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specjalizującym się w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwie. 
Fundacja Pułaskiego dostarcza stra-
tegiczne analizy i rozwiązania dla 
decydentów rządowych, sektora  
prywatnego i społeczeństwa oby-
watelskiego, które dają wgląd  
w przyszłość i przewidują nadcho-
dzące zmiany. Fundacja w swoich 
badaniach i analizach koncentruje 
się głównie na dwóch wektorach 
geograficznych: transatlantyckim 
oraz Rosji i obszarze postsowieckim. 
Merytorycznie tematyka obejmu-
je analizę szans i zagrożeń dla bez- 
pieczeństwa krajowego i międzynaro-
dowego w sferach gospodarczej,  
militarnej, społeczno-politycznej 
oraz informacyjnej. Fundacja  
posiada status organizacji partnerskiej  
Rady Europy.
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Tradycją stały się już coroczne wystąpienia Ministra Spraw 
Zagranicznych, który przed Sejmem, prezentuje założe-
nia prowadzonej przez siebie polityki na nadchodzący rok.  
Niestety wystąpienia te cieszą się coraz mniejszym  
zainteresowaniem opinii publicznej. Chcąc odwrócić 
ten trend, zespół ekspertów Fundacji Pułaskiego  
podjął się opracowania zbioru rekomendacji dla  
polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dokument  
stanowi syntezę działań jakie zdaniem FKP polska dyplomacja po-
winna podjąć w 2014 r. w odniesieniu do poszczególnych kierunków 
geograficznych i najważniejszych zagadnień międzynarodowych.

Chcielibyśmy, aby dobrą praktyką stało się uwzględnianie głosu ekspertów z pozarządowych 
think-tanków w procesie planowania strategii polskiej polityki zagranicznej. Mając na uwadze, 
że obiektywizm samooceny jest z natury rzeczy subiektywny, wierzymy że perspektywa 
„z zewnątrz” resortu spraw zagranicznych będzie nie tylko odświeżająca ale i użyteczna.  
Zasługuje na to wspólne dobro Polski.

Życzę interesującej lektury,

Szanowni Państwo!

Zbigniew Pisarski
Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego



1. NATO

1. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała  
diametralne pogorszenie najbliższego środowiska  
bezpieczeństwa Polski; zmiany te ponownie 
udowodniły, że – niezależnie od prowadzonych 
przez Polskę wysiłków na rzecz modernizacji Sił 
Zbrojnych – Sojusz Północnoatlantycki pozostaje 
głównym zewnętrznym filarem bezpieczeństwa RP. 

2. Szczyt NATO w Walii będzie stanowił  
najważniejsze wydarzenie w polityce bezpie- 
czeństwa Polski w 2014 r. Może on przyczynić się 
do ugruntowania zmian, które w korzystny sposób 
wpłynęłyby w najbliższych latach na politykę bez-
pieczeństwa RP.
 
3. Celem Polski w czasie szczytu NATO powin-
no być zapewnienie zwiększenia realnej obec-
ności Sojuszu w Europie Środkowej. Dotyczy to  
zarówno regularnych, najlepiej corocznych, 
ćwiczeń wojskowych w regionie (w formule 
LIVEX), jak i rozmieszczenia stałej infrastruktury 
wojskowej.
 
4. Skuteczność polskich postulatów w śred-
nim i długim okresie będzie uzależniona  
zarówno od działań podejmowanych przez  
dyplomację narodową, jak i od zwiększenia 
liczby Polaków pracujących na kluczowych  
stanowiskach w Sojuszu.
 
5. Polska powinna w większym niż w 
ostatnich latach stopniu wspierać wysił-
ki na rzecz zbliżenia NATO z państwa-
mi dążącymi do członkostwa w Sojuszu.  
Szczególnie dotyczy to Gruzji, która aktywnie 
uczestniczyła w operacjach Sojuszu (np. w Afgani-
stanie) i pomimo zmian politycznych wciąż utrzy-

muje transatlantycki kurs w polityce zagranicznej. 
Polityka „otwartych drzwi” powinna być, obok 
obrony kolektywnej, głównym postulatem  
polskiej aktywności w ramach NATO.

