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Znaczenie polsko-litewskiej wspó³pracy energetycznej 
dla UE

W ostatnich tygodniach w relacjach polsko-litewskich powróci³ temat budowy mostu 
energetycznego oraz gazoci¹gu ³¹cz¹cego Polskê z Litw¹. Inwestycja ma charakter 
strategiczny nie tylko dla bezpieczeñstwa obu pañstw, ale szerzej dla pañstw basenu Morza 
Ba³tyckiego oraz ca³ej Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni siê do zamkniêcia 
tzw. pierœcienia ba³tyckiego (elementu wspólnotowego rynku energii, którego celem jest 
zwiêkszenie zdolnoœci przesy³owych pañstwa Morza Ba³tyckiego), istotnego z punktu 
widzenia dostaw energii w tej czêœci UE. Ostatnie wydarzenia i mo¿liwe konsekwencje 
kryzysu ukraiñskiego sprawiaj¹, i¿ powraca pytanie o kondycjê bezpieczeñstwa 
energetycznego zarówno UE, jak i poszczególnych pañstw cz³onkowskich, a tak¿e 
mo¿liwoœci UE w zapobieganiu skutkom przerw w dostawie energii elektrycznej oraz 
surowców energetycznych do jej pañstw cz³onkowskich.

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow 
FKP dr Justyna Trubalska analizuje potencja³ polsko-litewskiej wspó³pracy energetycznej. 
„Poziom bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej jest uwarunkowany kondycj¹ 
najs³abszego jej pañstwa w analizowanym sektorze. Tym samym istotne jest realizowanie 
inicjatyw oddolnych, które nie tylko przyczyniaj¹ siê do poprawy bezpieczeñstwa 
energetycznego poszczególnych pañstw, ale maj¹ przede wszystkim wp³yw na 
bezpieczeñstwo energetyczne ca³ej Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia istotne s¹ 
obecnie dwie g³ównie inwestycje, tj. budowa mostów energetycznych oraz budowa 
po³¹czeñ gazoci¹gowych”.

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej analizy!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Autor

dr Justyna Trubalska 

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
specjalizuj¹cym siê w polityce 
zagranicznej, którego misj¹ jest 
p r o p a g o w a n i e  w o l n o œ c i ,  
sprawiedliwoœci i demokracji. 
Dzia³ania Fundacji  obejmuj¹ 
prowadzenie badañ naukowych, 
opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz 
konferencji, edukowanie i wspieranie 
liderów. Fundacja jest jedn¹  dwóch 
polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji 
partnerskiej Rady Europy oraz jest 
cz³onkiem „Grupy Zagranica” 
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie 
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce 
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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dr Justyna Trubalska 

W ostatnich tygodniach w relacjach polsko-litewskich powróci³ temat budowy mostu 

energetycznego oraz gazoci¹gu ³¹cz¹cego Polskê z Litw¹. Inwestycja ma charakter 
strategiczny nie tylko dla bezpieczeñstwa obu pañstw, ale szerzej dla pañstw basenu Morza 
Ba³tyckiego oraz ca³ej Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni siê do zamkniêcia 
tzw. pierœcienia ba³tyckiego (elementu wspólnotowego rynku energii, którego celem jest 
zwiêkszenie zdolnoœci przesy³owych pañstwa Morza Ba³tyckiego), istotnego z punktu 
widzenia dostaw energii w tej czêœci UE. Ostatnie wydarzenia i mo¿liwe konsekwencje 
kryzysu ukraiñskiego sprawiaj¹, i¿ powraca pytanie o kondycjê bezpieczeñstwa 
energetycznego zarówno UE, jak i poszczególnych pañstw cz³onkowskich, a tak¿e 
mo¿liwoœci UE w zapobieganiu skutkom przerw w dostawie energii elektrycznej oraz 
surowców energetycznych do jej pañstw cz³onkowskich.
 
