaw surowców. Dobre 
relacje Unii Europejskiej z pa�stwami eksportuj�cymi surowce, pa�stwami tran-
zytowymi oraz najwi�kszymi konsumentami s� gwarancj� zapewnienia stabilnej 
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sytuacji na rynku energetycznym. Jednak nie zawsze nawi�zywana wspó�praca 
Unii ma takie samo znaczenie dla wszystkich pa�stw cz�onkowskich. Realizacja 
niektórych projektów, takich jak na przyk�ad Nord Stream, jest wyzwaniem dla 
pa�stw Europy �rodkowo-Wschodniej. Ich g�ównym problemem wydaje si� by
 
gwarancja ci�g�o	ci dostaw gazu ziemnego, gdy� pa�stwa te s� uzale�nione od 
jednego dostawcy – Rosji. 

W tych uwarunkowaniach warto zastanowi
 si� nad sytuacj� Polski w aspek-
cie zagranicznej polityki energetycznej Unii. Polska nie jest bowiem samowy-
starczalna energetycznie, bior�c pod uwag� takie surowce, jak gaz ziemny i ropa 
naftowa. Co wi�cej, nie jest w stanie szybko zwi�kszy
 swojej niezale�no	ci ener-
getycznej przez budow� elektrowni j�drowych i szerokie wykorzystywanie róde� 
odnawialnych. Dzia�ania takie s� bowiem bardzo kosztoch�onne i czasoch�onne.

Pojawia si� zatem pytanie: jak w dobie obecnych wyzwa� zwi�zanych 
z globalizacj� i internalizacj� gospodarek Polska ma zapewni
 sobie stabilno	
 
energetyczn�? Jaki wp�yw na jej bezpiecze�stwo energetyczne maj� realizowane 
projekty energetyczne Unii Europejskiej? Kluczowe dla odpowiedzi na te pytania 
jest spojrzenie na kierunki zwi�kszania bezpiecze�stwa energetycznego Polski 
w ramach Unii Europejskiej. Pokazanie mo�liwo	ci dywersyfikacji stosowanych 
surowców energetycznych oraz róde� ich dostaw, wskazuje na miejsce jakie zaj-
muje Polska w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Ze wzgl�du na obszer-
no	
 omawianego zagadnienia, niniejszy artyku� nie pretenduje do ca�o	ciowego 
uj�cia problemu i stanowi podstaw� do dalszych bada� w tym zakresie.

1. Projekty energetyczne Unii Europejskiej 
– szansa czy zagro�enie dla Polski?

Jednym z najbardziej zaawansowanych projektów przesy�u gazu ziemnego 
z Rosji do Europy jest gazoci�g Nord Stream (ang. North European Gas Pipeline, 
zwany równie� gazoci�giem pó�nocnoeuropejskim lub ba�tyckim). Jego realiza-
cj� rozpocz�to w 2005 roku; pierwsza nitka zosta�a uko�czona w maju 2011 roku, 
a druga w kwietniu 2012 roku. Gazoci�g ten zosta� uznany przez Rad� Unii Euro-
pejskiej i Parlament Europejski za „projekt le��cy w interesie Europy”, gdy� ma 
gwarantowa
 bezpiecze�stwo dostaw surowców1.

1 Gazoci�g. www.nord-stream.com/pl/gazociag/ (12.03.2013).
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Gazoci�g Nord Stream z jednej strony by� wspierany przez cz�	
 pa�stw 
cz�onkowskich UE2, a z drugiej by� kwestionowany przez kraje Europy �rod-
kowej, gdy� negatywnie wp�ywa na stan ich bezpiecze�stwa energetycznego. 
W trakcie podj�tej realizacji projektu sporna okaza�a si� jego trasa, do której 
zastrze�enia zarówno o charakterze politycznym, jak i ekonomicznym mia�y kraje 
ba�tyckie. Z tego powodu zosta�y omini�te strefy ekonomiczne pa�stw niech�t-
nych projektowi3. Gazoci�g ten, omijaj�c terytorium l�dowe Polski, powoduje 
utrat� jej znaczenia jako kraju tranzytowego mi�dzy Rosj� a Europ� Zachodni�. 
Umo�liwia to zastosowanie przez Rosj� szanta�u energetycznego wobec Polski 
bez konsekwencji dla pa�stw Europy Zachodniej. 

