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Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (NCSS) jest niezależnym ośrodkiem 

analitycznym i badawczym, który powstał w celu pobudzania debaty, rozwijania 

innowacyjnego myślenia oraz dokonywania analiz z dziedziny szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności w zakresie planowania oraz 

inwestycji w zdolności obronne dla przyszłych Sił Zbrojnych RP. Celem Narodowego 

Centrum Studiów Strategicznych jest również rozwój myśli strategicznej                             

w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to realizowane poprzez działalność analityczną, 

naukową, wydawniczą oraz edukacyjną. W działalności analitycznej NCSS współpracuje 

z najlepszymi ośrodkami eksperckimi w kraju i za granicą. 

 

Podstawowym celem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych jest ułatwienie 

decydentom politycznym podejmowania dobrych i uzasadnionych merytorycznie 

decyzji w sprawach dotyczących strategii, bezpieczeństwa narodowego, inwestycji oraz 

alokacji środków na kwestie szeroko pojętej obronności. NCSS zapewnia obiektywne         

i merytoryczne analizy i dostarcza je przedstawicielom władzy wykonawczej                       

i ustawodawczej oraz mediom, podmiotom i organizacjom, zajmującym się kwestiami 

bezpieczeństwa narodowego. NCSS pragnie wpływać na proces formułowania polityki      

i strategii bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Analizy i raporty NCSS koncentrują 

się na kluczowych zagadnieniach związanych z istniejącymi lub powstającymi 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego. 
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Wstęp 

Celem niniejszego raportu jest ukazanie realnego stanu polskiej gospodarki 

paliwowej z uwzględnieniem realnych jak i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa 

energetycznego państwa pochodzących z tego obszaru.  

 Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego, m.in. w obszarze ropy naftowej jest 

jedną z podstaw rozwoju gospodarczego Polski. Państwo bez stałego i niezakłóconego 

dostępu do nośników energii po akceptowalnych cenach ma znacząco ograniczone 

możliwości wytwórcze, co wpływa zarówno na konkurencyjność jego gospodarki, 

pozycję w środowisku międzynarodowym jak i wiarygodność emitowanych przez nie 

papierów wartościowych. Przekłada się to także bezpośrednio na poziom życia 

społeczeństwa i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli. 

 Raport powstał w oparciu o opinie ekspertów z zakresu rynku paliwowego, 

transportu, geopolityki, stosunków międzynarodowych i handlu wyrażone przez nich 

podczas dyskusji panelowej poświęconej problematyce bezpieczeństwa sektora 

paliwowego w Polsce. Zestawienie przedstawionych opinii oraz oceny rzeczywistości 

umożliwi sprecyzowanie wniosków na przyszłość.  

Niniejszy  raport nie odzwierciedla opinii NCSS i PKN ORLEN w przedmiotowym 

obszarze, ale stanowi relację z najważniejszych wątków, które pojawiły się w toku 

dyskusji. 

 
Uczestnicy Panelu: 

1. Tomasz Chmal 

2. Sławomir Czepielewski 

3. Robert Gwiazdowski 

4. Witold Jurasz 

5. Janusz Kowalski 

6. Andrzej Kozłowski 

7. Kacper Krasicki 

8. Krzysztof Księżopolski 

9. Jerzy Kurella 

10. Piotr Maciążek 

11. Arkadiusz Siwko 

12. Dominik Smyrgała 

13. Mariusz Swora 

14. Tomasz Szatkowski 

15. Konrad Szymański 

16. Piotr Woźniak 

17. Tomasz Wróblewski 

18. Robert Zajdler 

19. Łukasz Zalicki 
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1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

 Bezpieczeństwo państwa rozumiane jest ogólnie jako stan braku zagrożeń, 

w kontekście bezpieczeństwa energetycznego zatem oznacza brak zagrożeń zarówno 

realnych jak i przewidywanych w stosunku do dostaw niezbędnej ilości surowców 

energetycznych oraz energii elektrycznej pokrywających wewnętrzne zapotrzebowanie 

gospodarki, infrastruktury państwowej oraz potrzeb gospodarstw domowych. W Unii 

Europejskiej bezpieczeństwo energetyczne rozumie się z kolei jako dostępność energii 

w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po rozsądnej cenie 

lub też cenie możliwej do zapłacenia. 

 Bezpieczeństwo energetyczne państwa przez lata było marginalizowane 

i w powszechnej świadomości społeczeństwa pojawiło się dopiero podczas kryzysu 

paliwowego, w latach 70. XX wieku. Wcześniej większość państw była 

samowystarczalna surowcowo i paliwowo, intensywny rozwój gospodarczy                     

i przemysłowy państw wysoko uprzemysłowionych przełożył się na wzrost 

zapotrzebowania na energię i jej nośniki do tego stopnia, że obecnie mało który kraj 

na świecie jest w stanie wypełnić wewnętrzne zapotrzebowanie na paliwa i energię 

elektryczną własną produkcją i wydobyciem. 