Uwarunkowania wspó³pracy energetycznej 
Sektor energii ma fundamentalne znaczenie dla stosunków miêdzynarodowych. Odnosi siê 
to zarówno do wp³ywu surowców energetycznych dla funkcjonowania i rozwoju 
pojedynczych pañstw, jak równie¿ do wyznaczania ich pozycji i roli w œrodowisku 
miêdzynarodowym. Dodatkowo wyraŸnie zaznacza siê tendencja narastania 
wspó³zale¿noœci, która przejawia siê w stosunku wra¿liwoœci (sensitivity) oraz podatnoœci 
(vulnerability). Polska  i Litwa, które ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci wydobycia 
surowców energetycznych z w³asnych Ÿróde³ oraz niezrównowa¿on¹ strukturê dostawców 
surowców energetycznych, s¹ szczególnie wra¿liwe na negatywne impulsy pochodz¹ce ze 
œwiatowego rynku energii.  Potwierdzaj¹ to wskaŸniki zale¿noœci importowej obydwu 
pañstw zarówno w zakresie ropy naftowej (Polska: 100%; Litwa 110%), jak i gazu ziemnego 
(Polska: 70%; Litwa 100%). S¹ one dodatkowo wzmocnione dzia³aniami ich g³ównego 
dostawcy gazu ziemnego – Federacji Rosyjskiej, jak nieprzewidziane przerwy w dostawach 
surowców energetycznych, czy wy¿sze stawki za dostawy gazu ziemnego w porównaniu do 
pozosta³ych pañstw UE. Wskazana zale¿noœæ jest warunkowana brakiem infrastruktury, 
która w obecnym kszta³cie nie zapewnia obydwu podmiotom mo¿liwoœæ zbilansowania 
struktury dostawców surowców energetycznych. Przek³ada siê to bezpoœrednio na poziom 
ich bezpieczeñstwa energetycznego, a tym samym stanowi punkt wyjœciowy do nawi¹zania 
wspó³pracy bilateralnej w tym zakresie. G³ówn¹ determinantê bezpieczeñstwa 
energetycznego zarówno w Polsce, jak i na Litwie stanowi brak infrastruktury 
energetycznej. Konsekwencj¹ tego jest izolacja od systemu energetycznego oraz 
infrastruktury przesy³owej ³¹cz¹cego oba pañstwa (w ró¿nym stopniu) z pañstwami 
Europy Zachodniej.  Przek³ada siê to równie¿ na brak mo¿liwoœci reakcji i pomocy pañstw 
cz³onkowskich UE w sytuacji przerwania dostaw surowców energetycznych oraz energii 
elektrycznej. Stoi to w sprzecznoœci z promowan¹ przez oba pañstwa zasad¹ solidarnoœci 
energetycznej. 
Celem polityki energetycznej UE jest budowa i sprawne funkcjonowanie wspólnego rynku 
energii i gazu ziemnego w jej ramach. G³ównymi jej wyznacznikami obok dywersyfikacji 
noœników energii, jest zapewnienie sta³ych dostaw energii do pañstw cz³onkowskich, 
a tak¿e rozbudowa transeuropejskich sieci energetycznych do przesy³u gazu ziemnego oraz 
energii elektrycznej. Nale¿y dodatkowo zaznaczyæ, ¿e cele obu zainteresowanych pañstw 
w tej p³aszczyŸnie s¹ zbie¿ne. Odnosz¹ siê one zarówno do poprawy stopnia niezale¿noœci 
energetycznej, poprzez realizacjê dzia³añ maj¹cych na celu dywersyfikacjê tras przesy³u, 
Ÿróde³ oraz noœników energii. Wp³ywa to nie tylko na bezpieczeñstwo energetyczne Polski 
i Litwy, ale ca³ej UE.
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Tym samym realizacja polityki energetycznej Polski i Litwy sprowadza siê do kilku 
postulatów. Po pierwsze, d¹¿enia do integracji ich systemu przesy³owego z systemem 
energetycznym pañstw UE. Po drugie, podejmowania dzia³añ, których celem jest budowa 
jednolitego rynku energii, m.in. poprzez wspó³pracê bilateraln¹. Po trzecie, realizacji 
projektów, których efektem jest zwiêkszenie udzia³u innych ni¿ rosyjskie Ÿróde³ dostaw 
surowców energetycznych. Wynika to z przyjêtego za³o¿enia funkcjonowania UE w tym 
zakresie i odnosi siê do likwidacji regionów odizolowanych od reszty pañstw UE, a do tej 
kategorii nale¿y zaliczyæ Polskê oraz Litwê, a tak¿e £otwê i Estoniê.
 