2.  Unia Europejska

1. Polska dzięki członkostwu w UE umocniła swoją pozy-
cję międzynarodową. Niemniej wciąż pozostaje poza 

ścisłym centrum decyzyjnym Unii, które skupio-
ne jest wokół strefy euro. Priorytetowym celem w 
2014 r. powinno być ogłoszenie planowanej daty 
przyjęcia europejskiej waluty. Wejście do strefy 
euro powinno być traktowane zarówno jako  
działanie gospodarcze, jak i dodatkowa gwaranc-

ja bezpieczeństwa dla Polski.
 
2. Wartością dodaną w procesie integracji  
europejskiej są struktury regionalne (minilateralne). 
Współpraca w ramach ugrupowań minilateralnych 
z udziałem Polski (Trójkąt Weimarski, Grupa 
Wyszehradzka, Państwa Bałtyckie) przyczynia się do 
łagodzenia różnic w stanowiskach prezentowanych 
przez poszczególne państwa. Należy mieć jednak 
świadomość, że źle zarządzana współpraca minilat-
eralna może doprowadzić do osłabienia trendów in-
tegracyjnych w ramach UE.

3. Utworzenie Międzynarodowego Funduszu 
Weimarskiego, wzorowanego na Międzynaro-
dowym Funduszy Wyszehradzkim zapewni 
Polsce dodatkowe narzędzie do rozwijania  
regionalnej współpracy z kluczowymi part-
nerami w UE.
4. Celem Polski powinno być dalsze wzmacni-

anie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony  
(WPBiO), która może stanowić kluczowy instru-
ment 
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uzupełniający NATO. WPBiO stała się polską spec-
jalności w ramach UE; jej urealnienie wymagać 
będzie nie tylko zmian instytucjonalnych i strate-
gicznych, ale przede wszystkim gotowości państw 
członkowskich (w tym Polski) do uczestniczenia 
w operacjach i misjach UE (stanowiących esenc-
ję zarządzania kryzysowego w ramach UE). Polska  
powinna być motorem powstania nowej strategii 
bezpieczeństwa UE.
 
4. Polska wciąż w niewystarczającym stopniu 
jest reprezentowana w instytucjach unijnych.  
Jaskrawym przykładem jest brak Polaków na  
kierowniczych stanowiskach w Europejskiej  
Agencji Obrony (pomimo planowanych wydatków 
na modernizację Sił Zbrojnych RP na poziomie 130 
mld PLN w ciągu najbliższej dekady). Celem pol-
skiego rządu powinno być zwiększenie obecności  
wykwaifikowanych przedstawicieli Polski w  
instytucjach unijnych, w tym poprzez  
stworzenie specjalnego programu rządo-
wego, w celu lepszego przygotowania  
i promowania odpowiednich kandydatów.  

3. Stany Zjednoczone

1. Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi  
powinny być oparte na trzech filarach: polityce 
bezpieczeństwa, promocji demokracji i polityce 

wschodniej. 

2. W polityce bezpieczeństwa za najważniejszy 
cel Polski należy uznać dążenie do zwiększenia 
stałego stacjonowania sił zbrojnych USA na tery-
torium RP. Chodzi zarówno o zwiększenie liczby  
samolotów w ramach Aviation Detachment, 
jak i rozlokowanie w Polsce oddziałów wojsk 
lądowych USA. Takie rozwiązanie, w połącze-

niu z amerykańskim systemem obrony przeciw- 
rakietowej, który ma zostać rozmie- 
szczony w Redzikowie do 2018 r., zwiększyłoby  
bezpieczeństwo RP, a jednocześnie wpisywałoby się 
w politykę NATO dot. visible assurance.

3. W ramach drugiego filaru – promowania 
demokracji – Polska ma szansę stać się global-
nym sojusznikiem USA, rekompensując tym 
samym swoją ograniczoną gotowość do udziału w  
operacjach poza obszarem traktatowym w  
wymiarze militarnym. Polska, jako europejski  
lider w promowaniu demokracji (Sekretariat 
Wspólnoty Demokracji w Warszawie; Europejski 
Fundusz na rzecz Demokracji), powinna rozważyć 
wsparcie wysiłków USA na rzecz demokratyzac-
ji w regionie Azji Południowo-Wschodniej  
(„Polish democratic pivot to Asia-Pacific”). 
Państwami o szczególnym znaczeniu dla Polski  
powinny w szczególności być Mjanma i Wietnam. 