Oprócz Polski przeciwne jego budowie by�y równie� pa�stwa ba�tyckie, 
uwa�aj�c, �e narusza ona zasad� równego bezpiecze�stwa wszystkich pa�stw 
w wyniku mo�liwo	ci ograniczenia do nich dostaw bez konsekwencji dla innych 
pa�stw Unii. Co wi�cej, realizacja projektu drog� morsk� znacznie przekracza�a 
koszt rozwi�zania alternatywnego, czyli drog� l�dow�, co mog�o wskazywa
 na 
polityczne motywy podejmowania tej inwestycji przez Rosj�4. Gazoci�g Pó�-
nocny jest niekorzystny dla Polski i krajów ba�tyckich nie tylko ze wzgl�dów 
politycznych (np. szanta�u energetycznego), ale i ekonomicznych, czyli utraty 
statusu krajów tranzytowych i korzy	ci finansowych wynikaj�cych z op�at. Obec-
nie Polska staje przed jednym z najtrudniejszych zada� w ostatnich latach, jakim 

2 Gazoci�g Pó�nocny mia� poparcie UE przez umieszczenie go w dokumentach zwi�zanych 
z transeuropejskimi sieciami energetycznymi, zyskuj�c status projektu Transeuropean Network 
(TEN). Od 2002 r. traktowany jest przez UE jako priorytetowy. Zob. szerzej M. Laso�, Polska 
wobec wyzwa� bezpiecze�stwa energetycznego, w: Mi�dzynarodowe bezpiecze�stwo energetyczne 
w XXI wieku, red. E. Cziomera, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 254–255 i n.

3 Nord Stream przebiega przez strefy ekonomiczne Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii oraz Nie-
miec, a omija stref� ekonomiczn� Polski i krajów ba�tyckich. Por. M. Sudowikow, Wi�ksze bezpie-
cze�stwo dla Rosji czy zwi�kszenie moliwo�ci jej wp	ywu na gospodark� UE? Gazoci�g Pó	nocny, 
„Energia Gigawat” 2007, nr 1, s. 1 i n.

4 Wa�nym problemem w handlu surowcami energetycznymi jest równie� korupcja rozwijaj�ca 
si� na styku polityki i biznesu, która jest niezwykle trudna do wykrycia. Za przyk�ad mo�e pos�u�y
 
sprawa Gazoci�gu Pó�nocnego, w którym by�y kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zosta� zatrud-
niony jako przewodnicz�cy spó�ki stawiaj�cej gazoci�g. Podj�� on równie� decyzj� o budowie tego 
po��czenia. Funkcj� jego zast�pcy pe�ni Mattias Warning, by�y szef Dresdner Bank w Rosji. Zacho-
dzi zatem obawa, �e dzia�ania tej spó�ki mog� by
 podejmowane w interesie okre	lonych pa�stw, 
a nie Unii jako ca�o	ci. Por. K. Kaczmarski, Bezpiecze�stwo energetyczne Unii Europejskiej, Wy-
dawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 59.
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jest utrzymanie dobrych relacji z Rosj� i Niemcami oraz walka o swoj� pozycj� 
na rynku gazowym w Europie5. 

Rosja jest aktualnie g�ównym dostawc� gazu ziemnego w Europie. Gaz 
z innych regionów, czyli Norwegii, Algierii, Wielkiej Brytanii, Dani czy Libii, 
jest dro�szy od rosyjskiego, jednak budowa kolejnych gazoci�gów mo�e wp�yn�
 
na os�abienie pozycji Rosji6. Le�y to te� w interesie Polski.