 W przypadku Polski, której gospodarka elektroenergetyczna oparta jest na 

elektrowniach węglowych stwierdzić można, że w obszarze produkcji i dystrybucji 

energii elektrycznej kraj jest relatywnie bezpieczny. Niemniej jednak stabilny dostęp do 

energii elektrycznej nie jest w tym przypadku równoznaczny z dostępem do energii po 

akceptowalnych cenach, ponieważ należy liczyć się z tym, że ceny energii elektrycznej 

będą rosły wraz z ograniczaniem ilości uprawnień do emisji przyznawanych 

krajom członkowskim Unii Europejskiej w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej. Nie zmienia to faktu, że energetyka węglowa jest obecnie najbardziej 

racjonalną formą pozyskiwania energii elektrycznej w polskiej gospodarce, z uwagi na 

istniejącą już infrastrukturę oraz dostęp do zasobów.  

 Bezpieczeństwo surowcowe Polski w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego 

rysuje się jednak mniej optymistycznie. Udokumentowane złoża tych surowców na 

terenie kraju są ograniczone, natomiast ich obecna eksploatacja nie pokrywa 

zapotrzebowania wewnętrznego. Ogromna większość importu tych surowców 

pokrywana jest przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terytorium Federacji 

Rosyjskiej. Monokultura importowa jest niekorzystna dla gospodarki państwa z uwagi 
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na pojawiające się ryzyko istotnego  wpływu na sektor i wykorzystywanie przez 

państwo-eksportera sprzedawanych surowców jako element polityki 

zagranicznej i realizacji celów geopolitycznych.  

 Oznacza to, że w szeroko pojmowanym interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest 

prowadzenie aktywnej polityki w Unii Europejskiej na rzecz realizacji własnego interesu 

narodowego związanego z przyznawanymi polskim przedsiębiorstwom 

elektroenergetycznym limitów emisyjnych oraz rozbudowy infrastruktury służącej 

wymianie surowców energetycznych między państwami członkowskimi Wspólnoty. 

Należy także zabiegać o utrzymywanie stosunków bilateralnych z kilkoma państwami-

eksporterami surowców dywersyfikując kierunki importu w celu minimalizowania 

ryzyka związanego z wykorzystywaniem surowców do wywierania na nasz kraj 

nacisków. 

 

2. Infrastruktura, surowce, integracja. Sytuacja obecna 

 Polska, ze względu na konfigurację techniczną krajowych rafinerii, a także 

dostępność rurociągu Przyjaźń, importuje ropę naftową głównie z obszaru Federacji 

Rosyjskiej. Instalacje rafineryjno-petrochemiczne w kraju przystosowane są do 

przetwarzania gatunków ropy naftowej bogatych we frakcje ciężkie, a ewentualne 

domieszki gatunków lekkich ropy możliwe są w ograniczonym zakresie.  

 Infrastruktura rafineryjno-petrochemiczna w Polsce oraz krajach Europy 

Środkowowschodniej budowana była w warunkach, gdy czynniki ekonomiczne 

ustępowały czynnikom militarnym, co ma bezpośrednie przełożenie na alokację obecnie 

eksploatowanych zakładów produkcji oraz ich parametry techniczne. Infrastruktura 

przesyłowa także jest podporządkowana transportowi surowców przede wszystkim         

z kierunku wschodniego. W przeciwieństwie jednak do infrastruktury gazowej, polskie 

rafinerie posiadają alternatywę dla dostaw z kierunku wschodniego dzięki dostępności 

gdańskiego naftoportu. W przypadku problemów z dostawami rurociągiem Przyjaźń, 

zarówno rafineria w Gdańsku jak i w Płocku jest w stanie sprowadzić surowiec drogą 

morską (rafinerie mogą przerabiać kilkadziesiąt gatunków ropy naftowej jednak 

wybierają ropę rosyjską ze względu na najlepszą ekonomikę przerobu tego gatunku).   

 Realizacja dostaw do Polski jest korzystna dla firm rosyjskich oraz gospodarki 

rosyjskiej, która w obecnym okresie niskich cen surowców energetycznych boryka się       

z istotnymi problemami czego egzemplifikacją jest duży deficyt budżetowy. Jest to 
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związane z  ich możliwością zbytu swoich surowców na rzecz polskich firm z jednej 

strony z uwagi na nasze ograniczenia produkcyjne, z drugiej zaś strony z uwagi na 

ograniczenia logistyczne. Należy jednak mieć na uwadze, że kultura polityczna 

Federacji Rosyjskiej nie zawsze odzwierciedla interesy ekonomiczne tego 

państwa i nie wszystkie podejmowane decyzje dają się przewidzieć z perspektywy 

biznesowej. Federacja Rosyjska w wybranych dokumentach strategicznych 

podporządkowuje handel surowcami energetycznymi swoim aktualnym interesom 

politycznym, natomiast jej stosunki z partnerami zagranicznymi nie pozostawiają 

wątpliwości, że w sytuacjach kryzysowych dostawy surowców mogą stać się 

instrumentem realizacji interesów Rosji, choć taka sytuacja – ze względu na 

uwarunkowania logistyczne – może mieć raczej miejsce w przypadku gazu ziemnego,       

a nie ropy naftowej. Duża wrażliwość władz na przejawy nieprzychylności sprawia, że 

stosowanie polityki odwetowej jest wielce prawdopodobne. Ponadto znane są także 

przypadki prowadzenia polityki na zasadach typowych dla uprzywilejowanej pozycji 

wielkich mocarstw, co może potencjalnie obniżać stabilność stosunków handlowych        

z tym partnerem i istotnie zmniejszać poziom bezpieczeństwa surowcowego Polski.  

 Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zwłaszcza wprowadzane przez 

Wspólnotę limity emisji gazów cieplarnianych, znacząco obniża możliwości działania        

i rozwoju przemysłu petrochemicznego państw członkowskich. Z drugiej strony 

państwa-eksporterzy ropy naftowej realizują wieloletnie plany gospodarcze i dążą do 

ograniczenia eksportu nieprzetworzonej ropy naftowej na rzecz jej produktów. 

Zmniejszenie ilości ropy naftowej na światowym rynku z jednej strony wpłynie na 

wzrost jej cen, z drugiej zaś zaostrzy konkurencję innych państw o dostęp do niej, co        

z perspektywy Polski będzie niekorzystne.  

 

3. Sytuacja geopolityczna  

Z perspektywy procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym, 

zarówno w bezpośrednim otoczeniu Polski jak i w innych częściach świata sytuacja         

w obszarze surowcowym jest zróżnicowana. Porozumienie nuklearne Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej z Iranem nie oznacza automatycznego 

skokowego zwiększenia możliwości dostaw irańskich surowców energetycznych. 

Po pierwsze bowiem Teheran musi dokonać inwestycji w przemysł wydobywczy,            

w który nie inwestował w dostatecznym stopniu  przez cały okres od rewolucji 



14 
 

islamskiej. Po wtóre trudno sobie wyobrazić, by władze Federacji Rosyjskiej wspierając 

Waszyngton w jego próbach porozumienia z Republiką Islamską (wstrzymanie dostaw 

systemów przeciwlotniczych S-300, aktywne działania dyplomatyczne, dzięki którym 

nie doszło do nalotów USA na Syrię w 2013 r., które to naloty uniemożliwiłyby 

porozumienie Waszyngtonu z Iranem), nie zadbały zawczasu o swoje interesy, w tym 

energetyczne. Po trzecie wreszcie zainteresowanie irańskimi surowcami wykazują kraje 

takie jak Chiny, Pakistan, a nawet państwa Zatoki Perskiej.  

W zakresie produkcji LNG sytuacja rynkowa – w tym spowolnienie chińskiej 

gospodarki oraz związany z tym spadek cen surowców każe wątpić w to, iżby Teheran 

zdecydował się na inwestycje w produkcję LNG. Podaż LNG – skądinąd już teraz bliska 

nadpodaży – może ulec zwiększeniu jeśli USA poluzują swoje ustawodawstwo 

ekologiczne, które hamuje eksploatację niektórych złóż łupkowych. Działania Arabii 

Saudyjskiej nastawione na przeciwdziałanie skutkom rewolucji łupkowej poprzez 

uczynienie wydobycia amerykańskiego surowca nieopłacalnym (wg ocen ekspertów 

obecna cena ropy naftowej powoduje, że już teraz wydobycie z  niektórych złóż 

jest na granicy opłacalności) staną się nieefektywne, jeśli władze amerykańskie 

umożliwią wydobycie ze źródeł do tej pory nie wykorzystywanych właśnie z racji na 

ustawodawstwo ekologiczne.  

Dostęp do złóż Turkmenistanu pozostanie zapewne teoretyczną jedynie 

możliwością. Budowa gazociągu przez Morze Kaspijskie wydaje się skrajnie mało 

prawdopodobna, gdyż Rosja niezmiennie posiada polityczne możliwości zablokowania 

takiego projektu. Poprawa relacji z Iranem otwiera możliwości budowy systemu 

przesyłowego przez terytorium Iranu i dalej Turcji, ale i to jest na razie bardzo odległą 

perspektywą. Rozmowy Unii Europejskiej z Turcją nt. przesyłu surowców 

energetycznych wydają się mniej zaawansowane od tych prowadzanych przez Rosję.  

Konflikt na Ukrainie pozwala przypuszczać, że władze w Kijowie będą się coraz 

mocniej uniezależniały od Moskwy, ale postawa Zachodu, która doprowadziła do 

oddalenia się perspektyw stowarzyszenia, a następnie integracji Ukrainy z Unią 

Europejską, sprawia, że coraz realniejsze jest to, iż Kijów będzie równolegle szukał 

formuły porozumienia z Moskwą. Porozumienie to nie będzie jednak oznaczać końca 

walki pomiędzy siłami prozachodnimi a prorosyjskimi na Ukrainie. Tym samym, 

Moskwa – niezależnie od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja na Ukrainie – będzie dalej 

dążyć do zwiększania możliwości wywierania presji na Kijów. Służyć będzie temu 
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dalsze osłabianie roli Kijowa jako państwa tranzytowego w zakresie surowców 

energetycznych. Wyzwaniem dla Polski będzie połączenie wsparcia dla Ukrainy               

z równoczesną próbą uniknięcia sytuacji, w której znaleźliśmy się w trakcie 

powstawania Nord Stream, gdy Polska ani nie zdołała zablokować budowy gazociągu, 

ani nie wyraziła zainteresowania budową odnogi w kierunku Polski, w efekcie czego 

projekt pierwotnie wymierzony w interesy Ukrainy, uderzył również  w nasze 

bezpieczeństwo energetyczne.  