Znaczenie polsko-litewskiej wspó³pracy energetycznej
Poziom bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej jest uwarunkowany kondycj¹ 
najs³abszego jej pañstwa w analizowanym sektorze. Tym samym istotne jest realizowanie 
inicjatyw oddolnych, które nie tylko przyczyniaj¹ siê do poprawy bezpieczeñstwa 
energetycznego poszczególnych pañstw, ale maj¹ przede wszystkim wp³yw na 
bezpieczeñstwo energetyczne ca³ej Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia istotne s¹ 
obecnie dwie g³ównie inwestycje, tj. budowa mostów energetycznych oraz budowa 
po³¹czeñ gazoci¹gowych. 
W celu budowy mostów energetycznych w 2008 r. utworzono polsko-litewsk¹ spó³kê 
LitPol Link, której celem by³o przygotowanie projektu technicznego. Inwestycja zosta³a 
uznana przez Komisjê Europejsk¹ za projekt o znaczeniu strategicznym dla ca³ej Unii 
Europejskiej, a tym samym ju¿ w 2011 r. przyznano 239 mln euro na realizacjê projektu 
(216 mln euro dla strony polskiej oraz 23 mln dla Litwy). W maju 2014 r. maj¹ rozpoczê³y 
siê prace w litewskim Alytus, z kolei po stronie polskiej, na odcinku od E³ku do granicy. 
Inwestycja ma zostaæ zrealizowana do koñca 2015 r. 
Budowa mostów energetycznych stanowi element przyczyniaj¹cy siê do rozwoju 
transeuropejskich sieci energetycznych, których celem jest zmniejszenie izolacji regionów 
w ramach UE, czego efektem jest wzmocnienie bezpieczeñstwa dostaw energii. Nale¿y 
zauwa¿yæ, ¿e po³¹czenie zapewni Polsce utrzymanie swojej tranzytowej roli, natomiast 
strony Litwie, jak równie¿ pozosta³ym pañstwom basenu Morza Ba³tyckiego, pozwoli 
w³¹czyæ siê do europejskiego systemu energetycznego (Continental European Network). 
Inwestycja wpisuje siê równie¿ w projekt Komisji Europejskiej Baltic Energy Market 
Interconnection Plan, przyjêty w lipcu 2009 r., którego g³ównym celem jest zakoñczenie 
izolacji pañstw ba³tyckich od europejskiego rynku energii i utworzenia tzw. pierœcienia 
ba³tyckiego, który po³¹czy rynek Litwy, £otwy i Estonii z europejsk¹ sieci¹ elektryczn¹, za 
poœrednictwem Polski. Realizacja inwestycji przyczynia siê do wzmocnienia niezale¿noœci 
energetycznej Litwy i Polski oraz zagwarantuje ci¹g³oœæ jej dostaw.
Rozwój bilateralnej wspó³pracy energetycznej jest dodatkowo wzmocniony poprzez 
budowê gazoci¹gu ³¹cz¹cego Polskê i Litwê. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizacjê 
inwestycji jest Gaz – System S.A. oraz AB Lietuvos Dujos. Budowa terminalu do odbioru 
skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu wymusza inwestycje w nowe po³¹czenia 
gazoci¹gowe, które zapewni¹ Polsce mo¿liwoœæ odsprzeda¿y importowanego surowca. 
Tym bardziej, i¿ terminal zapewni regazyfikacjê surowca w iloœci 5 mld m szeœæ., 
z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia do 7,5 mln m szeœæ., wymuszaj¹c na Polsce poszukiwania 
rynków zbytu. Akwen Morza Ba³tyckiego jest niewielki, dlatego budowa terminalu LNG 
w Œwinoujœciu powoduje, ¿e plany skonstruowania kolejnych terminali s¹ nieop³acalne. 
Jednoczeœnie mo¿na uznaæ, ¿e terminal w Œwinoujœciu mo¿e stanowiæ istotny element 
bezpieczeñstwa energetycznego nie tylko dla Polski, ale tak¿e dla pozosta³ych pañstw 
basenu Morza Ba³tyckiego. 
Prace nad studium wykonalnoœci zosta³y ju¿ zakoñczone. Polsko-litewskie po³¹czenie 
gazoci¹gowe zosta³o zakwalifikowane do inwestycji, maj¹cych strategiczne znaczenie dla 
Unii Europejskie, a tym samym zosta³o ujête w planie bud¿etowym UE na lata 2014-2020. 
Realizacja projektu jest uzale¿niona od dalszego wsparcia projektu przez Komisjê 
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Europejsk¹. 
Wskazane projekty stanowi¹ elementy budowy wspólnego rynku energii UE, 
a jednoczeœnie przyczyni¹ siê do wzrostu bezpieczeñstwa energetycznego obydwu pañstw. 
W wymiarze wewnêtrznym Polski i Litwy projekty umo¿liwi¹ likwidacjê tzw. wysp 
energetycznych oraz zapewni¹ mo¿liwoœæ zwiêkszenia struktury dostawców energii 
elektrycznej i gazu ziemnego. W wymiarze regionalnym wspó³praca przek³ada siê na 
budowê wspólnego rynku energii UE oraz w przysz³oœci wp³ynie na mo¿liwoœæ 
zastosowania w praktyce mechanizmów solidarnoœci energetycznej w sytuacji przerw 
w dostawie surowców energetycznych czy energii elektrycznej.  