Kolejny projekt budowy gazoci�gu, który wydaje si� korzystny dla ca�ej UE, 
w tym tak�e dla Polski, to gazoci�g Nabucco7. Ma on by
 wybudowany przez kon-
sorcjum pi�ciu firm pochodz�cych z Austrii, W�gier, Turcji, Bu�garii i Rumunii, 
które w 2004 roku powo�a�y spó�k� Nabucco Gas Pipeline. Rozpocz�cie budowy 
planowane jest na 2013 rok, a jej zako�czenie na 2017 rok. Dostawa gazu ziem-
nego do krajów europejskich nast�pi�aby z obszaru Morza Kaspijskiego i Iranu. 
Polska, aby zwi�kszy
 swoje bezpiecze�stwo energetyczne, musia�aby jednak 
ponie	
 koszt budowy odcinka gazoci�gu z Austrii przez Czechy i Niemcy. Reali-
zacja tego projektu pozwoli�aby na otwarcie nowej drogi przep�ywu gazu do pó�-
nocnej cz�	ci Unii, zwi�kszaj�c tym samym bezpiecze�stwo energetyczne krajów 
partycypuj�cych w projekcie, które w znacznej mierze s� obecnie uzale�nione 
od dostaw gazu z Rosji8. Ramy prawne gazoci�gu Nabucco zosta�y wytyczone 
w podpisanym 8 czerwca 2011 roku w Kayseri (Turcja) porozumieniu o wspar-
ciu9 mi�dzy Nabucoo Gas Pipeline International GmbH a ministrami pi�ciu kra-
jów (Austrii, Bu�garii, W�gier, Rumunii i Turcji), odpowiedzialnych za tranzyt. 
W porozumieniu okre	lono ramy prawne prawa energetycznego dla inwestycji 
na terenie Turcji i UE, które ma chroni
 inwestorów przed ryzykiem wprowa-
dzenia w przysz�o	ci niekorzystnych zmian prawnych10. Gazoci�g Nabucco ma 

5 Dzi�ki prawu unijnemu Polska jest w stanie kontrolowa
, ile gazu Rosjanie faktycznie przesy-
	aj� Niemcom, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/506843,rurociag_polnocny_polska_jest_w_
stanie_kontrolowac_ile_gazu_rosjanie_faktycznie_przesylaja_niemcom.html (12.03.2013).

6 M. Sudowikow, op.cit., s. 7.
7 Nabucco jest jednym z g�ównych projektów gazoci�gu w Korytarzu Po�udniowym, który ma 

��czy
 Azj� z Europ�. Po��czy najbogatsze regiony gazu – region Morza Kaspijskiego, Bliskiego 
Wschodu i Egiptu – z rynkami europejskimi. Zob. The Nabucco Pipeline Project, www.nabucco-
pipeline.com/portal/page/portal/en (12.03.2013).

8 M. Laso�, op.cit., s. 259–260.
9 R. Mistschek, Nabucco Gas Pipeline The European-Turkish Project of Choise, Kayseri 2011, 

www.nabucco-pipeline.com/userfiles/file/presentation_PSA%20signing.pdf (12.03.2013).
10 Nabucco Legal Framework Finalised – Project Support Agreement Signed by Each Transit 

Country, www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/press/NewsText?p_item_id=A5318212
A968D230E040A8C00201269B (12.03.2013).
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dostarcza
 31 mld m3 gazu rocznie, zmniejszaj�c tym samym zale�no	
 UE od 
Gazpromu. 

Rosja stara si� przeciwdzia�a
 temu projektowi, promuj�c alternatywny 
gazoci�g South Stream, który przez Morze Czarne by�by po��czony z Blue Stream 
Pipeline, tak aby doprowadzi
 gaz od po�udniowej strony krajów UE. Piecz� nad 
realizacj� projektu ma obj�
 rosyjsko-w�oska spó�ka powo�ana w 2007 roku. 
Na uwag� zas�uguje fakt, �e budowa tego gazoci�gu wraz z realizacj� Gazoci�gu 
Pó�nocnego oznacza�oby d�ugoletnie uzale�nienie UE od rosyjskich dostawców 
surowca11. Gazoci�g South Stream ma przebiega
 z Rosji przez Morze Czarne do 
Bu�garii, a nast�pnie drogami l�dowymi przez Grecj� do W�och oraz przez Serbi� 
do W�gier, S�owenii i Austrii. Tym sposobem Rosji uda�oby si� omin�
 Ukrain�. 
G�ównym celem tej inwestycji jest dywersyfikacja tras dostaw rosyjskiego gazu do 
europejskich konsumentów, a tak�e konkurowanie z gazoci�gami, które omijaj� 
Rosj�12. Gazprom zawar� umowy mi�dzynarodowe dotycz�ce realizacji projektu 
z pa�stwami, przez których terytorium ma przebiega
 gazoci�g13. Rozpocz�cie 
budowy gazoci�gu zaplanowane by�o na grudzie� 2012 roku, a pe�ne uko�czenie 
na 2018 rok. Komisarz UE do spraw enegii G. Oettinger okre	li� budow� tego 
gazoci�gu jako sprzeczn� z interesami Unii Europejskiej, gdy� projekt ten nie 
dopuszcza do powstania projektu Korytarza Po�udniowego, czyli dostaw gazu do 
Europy z omini�ciem Rosji14. 