Obniżenie cen surowców energetycznych oraz spowodowany m.in. tym faktem 

kryzys ekonomiczny w Rosji powinny na logikę doprowadzić do przewartościowań         

w rosyjskiej polityce energetycznej. Tak się jednak nie stanie, gdyż dla Moskwy 

surowce energetyczne są przede wszystkim narzędziem presji politycznej. 

Dowodem na trwałość rosyjskiego podejścia jest to, że Kreml niezmiennie dąży do 

budowy gazociągu Nord Stream 2. Fakt, że – pomimo rozpętania wojny z Ukrainą – 

znajduje w tym zakresie popleczników na Zachodzie jest poważnym sygnałem 

ostrzegawczym, iż lojalność ze strony naszych sojuszników z NATO i UE niekoniecznie 

będzie taka, jakiej moglibyśmy oczekiwać. 

 

4. Ropa naftowa w Polsce 

 Polska ma ograniczone zasoby ropy naftowej. Zasoby geologiczne szacowane są 

na poziomie 270 milionów ton przy wydobyciu sięgającym 680 tysięcy ton rocznie. 

Roczne zużycie wynosi około 20 milionów ton, więc polskie rafinerie importują 

surowiec głównie z terenu Federacji Rosyjskiej, co wynika przede wszystkim                      

z technicznej konfiguracji rafinerii oraz udogodnień logistycznych (bezpośredni 

połącznie rurociągiem Przyjaźń). 

 Podejmowane są próby zwiększenia niezależności surowcowej Polski, ale ich 

potencjalna skuteczność była trudna do osiągnięcia w ostatnich latach. Polska, dzięki 

gdańskiemu naftoportowi dysponuje infrastrukturą, która umożliwia dywersyfikację 

dostaw ropy naftowej z kierunku wschodniego. W związku z dynamicznymi zmianami 

rynkowymi i większą dostępnością ropy naftowej na rynkach międzynarodowych            

w  roku 2015 podejmowane są działania dywersyfikacji dostaw na większą skalę (m.in. 

dostawy z Arabii Saudyjskiej do rafinerii w Płocku). . 
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5. Gaz ziemny i gaz łupkowy w Polsce  

 Zgodnie z szacunkami rządowej Agencji Informacji Energetycznych Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej (EIA) przy zachowaniu konsumpcji z 2010 roku 

zasoby konwencjonalne gazu ziemnego wystarczą na okres 120 lat. Razem                  

z zasobami gazu łupkowego okres ten może ulec wydłużeniu nawet do 250 lat, co 

oznacza, że źródło to w przyszłości będzie miało istotny wpływ na bezpieczeństwo 

surowcowe świata. 

 Zasoby gazu łupkowego w Polsce szacowane są na różnym poziomie. W 2009 

roku instytut Wood Mackenzie wskazywał, że jest to 1,4 bln m3, Anvanced Research 

Institute szacował na 3,0 bln m3, natomiast Rystad Energy zaledwie 1,0 bln m3. Szacunek 

EIA jest najbardziej optymistyczny i wskazuje na zasoby w ilości 5,3 bln m3, co z uwagi 

na istotne rozbieżności z pozostałymi danymi każe zachować pewną powściągliwość 

w formułowaniu ostatecznej oceny. 

 Państwowy Instytut Geologiczny w 2012 roku przedstawił raport Oceny zasobów 

wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego 

paleozoiku w Polsce, w którym oszacowano, że zasoby gazu łupkowego w Polsce 

sięgają maksymalnie 1,92 bln m3, natomiast prawdopodobna ilość gazu do 

wydobycia sięga od 346 do 768 mld m3. Udokumentowane zasoby konwencjonalne 

gazu ziemnego w Polsce wynoszą dla porównania około 145 mld m3, natomiast roczne 

zużycie gazu ziemnego wynosi około 16,8 mld m3, co oznacza, że krajowe zasoby mogą 

potencjalnie zaspokoić wewnętrzne zapotrzebowanie państwa na okres 35-65 lat, 

lub wystarczą na około 120-200 lat wydobycia na obecnym poziomie. 

 Niezwykle istotny jest jednak fakt, że PIG na etapie formułowania wniosków 

raportu nie uwzględnił odwiertów dokonywanych po 2010 roku, co oznacza, że 

dokładne szacunki złóż gazu łupkowego w Polsce mogą odbiegać od pierwotnych 

przypuszczeń. 

 W chwili obecnej zużycie gazu ziemnego w Polsce rośnie w tempie około 

2,3% rocznie. Wydobycie wewnętrzne gazu ziemnego w Polsce utrzymuje się na 

poziomie 5,8 mld m3, pozostałą część natomiast uzupełnia się poprzez import, głównie     

z terytorium Federacji Rosyjskiej. Zwiększenie eksploatacji złóż gazu łupkowego 

mogłoby korzystnie wpłynąć na bilans surowcowy kraju zmniejszając zależność od 

surowca importowanego z Rosji. 
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 Na potrzeby zapewnienia dostępu Polski do gazu ziemnego wybudowano 

gazoport do przechowywania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), jednak 

przydatność tej infrastruktury ograniczają te same czynniki logistyczne, które 

zmniejszają przydatność wspomnianego wcześniej naftoportu (ograniczenie nośności 

jednostek, które mogą operować w basenie Morza Bałtyckiego).  