Strona 4

6/2014 Znaczenie polsko-litewskiej wspó³pracy energetycznej dla UE



Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów  6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Rekomendacje dla Polski
1. Budowa mostów energetycznych oraz budowa po³¹czeñ gazoci¹gowych powinny zostaæ 
zrealizowane. Obie inwestycje stanowi¹ istotny element wzmocnienia bezpieczeñstwa 
energetycznego Polski i Litwy, a tak¿e Unii Europejskiej. Sprawne funkcjonowanie 
po³¹czeñ miêdzysystemowych zapewnia mo¿liwoœæ praktycznego zastosowania 
mechanizmów solidarnoœci energetycznej w przypadku przerw w dostawach zarówno 
energii elektrycznej, jak równie¿ gazu ziemnego.

2. Dodatkowo budowa Europejskiej Wspólnoty Energetycznej (propozycja 
przewodnicz¹cego Parlamentu Unii Europejskiej Jerzego Buzka z 2011 r.) oraz koncepcja 
unii energetycznej zaproponowanej przez premiera Donalda Tuska, w praktyce nie s¹ 
w stanie funkcjonowaæ bez zapewnienia po³¹czeñ miêdzysystemowych. Nale¿y zauwa¿yæ, 
¿e wspomniane propozycje spotka³y siê z poparciem strony litewskiej.

3. Polska w dalszym ci¹gu powinna realizowaæ projekty, których celem bêdzie rozbudowa 
infrastruktury przesy³owej i likwidacji „wysp energetycznych” (m.in. w pó³nocnej czêœci 
województwa warmiñsko-mazurskiego, woj. lubuskie, zachodniopomorskie, kujawsko-
pomorskie).

4. Dzia³ania na rzecz podniesienie bezpieczeñstwa energetycznego Polski w ci¹gu 
najbli¿szych dwóch lat powinny skoncentrowaæ siê na rozbudowie infrastruktury 
energetycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem po³¹czeñ miêdzysystemowych.

5. Realizacja projektu budowy terminala LNG w Œwinoujœciu wymusza poszukiwanie 
odbiorców gazu skroplonego, g³ównie wœród pañstw Europy Œrodkowej (m.in. Czechy, 
S³owacja, Wêgry) i stopniowe przygotowanie infrastruktury przesy³owej we wskazanych 
kierunkach.

Rekomendacje dla UE
1. UE powinna w dalszym ci¹gu wspieraæ inicjatywy oddolne pañstw cz³onkowskich 
realizowane na ich terytorium w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej: 
po³¹czenia miêdzysystemowe, rozbudowa infrastruktury przesy³owej (wraz z rewersami), 
budowa punktów odbiorczych oraz rozbudowa pojemnoœci magazynowych.

2. Wspieranie projektów transeuropejskich sieci energetycznych w dalszym ci¹gu pozostaje 
kluczowe dla budowy wspólnego rynku energii. Warunkiem dla funkcjonowania 
wspólnego rynku energii oraz mo¿liwoœæ praktycznego zastosowania mechanizmów 
solidarnoœci energetycznej. Obok koncepcji teoretycznych, jest uzale¿niona od istnienia 
rozbudowanej, sprawnie funkcjonuj¹cej energetycznej sieci przesy³owej, a tak¿e sieci 
infrastruktury przesy³owej gazu ziemnego, które zapewni¹ zmaterializowanie siê 
za³o¿onych celów.

3. Komisja Europejska powinna przyznaæ dofinansowanie na realizacjê gazoci¹gu 
³¹cz¹cego Polskê z Litw¹, poniewa¿ stanowi on istotny element dla tworzonego wspólnego 
rynku energii.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

„Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego”

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³a prezydent £otwy Vaira 
Vîíe-Freiberga, by³y wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO Javier Solana, by³y minister spraw 
zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji 
Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w „KMP”, proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ 
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery „KMP” nale¿y podaæ 
swój e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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