Szans� dla Polski jest budowa terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG), 
który pozwoli�by na dywersyfikacj� dostaw gazu ziemnego przez sprowadzanie 
go drog� morsk�. W tym celu PGNiG podj��o w 2005 roku dzia�ania na rzecz 
budowy takiego terminalu. Podano dwie lokalizacje przedsi�wzi�cia: rejon Zatoki 
Gda�skiej oraz Zatok� Pomorsk�, okre	lono zapotrzebowanie na gaz, a tak�e 
przeprowadzono analizy techniczne, finansowe i organizacyjne15. W roku 2006 
PGNiG og�osi�o, �e terminal gazowy powstanie do 2011 roku w �winouj	ciu, 

11 Szerzej zob. A. �akoma, Gazprom blokuje budow� gazoci�gu Nabucco, http://7dni.wordpress.
com/2006/10/17/gazprom-blokuje-budowe-gazociagu-nabucco/ (12.03.2013).

12 Por. What is South Stream? Europe’s Energy Security, http://south-stream.info/index.php?id 
=2&L=1 (12.03.2013).

13 South Stream, Gazprom, www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/south-stre-
am/ (12.03.2013).

14 Zob. Günther Oettinger EU Commissioner for Energy Speech of Commissioner Oettinger at 
the South Stream Event Speech of Commissioner Oettinger at the South Stream Event Brussels, 
25 May 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/382&format 
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (12.03.2013).

15 M. Laso�, op.cit., s. 262.



96 Anna Czech

jednak termin ten nie zosta� dotrzymany16. W roku 2008 powo�ano spó�k� Polskie 
LNG, zale�n� od PGNiG, która podpisa�a umow� z kanadyjsk� firm� in�ynie-
ryjn� SNC Lavalin. Koszt ca�o	ci inwestycji zosta� oszacowany na oko�o 450 mln 
euro. W roku 2009 podpisano kontrakt na dostawy gazu ziemnego z katarskim 
koncernem Qatargas; do �winouj	cia mi�dzy 2014 a 2024 rokiem b�dzie dostar-
czane 1 mln t skroplonego gazu ziemnego rocznie. W tym samym roku uzyskano 
pozwolenie na budow� terminalu, a w 2010 roku wy�oniono wykonawc� pro-
jektu – mi�dzynarodowe konsorcjum SAIPEM-TECHINT-PBG. Ponadto Unia 
Europejska zakwalifikowa�a polski terminal LNG do „Europejskiego programu 
energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej”, dzi�ki któremu projekt ten 
otrzyma� dofinansowanie. Uruchomienie terminala LNG zosta�o zaplanowane na 
2014 rok17.

Poniewa� na 	wiecie jest wielu producentów skroplonego gazu, pozwala to 
unikn�
 uzale�nienia od jednego dostawcy. Takie pa�stwa, jak W�ochy, Hiszpa-
nia, Francja, Wielka Brytania oraz Polska, podejmuj� dzia�ania w celu dywersyfi-
kacji róde� gazu przez budow� gazoportów do odbioru LNG18. Niemniej jednak 
warto mie
 na uwadze, �e równie� Rosja stara si� podj�
 dzia�ania, które maj� 
zdominowa
 ten rynek obrotu gazem. Federacja Rosyjska przygotowa�a kon-
kurencyjny projekt budowy du�ego portu gazowego, któr� zamierza rozpocz�
 
w 2015 roku19.