 

6. Wyzwania w obszarze magazynowania i dystrybucji 

ropy naftowej i jej produktów 

 Polski Koncern Naftowy posiada magazyny ropy naftowej w okolicach 

Inowrocławia (IKS SOLINO) oraz  Gdańska (PERN).. Technologia składowania 

surowca w IKS Solino oparta jest na systemie podziemnych kawern solankowych, 

a w PERN na naziemnych zbiornikach, przy czym  IKS „Solino” ma zdolności 

magazynowe porównywane z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych 

„Przyjaźń”. Analogiczną technologię magazynowania surowców i paliw                        

w kawernach solnych stosuje się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz 

Republiki Francuskiej, gdzie magazyny znajdują się nawet na większych 

głębokościach. Przeprowadzone przez Orlen oraz ekspertów zewnętrznych próby 

wykazały, że wypompowany z magazynów IKS „Solino” surowiec nadaje się do 

przetworzenia, zaś przechowywane tam paliwa nie ulegają zanieczyszczeniu. 

 Technologia magazynowania gazu ziemnego w oparciu o kawerny solankowe 

wykorzystywana jest przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z tą jednak 

różnicą, że solanka wykorzystywana do zapełniania magazynów PGNiG 

odpompowywana jest do Morza Bałtyckiego (co nie pozostaje bez wpływu na lokalny 

poziom zasolenia wody), natomiast solanka z magazynku IKS Solino trafia do 

przetworzenia w zakładach CIECH. 

W myśl zmian legislacyjnych PKN ma obowiązek utrzymania zdolności 

wytłaczania rezerw w odpowiednim tempie, co jest jednak utrudnione 

uwarunkowaniami technicznymi, ponieważ infrastruktura magazynowa stanowi 

własność PKN, natomiast przesyłowa należy do PERN, które nie jest  zainteresowane 

rozbudową odnogi ropociągu do IKS. 

 W zaistniałej sytuacji jeden podmiot, jakim jest Skarb Państwa, dysponuje 

aktywami nie dwóch, a trzech spółek, które konkurują ze sobą na rynku wewnętrznym 
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w obszarze paliw płynnych. Naturalnymi konkurentami wobec siebie są PKN Orlen            

i Grupa Lotos, będący producentami paliw, natomiast na rynku zaopatrzenia 

i dystrybucji może niebawem dołączyć do nich dodatkowo PERN „Przyjaźń”, który może 

wykorzystać zarządzaną przez siebie infrastrukturę do awaryjnego zasilenia rynku 

wewnętrznego Polski paliwem z zagranicy. 

 

7. Przemysł rafineryjny w dobie przerostu mocy 

produkcyjnych. Wizja przyszłości 

 Ograniczenia emisji oraz nadpodaż produktów ropy naftowej na europejskim 

rynku prowadzą do ograniczania produkcji rafineryjnej i zamykania kolejnych 

zakładów. W minionych dekadach znacząco zmalało zapotrzebowanie na produkty 

wysokich frakcji ropy naftowej. Ze względu na przesycenie rynku na terenie Europy 

zamknięto 16 rafinerii, co istotnie przełożyło się na kondycję tej gałęzi przemysłu na 

kontynencie, umacniając pozycję i rentowność pozostałych zakładów. 

 Z zakładami przetwórstwa ropy naftowej w sposób pośredni związane są liczne 

inne przedsiębiorstwa zewnętrzne. Dla przykładu rafineria w Możejkach zatrudnia 

1.200 pracowników, natomiast wszystkie powiązane przedsiębiorstwa litewskie 

(współpracujące bezpośrednio lub pośrednie z zakładem) zatrudniają łącznie 

30.000 kolejnych. Zakłady rafineryjne mają wysokie koszty stałe działalności                    

i z ekonomicznego punktu widzenia ograniczanie przerobu możliwe jest tylko do 

określonego poziomu, który gwarantuje rentowność. Całkowite wygaszenie produkcji 

może mieć potencjalny wpływ na zmianę wysokości PKB Litwy, nawet o 3 procent.  

 Wprowadzanie kolejnych obostrzeń w obszarze produkcji i handlu produktami 

ropy naftowej może potencjalnie prowadzić do szybkiego rozrostu szarej strefy i utraty 

przychodów budżetowych do Skarbu Państwa. 

 

8. Rynek paliw w Europie w kontekście zmian polityki     

państw-eksporterów ropy naftowej 

 Cena ropy naftowej na światowym rynku sterowana jest przez państwa-

eksporterów, które stymulują ją z wykorzystaniem wskaźnika podażowego. Koszty 

wydobycia surowca są warunkowane jakością złóż, utrzymując się w granicach 20 
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USD w krajach arabskich i 50 USD za baryłkę w Federacji Rosyjskiej. Dopóki 

światowa cena utrzymuje się na wyższym poziomie przedsiębiorstwa zajmujące 

się eksploatacją złóż i sprzedażą surowca generują zyski. 