Budowa terminalu odbioru gazu skroplonego w �winouj	ciu to jedna z naj-
wa�niejszych inwestycji w Polsce, która ma znaczenie strategiczne, wzmacnia 
bowiem bezpiecze�stwo energetyczne oraz poprawia warunki importu gazu. Uru-
chomienie tego portu pozwoli na realn� dywersyfikacj� dostaw gazu ziemnego do 
Polski, a tak�e poprawi jej pozycj� negocjacyjn� wobec dotychczasowego rosyj-
skiego dostawcy. Równie� gaz �upkowy mo�e by
 wielk� szans� na zapewnienie 
bezpiecze�stwa energetycznego nie tylko Polski, ale równie� ca�ej Unii. Jego z�o�a 
znajduj� si� równie� w 	rodkowej cz�	ci pó�nocnej Bu�garii20. Kwesti� budz�c� 

16 J. Szymczyk, Czy dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski przy uyciu LNG przegra 
z polityk�? „Rynek Energii” 2006, nr 3, s. 23.

17 A. Matkowski, M. Sienkiewicz, Polski terminal gazu skroplonego (LNG) – geneza i ewolucja 
projektu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, wrzesie� 2011, s. 309. Tekst dost�pny na stronie: 
http://gazoprojekt.pl/p/terminal_lng_geneza_i_ewolucja.pdf (12.03.2013).

18 M. Kaczmarski, op.cit., s. 113.
19 M. Laso�, op.cit., s. 262.
20 Bu	garia dostanie 300 razy wi�cej ni Polska za koncesje na wydobycie gazu 	upkowego, 

http://energia.org.pl/news.php?extend.560 (12.03.2013).
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w�tpliwo	ci jest natomiast przede wszystkim to, w jaki sposób gaz �upkowy b�dzie 
wydobywany w Polsce, aby nie szkodzi� 	rodowisku i spo�ecze�stwu21. Polska 
nie ma stosownych technologii, które umo�liwia�by eksploatowanie posiadanych 
z�ó�, a co wi�cej, nie ma te� odpowiedniego zaplecza finansowego22, aby kupi
 
technologie dost�pne w Stanach Zjednoczonych23. Skazana jest zatem na inwesto-
rów z innych pa�stw. Ponadto do rozwoju sektora gazu �upkowego niezb�dna jest 
odpowiednia infrastruktura lokalna i po��czenia mi�dzysystemowe, je	li gaz ma 
by
 eksportowany. To w�a	nie dost�p do infrastruktury b�dzie decydowa� o op�a-
calno	ci wydobycia gazu �upkowego na okre	lonym terenie. Perspektywy rozwoju 
sektora gazu �upkowego w Polsce i w Europie zale�e
 b�d� od rozwoju sytuacji 
na rynkach mi�dzynarodowych, czyli od zg�aszanego popytu na gaz, wielko	ci 
kosztów wydobycia, wysoko	ci cen, prowadzonej polityki klimatycznej, a tak�e 
od podejmowania lokalnych wyzwa� natury spo�ecznej.

Wp�yw na rozwój sektora gazu �upkowego ma tak�e otoczenie mi�dzyna-
rodowe Polski. Na przyk�ad w 2011 roku Francja zg�osi�a moratorium na wydo-
bywanie gazu �upkowego, a na pocz�tku 2012 roku tymczasowe moratorium na 
poszukiwanie i wydobywanie gazu z �upków wprowadzi�a Bu�garia24. Ponadto 
Francja promuje podobne stanowisko na forum Unii, co niekorzystnie wp�ywa na 
sytuacj� w Polsce25. Z takiej decyzji zadowolona jest Rosja, gdy� nie chce straci
 
pozycji jednego z g�ównych dostawców gazu w Unii, a w przypadku rozwoju 
wydobycia gazu �upkowego rosyjski Gazprom musia�by konkurowa
 z nowymi 
dostawcami gazu w Europie26. Trudno	ci natury politycznej oraz s�aby rozwój 

21 S. Sowula, Jak prowadzi
 poszukiwania gazu w zgodzie z mieszka�cami, „Gazeta Wyborcza” 
z 31.10–1.11.2011, s. 22–23.

22 Koszt jednego odwiertu wynosi oko�o 40–50 mln z�. W Polsce takich odwiertów powinno 
by
 kilkana	cie tysi�cy. Por. Gaz 	upkowy moe by
 ta�szy ni rosyjski, Energia, http://energia.org.
pl/news.php?extend.557 (12.03.2013); Unia nie zdo	a zakaza
 szukania gazu 	upkowego, „Rzecz-
pospolita: Ekonomia & Rynek” z 28–29.05.2011, s. B1.

23 W Stanach Zjednoczonych 23% gazu pochodzi z �upków, podobnie w Kanadzie. Zob. Gaz 
	upkowy moe by
 ta�szy...

24 Bu	garzy wprowadzaj� moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu 	upkowego, http://ebe.
org.pl/aktualnosci/europa/bulgarzy-wprowadzaja-moratorium-na-poszukiwanie-i-wydobycie-gazu-
lupkowego.html (12.03.2013).

25 Por. Gaz 	upkowy – szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w �wietle do�wiadcze� 
ameryka�skich i rozwoju mi�dzynarodowego rynku gazu, red. E. Wyciszkiewicz, PISM, Warszawa, 
marzec 2011, s. 21–23, 28; Unia nie zdo	a zakaza
 szukania gazu 	upkowego.., s. B1. 

26 Zob. wi�cej Gaz ze szczypt� ekologii, „Rzeczpospolita: Plus Minus” z 7–8.05.2011, s. P2–P3; 
Nie jeste�my poytecznymi idiotami Gazpromu, „Rzeczpospolita: Plus Minus” z 28–29.05.2011, 
s. P4–P5.
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infrastruktury w Polsce s� wi�c istotnymi przeszkodami w rozwoju tego sektora 
w kraju.

Równie� pod wzgl�dem zasobów ropy naftowej Polska nie jest samowystar-
czalna, dlatego tak wa�na jest dywersyfikacja dostaw róde� tego surowca. Ju� 
w latach 90. ubieg�ego wieku pojawi� si� pomys� budowy ropoci�gu, który dopro-
wadzi�by rop� z basenu Morza Kaspijskiego do Europy, omijaj�c Rosj�. Ropoci�g 
ten mia� biec znad Morza Czarnego przez Ukrain� do Polski i dalej na zachód. 
Ruroci�g Odessa–Brody–P�ock sta� si� tym samym bardzo wa�nym projektem dla 
Polski. Zosta� on zreszt� uznany przez UE za priorytetowy dla interesów Wspól-
noty27. Deklaracja o wsparciu korytarza transportowego EAOTC (ang. Euroasian 
Oil Transportation Corridor) zosta�a podpisana w 2003 roku przez Ukrain�, Pol-
sk� i UE. Projekt ropoci�gu zosta� przedstawiony w 2006 roku, jednak g�ówn� 
przyczyn�, dla której nie podj�to realizacji, by� brak inwestora. W roku 2008 do 
powo�anej przez Polsk� i Ukrain� spó�ki Sarmatia przy��czy�y si� firmy z Azer-
bejd�anu, Gruzji i Litwy. W nast�pnym roku zosta� przygotowany projekt przez 
firm� Granherne Limited, który do tej pory nie doczeka� si� urzeczywistnienia na 
odcinku ukrai�sko-polskim28.

Realizacja tego projektu to kolejna szansa pozyskania ropy naftowej z regionu 
Morza Kaspijskiego, jednak aby tak si� sta�o, potrzebna jest wspó�praca takich 
pa�stw, jak Polska, Ukraina, Gruzja, Azerbejd�an i Kazachstan. Zgoda pa�stw 
regionu Morza Kaspijskiego jest kluczem do transportu kazachskiej ropy naftowej 
do terminalu w Gruzji, potem na Ukrain�, a nast�pnie ropoci�giem Odessa-Brody29 
przed�u�onym do Gda�ska30. Takie rozwi�zanie pozwoli�oby na zwi�kszenie 
dywersyfikacji dostaw surowca do Polski ze wzgl�du na brak udzia�u w projekcie 
Rosji. Niestety, dotychczas nie uda�o si� nak�oni
 Kazachstanu do zapewnienia 
dostaw ropy naftowej, poniewa� opowiada si� on za rosyjskim uczestnictwem 
w projekcie. Tym samym ropa p�yn�ca ropoci�giem Odessa–Brody–P�ock–
Gda�sk mo�e na razie pochodzi
 jedynie ze róde� azerbejd�a�skich. Co wi�cej, 

27 Zob. szerzej: M. Laso�, op.cit., s. 267–270.
28 Ruroci�g Odessa–Brody–P	ock powstanie, je�li b�dziemy mie
 pewno�
 dostaw, http://ebe.

org.pl/aktualnosci/polska/moskalewicz-rurociag-odessa-brody-plock-powstanie-jesli-bedziemy-
miec-pewnosc-dostaw.html (12.03.2013).