 Ze wspomnianych już przyczyn Polska jest silnie uzależniona od ropy naftowej 

importowanej z terytorium Federacji Rosyjskiej.  

 Import surowca z innych obszarów jest utrudniony przez opisane ograniczenia 

infrastrukturalne. Ropa naftowa z obszaru Arabii Saudyjskiej czy Iranu może być 

cenowo konkurencyjna w stosunku do ropy rosyjskiej, niemniej jednak do jej 

przetworzenia i tak potrzeba ropy z dużą zawartością frakcji ciężkich importowanej          

z Rosji. Ponadto transport ropy z państw arabskich utrudniony jest nie tylko z uwagi na 

ograniczenia geograficzne, ale także geopolityczne. Pozorna konkurencja między 

krajami arabskimi odbywa się pod ścisłą kontrolą Federacji Rosyjskiej, która bardzo 

aktywnie broni swoich interesów w obszarze światowego handlu surowcami. 

 

9. Miejsce Polski w globalnej rywalizacji o dostęp do 

surowców 

 Nasz kraj pomimo rozwiniętych ambicji w stosunkach międzynarodowych ma 

ograniczone możliwości w konkurencji ze światowymi koncernami petrochemicznymi. 

Wprawdzie Polski Koncern Naftowy i Grupa Lotos są odpowiednio pierwszym i piątym 

spośród największych przedsiębiorstw w Polsce, lecz ich potencjał w porównaniu ze 

światowymi liderami tego sektora przemysłu jest znikomy. 

 W 2005 roku pojawiła się wspierana przez Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej koncepcja połączenia Orlenu i Statoil w Koncern Bałtycki jako przeciwwagi 

dla przemysłu wydobywczego i petrochemicznego Federacji Rosyjskiej, jednakże 

pomysł został zarzucony i współcześnie rozważa się raczej połączenie polskich rafinerii 

w jedną kompanię naftową. Rozwiązanie to potencjalnie może mieć zarówno pozytywne 

jak i negatywne skutki. Z jednej strony zastąpi istniejący obecnie na polskim rynku 

paliwowym sztuczny duopol nowym bytem o być może większej zdolności realizacji 

ambitnych projektów inwestycyjnych. Z drugiej jednak strony jedno przedsiębiorstwo 

jest bardziej podatne na ewentualne negatywne oddziaływania rynku 

międzynarodowego.  
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 Z perspektywy PKN i Grupy Lotos opcja połączenia spółek w jeden podmiot nie 

znajduje się w celach strategicznych rozwoju firm i opcja ta pozostaje na tym etapie 

otwarta w gestii właściciela, tj. Skarbu Państwa. Krajowe przedsiębiorstwa 

petrochemiczne skonsolidowano w jeden podmiot w takich krajach, jak Austria (OMV), 

Węgry (MOL), czy Czechy (Unipetrol). Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że 

decyzje o konsolidacji nie przyniosły w tych państwach negatywnych skutków na rynku 

paliwowym, natomiast pozycja połączonych przedsiębiorstw uległa istotnemu 

umocnieniu. 

 W przypadku Polski ewentualne połączenie PKN i Grupy Lotos mogłoby mieć 

wpływ na stabilizację krajowego rynku paliw. Z jednej strony zmniejszy się negatywne 

oddziaływanie konkurentów – którzy i tak mają wspólnego właściciela w postaci Skarbu 

Państwa – na wyniki finansowe, z drugiej zaś strony duży podmiot może mieć lepszą 

pozycję negocjacyjną podczas ubiegania się o dostęp do surowców. 

 Temat konsolidacji przetwórców ropy naftowej budzi jednak obawy w obszarze 

możliwego monopolizowania rynku wewnętrznego. Wspomniane przykłady Austrii, 

Węgier i Czech nie potwierdzają jednak negatywnego wpływu na gospodarkę.                  

W przypadku Polski zabezpieczenie rynku wewnętrznego przed powstaniem monopolu 

na rynku paliw płynnych wymagać będzie podjęcia odpowiednich działań natury 

legislacyjnej. 

 Określone korzyści z konsolidacji przedsiębiorstw mogą potencjalnie odnosić 

się także do ich przyszłej działalności i strategii rozwoju. W tym obszarze można 

zaobserwować istotne różnice pomiędzy PKN, koncentrującym się na rozwoju 

Upstreamu, oraz Grupą Lotos, koncentrującą się obecnie wokół Downstreamu. 

Połączenie przedsiębiorstw w jeden podmiot może doprowadzić do zwiększenia jego 

elastyczności i kompleksowości. Połączenie wysiłków podejmowanych przez obydwa 

przedsiębiorstwa w obszarze dostępu do zasobów oraz własnej eksploatacji z zapleczem 

petrochemicznym umożliwiającym dalsze przetwarzanie ropy naftowej i jej produktów 

może dodatkowo umocnić pozycję firmy na rynku nie tylko krajowym, ale także                  

i regionalnym. 

 Ewentualne obawy odnoszące się do ryzyka utraty kontroli nad 

skonsolidowanym przedsiębiorstwem także mogą zostać zmniejszone na drodze 

rozwiązań prawnych. W przypadku PKN Orlen Skarb Państwa jest właścicielem 27% 

udziałów, jednakże w myśl Statutu poszczególni współwłaściciele mają wpływ na 
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podejmowanie decyzji na poziomie 10% udziałów niezależnie od ich faktycznego 

wkładu, co zapewnia  Skarbowi Państwa decydujący głos w kwestii strategii i rozwoju 

przedsiębiorstwa. W przypadku konsolidacji PKN i Grupy Lotos interes państwa także 

może zostać zagwarantowany postanowieniami statutu przedsiębiorstwa. 

 Sam Orlen definiuje bezpieczeństwo surowcowe w kategoriach dostępności, 

zdolności przesyłu oraz akceptowalnej ceny sprzedaży gotowych paliw i uznaje, że           

w chwili obecnej bezpieczeństwo jest zapewnione. Brakuje jednak realnej strategii na 

wypadek ewentualnych zakłóceń dostaw surowca z kierunku wschodniego. W tym 

kontekście inwestycje prowadzone przez przemysł rafineryjny w państwach takich jak 

Białoruś i Rosja oraz ich nastawienie na eksport gotowych paliw wydają się szczególnie 

istotne. 

 

10. Bezpieczeństwo surowcowe Polski. Cele strategiczne         

i wnioski 

 Perspektywa długoterminowa bezpieczeństwa energetycznego Polski do 2050 

roku opiera się na wielu zmiennych. Po pierwsze pewnych trudności może przysporzyć 

określenie polityki handlowej Federacji Rosyjskiej. Obecnie stosunki gospodarcze               

i polityczne z tym państwem są napięte, a bilans wymiany handlowej jest dla Polski 

niekorzystny. W odpowiedzi na międzynarodowe sankcje nałożone na Federację 

Rosyjską po zajęciu Krymu Rosja skutecznie blokuje import towarów z terenu 

wybranych państw, w tym z Polski. Obecny bilans wymiany handlowej 

z Rosją utrzymywał się będzie do czasu poprawy stosunków dyplomatycznych, ale nie 

ma gwarancji, że nie zostanie podtrzymany dłużej. Państwo to nie raz zachowywało 

się w stosunkach międzynarodowych w irracjonalny sposób, zaprzeczający jego 

interesowi narodowemu w danym momencie, toteż nie można zakładać, że nie podejmie 

prób polityki rewanżu względem Polski. 

 Nie ma też możliwości jednoznacznego oszacowania skutków prowadzonej            

w Unii Europejskiej polityki klimatycznej i działań nastawionych na ograniczenie 

zużycia energii i paliw kopalnych. Spadek zapotrzebowania sektora transportowego na 

paliwa jest już dziś odczuwalny, w długiej perspektywie jednak można spodziewać się 

nawet przyspieszonego spadku zapotrzebowania na paliwa produkowane z ropy 

naftowej, wraz ze wzrostem udziału w rynku paliw odnawialnych oraz napędów 
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alternatywnych, jak instalacje zasilane wodorem, czy też pojazdy elektryczne. Należy 

zauważyć, że polskie firmy paliwowe nie są przygotowane na tego typu zmiany i nowe 

potrzeby rynku. 

 Po wtóre, nie sposób także przewidzieć, jak światowy rynek paliwowy zareaguje 

na kolejne postępy w realizacji strategii państw-eksporterów ropy naftowej w obszarze 

zwiększania sprzedaży produktów ropy naftowej zamiast samego surowca. Przerost 

mocy przerobowych przemysłu rafineryjnego Unii Europejskiej oraz dotychczasowe 

doświadczenie z rozwiązywania podobnych problemów w przeszłości wskazują, że jest 

wielce prawdopodobne, że w przypadku zwiększenia importu gotowego paliwa                  

i nasycenia rynku wewnętrznego UE oraz dalszego zaostrzania limitów emisyjnych na 

terytorium Wspólnoty zamykane będą kolejne rafinerie. Z uwagi na to, że w Polsce 

istnieją dwa duże ośrodki tego typu spodziewać się można, że w ramach ewentualnego 

europejskiego programu redukcji mocy przerobowych jedna z polskich rafinerii może 

zostać zlikwidowana. 

 Powodem do niepokoju są także ograniczone zasoby własne Polski. Złoża ropy 

naftowej przy obecnym poziomie eksploatacji dają dość długą perspektywę, lecz jeśli 

zechcieć pokryć całe krajowe zapotrzebowanie na ropę naftową wydobyciem 

wewnętrznym perspektywa ta skraca się do zaledwie 10 lat, czyli w roku 2025 Polska     

w 100% zależna byłaby od ropy naftowej z importu. 

Z perspektywy geopolitycznej w zakresie możliwości dywersyfikacji źródeł 

energii nie dojdzie do żadnych gwałtowanych zmian na lepsze. Jedynie coraz bardziej 

prawdopodobne trwałe wejście amerykańskich surowców energetycznych na rynki 

światowe można uznać za czynnik pozytywny. 

Szukanie możliwości zwiększania bezpieczeństwa energetycznego jest jednak 

projektem tak zasadniczym z punktu widzenia racji stanu, że nie może być traktowane 

w sposób niepoważny, nawet wówczas, gdy trudno oczekiwać gwałtownych zmian          

w tym zakresie. 