29 W 2001 r. zosta� zbudowany odcinek po stronie ukrai�skiej – Odessa–Brody, oraz terminal 
w Odessie. Por. M. Kaczmarski, op.cit., s. 112.

30 Strona polska w 1998 r. powierzy�a budow� odcinak Brody–P�ock prywatnej spó�ce Mi�dzy-
narodowe Towarzystwo Naftowe Golden Gate SA, która do tej pory nie podj��a �adnych dzia�a�. 
Zob. M. Kaczmarski, op.cit., s. 112.
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do tej pory nie uda�o si� tak�e podj�
 decyzji w sprawie budowy odcinka gazo-
ci�gu Brody–Gda�sk. Projekt ten rozbija si� zatem o polityk� i narodowe interesy 
ró�nych krajów. Ci�gle jest jednak potencjalnie mo�liwy.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych rozwa�a� wynika, �e dywersyfikacja dostaw gazu 
i ropy przez budow� nowych projektów we wspó�pracy z Rosj�, takich jak Nord 
Stream czy South Stream, nie zwi�ksza bezpiecze�stwa dostaw energii do Unii 
jako ca�ego ugrupowania. Zyskuj� na tym najsilniejsi partnerzy, czyli Niemcy 
i Francja. Przez te projekty Unia jest jednak bardziej uzale�niona od dostaw 
z Rosji, która dominuje w zakresie dostarczania surowców energetycznych: ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Budowa wspomnianych gazoci�gów pomniejsza te� 
rol� krajów tranzytowych (Ukrainy, Bia�orusi i Polski) oraz zagra�a bezpiecze�-
stwu dostaw do krajów Europy �rodkowo-Wschodniej, w stosunku do których 
Rosja mo�e stosowa
 „szanta� energetyczny”. Dywersyfikacja dostaw energii to 
nie budowa kilku nowych po��cze� od jednego dostawcy, ale przede wszystkim 
zapewnienie dostaw surowców z ró�nych regionów. Takie rozwi�zanie pozwa-
�oby na zabezpieczenie si� przed presj� polityczn� ze strony jednego strategicz-
nego dostawcy, jakim jest Rosja. 

Polska ma mo�liwo	
 dywersyfikacji importu gazu ziemnego i ropy naftowej, 
jednak aby sprosta
 temu wyzwaniu, konieczne jest podj�cie decyzji o partycy-
powaniu w kosztach budowy planowanych gazoci�gów i ropoci�gów. Udziele-
nie wsparcia takim projektom, jak Nabucco, Odessa–Brody–P�ock czy budowa 
terminala LNG, mo�e w ci�gu kilku lat doprowadzi
 do realnej dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, zwi�kszaj�c tym samym bezpiecze�stwo 
energetyczne kraju mi�dzy innymi poprzez uniezale�nienie si� od dostaw surow-
ców z Rosji. Ponadto nale�y uwzgl�dni
 mo�liwo	
 pozyskiwania gazu �upko-
wego, który mo�e by
 nie tylko ród�em bezpiecze�stwa energetycznego Polski, 
ale równie� ca�ej Unii Europejskiej.



100 Anna Czech

Literatura

Bu	garia dostanie 300 razy wi�cej ni Polska za koncesje na wydobycie gazu 	upkowego, 
http://energia.org.pl/news.php?extend.560.

Bu	garzy wprowadzaj� moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu 	upkowego, http://
ebe.org.pl/aktualnosci/europa/bulgarzy-wprowadzaja-moratorium-na-poszukiwa-
nie-i-wydobycie-gazu-lupkowego.html.

Dzi�ki prawu unijnemu Polska jest w stanie kontrolowa
, ile gazu Rosjanie faktycznie 
przesy	aj� Niemcom, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/506843,rurociag_pol-
nocny_polska_jest_w_stanie_kontrolowac_ile_gazu_rosjanie_faktycznie_przesy-
laja_niemcom.html.

Gaz 	upkowy moe by
 ta�szy ni rosyjski, Energia, http://energia.org.pl/news.php? 
extend.557. 

Gaz ze szczypt� ekologii, „Rzeczpospolita: Plus Minus” z 7–8.05.2011.
Gazoci�g, http://www.nord-stream.com/pl/gazociag/.
Günther Oettinger EU Commissioner for Energy Speech of Commissioner Oettinger at the 

South Stream Event Speech of Commissioner Oettinger at the South Stream Event Brus-
sels, 25 May 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/
11/382&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

Kaczmarski K., Bezpiecze�stwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Laso� M., Polska wobec wyzwa� bezpiecze�stwa energetycznego, w: Mi�dzynarodowe 
bezpiecze�stwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomera, Oficyna Wydawnicza 
AFM, Kraków 2008.

�akoma A., Gazprom blokuje budow� gazoci�gu Nabucco, http://7dni.wordpress.
com/2006/10/17/gazprom-blokuje-budowe-gazociagu-nabucco/.

Matkowski A., Sienkiewicz M., Polski terminal gazu skroplonego (LNG) – geneza i ewo-
lucja projektu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, wrzesie� 2011, http://gazopro-
jekt.pl/p/terminal_lng_geneza_i_ewolucja.pdf.

Mistschek R., Nabucco Gas Pipeline The European-Turkish Project of Choise, Kayseri 
2011, www.nabucco-pipeline.com/userfiles/file/presentation_PSA%20signing.pdf.

Nabucco Legal Framework Finalised – Project Support Agreement Signed by Each Transit 
Country, www.nabucco-ipeline.com/portal/page/portal/en/press/NewsText?p_item_
id=A5318212A968D230E040A8C00201269B.

Nie jeste�my poytecznymi idiotami Gazpromu, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 
z 28–29.05.2011.



101Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej

Ruroci�g Odessa–Brody–P	ock powstanie, je�li b�dziemy mie
 pewno�
 dostaw, http://
ebe.org.pl/aktualnosci/polska/moskalewicz-rurociag-odessa-brody-plock-powsta-
nie-jesli-bedziemy-miec-pewnosc-dostaw.html.

South Stream, Gazprom, www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/south-
stream/.

Sowula S., Jak prowadzi
 poszukiwania gazu w zgodzie z mieszka�cami, „Gazeta Wybor-
cza” z 31.10–1.11.2011.

Sudowikow M., Wi�ksze bezpiecze�stwo dla Rosji czy zwi�kszenie moliwo�ci jej wp	ywu 
na gospodark� UE? Gazoci�g Pó	nocny, „Energia Gigawat” 2007, nr 1.

Szymczyk J., Czy dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski przy uyciu LNG prze-
gra z polityk�?, „Rynek Energii” 2006, nr 3.

The Nabucco Pipeline Project, www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en.
Unia nie zdo	a zakaza
 szukania gazu 	upkowego, „Rzeczpospolita: Ekonomia & Rynek” 

z 28–29.05.2011.
What is South Stream? Europe’s Energy Security, http://south-stream.info/index.php?id 

=2&L=1.
Gaz 	upkowy – szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w �wietle do�wiadcze� 

ameryka�skich i rozwoju mi�dzynarodowego rynku gazu, red. E. Wyciszkiewicz, 
PISM, Warszawa 2011.

POLAND AND THE ENERGY POLICY OF THE EU

Summary

Implemented and planned pipeline projects for gas and oil as well as international 
agreements are the fundamental elements of security and stability of the supply of fossil 
energy resources to every country that does not own enough domestic supplies of energy 
carriers. Therefore Polish relations with other countries being main suppliers of energy and 
realization of important infrastructure projects are crucial for increasing the level of Polish 
energy security. We should not forget, however, that on the one hand Polish membership 
in the EU offers solidarity measures within the energy security area, yet on the other hand 
many required legal and political adjustments may bring negative and unexpected results 
in the same area. 
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