Zasadnicze – i pewnym sensie rewolucyjne znaczenie - ma uruchomienie 

gazoportu, któremu towarzyszyć powinna  budowa sieci interkonektorów. Polska musi 

ponadto dążyć do zablokowania niekorzystnych dla naszej gospodarki oraz 

bezpieczeństwa energetycznego decyzji UE w zakresie polityki klimatycznej. Należy        

w tym zakresie rozważać wszelkie opcje, w tym również użycie weta. Polski węgiel musi 
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pozostać kluczowym elementem naszej energetyki, szczególnie, że technologia 

gazyfikacji węgla może wraz z upływem czasu stać się ekonomicznie opłacalna. 

Konieczna jest jednoznaczna decyzja o budowie elektrowni atomowej, przy czym 

ogromne znacznie ma tutaj uwzględnienie w kosztach budowy systemu obrony 

przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, który ochraniałby nasze instalacje nuklearne.   

Duże znaczenie ma poprawa relacji z sąsiadami, co warunkuje możliwość 

współpracy regionalnej w zakresie energetyki. Dla przykładu stosunki z Litwą nie 

powinny być sprowadzone do kwestii praw polskiej mniejszości na Litwie, ale 

uwzględniać również aspekty geopolityczne. Co więcej, Polska powinna na forum UE 

aktywnie wspierać dialog energetyczny z Turcją oraz wspierać próby stabilizacji sytuacji 

w Libii, która jest poważnym źródłem zaopatrzenia dla krajów południa UE.  

Należy dokonać audytu działań, w tym ustawodawczych w zakresie wydobycia 

gazu łupkowego w Polsce i dokonać analizy możliwości reanimowania tego projektu. 

Kluczowe znaczenie ma też sformułowanie jednoznacznej strategii energetycznej 

państwa w formie ustawy i bezwzględne egzekwowanie jej zapisów tak od organów 

państwa, spółek skarbu państwa, jak i od biznesu prywatnego. 

Przyszła strategia energetyczna i strategia paliwowa państwa powinny 

uwzględnić ewentualną możliwość konsolidacji polskich przedsiębiorstw rafineryjnych 

z uwzględnieniem potencjalnych negatywnych i pozytywnych następstw. Dwie 

zasadnicze drogi rozwoju zakładają możliwość pełnej liberalizacji rynku paliw oraz 

rezygnacji z własnego przemysłu rafineryjnego na rzecz podmiotów zewnętrznych – jak 

to uczyniono w Czechach. Podejście to jednak w obliczu zaburzeń geopolitycznych,           

z jakimi mamy do czynienia obecnie może okazać się niekorzystne dla wewnętrznego 

rynku paliw. W samych Czechach natomiast często powraca dyskusja polityczna na 

temat skutków sprzedaży krajowych przedsiębiorstw naftowych. Druga droga rozwoju 

oznacza zabezpieczenie interesu narodowego poprzez utrzymanie kontroli państwa nad 

przedsiębiorstwami naftowymi oraz umacnianie ich pozycji krajowej i regionalnej.         

W obydwu przypadkach zabezpieczenie majątku narodowego wymaga jednak 

opracowania kompleksowej strategii podzielonej na obszary oddziaływania, przy której 

przygotowaniu istotny będzie udział przedstawiciela właściciela przedsiębiorstw, czyli 

Skarbu Państwa, reprezentowanego na poziomie właściwych do danych kwestii 

resortów. 
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 Poprawa bezpieczeństwa surowcowego Polski wymaga zatem pilnego podjęcia 

zdecydowanych działań mających na celu zwiększenia niezależności od importu 

surowca z terytorium Federacji Rosyjskiej, czyli dostosowania bazy magazynowej               

i systemów przetwarzania do ropy naftowej z większą zawartością lekkich frakcji. Po 

drugie zaś poprawy wymagają także stosunki bilateralne z Federacją Rosyjską, 

ponieważ tylko stabilne partnerstwo daje perspektywę stabilnych dostaw                             

i pewność cen. Po trzecie, niezbędne jest jednoznaczne i konsekwentne zaangażowanie 

Polski w budowę wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej, by jej kształt 

odpowiadał interesom Polski. Obecne kierunki rozwoju bezpieczeństwa energetycznego 

UE podporządkowane polityce klimatycznej mogą okazać się dla Polski zbyt kosztowne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione tezy stanowią syntezę wypowiedzi ekspertów uczestniczących 

w dyskusji panelowej i jako takie nie stanowią oficjalnego stanowiska 

Narodowego Centrum Studiów Strategicznych oraz PKN ORLEN, który był 

partnerem spotkania. 
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Narodowe Centrum Studiów Strategicznych jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, 
który powstał w celu  pobudzania debaty, rozwijania innowacyjnego myślenia oraz 
dokonywania analiz z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego,          
w tym w szczególności w zakresie planowania oraz inwestycji w zdolności obronne dla 
przyszłych Sił Zbrojnych RP.  Celem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych jest 
również rozwój myśli strategicznej w Rzeczpospolitej Polskiej.  Służy temu działalność 
analityczna, naukowa, wydawnicza oraz edukacyjna. W naszej działalności badawczej 
współpracujemy z najlepszymi ośrodkami eksperckimi w kraju i za granicą. 

 