4. Kryzys ukraiński spowodował, że polity-
ka wschodnia stała się ponownie jednym z  
ważniejszych punktów polityki zagranicznej USA.  
Polska, mająca ambitniejszy program dla Europy  
Wschodniej niż wiele państw UE, dzięki bliższej 
współpracy z USA mogłaby przyczynić się do 
zwiększenia ekonomicznej i społecznej stabili-
zacji regionu, w szczególności Ukrainy, Gruzji i 
Mołdawii.

4. Polityka wschodnia

1. Rosyjska  agresja na Ukrainę  
spowodowała całkowite przewartościowanie sytuacji  

politycznej w Europie Wschodniej. Wydarze-
nia na Krymie i w południowo-wschodniej Ukrain-
ie dają Polsce możliwość ponownego wglądu we własną  
politykę wschodnią.

2. Dotychczasowy proces poszukiwania płaszczyzn 
porozumienia między Polską a Rosją, pomimo  
sukcesów (m.in. mały ruch graniczny), nie 
przyniósł spodziewanych korzyści w relacjach
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bi lateralnych. Przyczynił się on z pewnością do 
poprawy wizerunku Polski na Zachodzie; niemniej 
nadal widoczne są znaczące różnice w postrzeganiu 
Rosji w Polsce i w Europie Zachodniej.

3. Rząd RP powinien rozważyć ograniczenie do 
minimum kontaktów roboczych i politycznych 

ze stroną rosyjską. Należy ponownie rozważyć  
zasadność organizowania w 2015 r. „Roku  
polskiego w Rosji” i „Roku rosyjskiego w Polsce”. 
4. Polska, wraz ze Szwecją, Finlandią oraz  
Państwami Bałtyckimi, powinna rozpocząć na  
forum UE dyskusję o potrzebie reformy  
Partnerstwa Wschodniego. Gruzja, Mołda-
wia i Ukraina znajdują się w zupełnie innej  
sytuacji politycznej i gospodarczej niż Azerbejdżan,  
Armenia i Białoruś; inne są także ich długo-
falowe cele w relacjach z UE (członkostwo vs. 
współpraca). Reforma Partnerstwa Wschod-
niego powinna zakładać przyznanie Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainie uprzywilejowanego statusu w  
relacjach z Unią. Jednocześnie należy dążyć do ich  
finansowego, społecznego i politycznego  
zabezpieczenia przed dalszą 
presją ze strony Rosji  
i jej szkodliwą działalnością w regionie.

5. Bałkany Zachodnie

1. W kolejnych latach UE poszerzy się  
o państwa z regionu Bałkanów Zachodnich. Polska, 
jako orędownik polityki otwartych drzwi, powinna 
zaktywizować swoje działania w celu wzmocnienia 
relacji z państwami bałkańskimi. 

2. Zwiększenie działań w tym regionie umocni pozy-
cję Polski nie tylko na Bałkanach, ale także wewnątrz 
UE, głównie dzięki możliwości pozyskania w długim 

okresie sojuszników dla takich celów politycznych jak wymi-
ar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Należy tym 
samym dążyć do zintensyfikowania kontaktów na wysokim  
szczeblu z politykami państw Bałkanów Zach-
odnich. Kluczowe będą wizyty Prezydenta RP w  
Serbii, Czarnogórze i Macedonii.

3. Nastąpił  wzrost inwestyc-
ji    bezpośrednich w region-
ie Bałkanów (Chiny, Indie, Turcja,  
państwa arabskie). Polska, będąca 
szóstą gospodarką w UE, powinna 
wspomóc polskich przedsiębiorców i 

zwiększyć ich zainteresowanie wschodzącymi ryn-
kami Bałkanów Zachodnich. 

4. Bałkany Zachodnie nie są homogenicznym re-
gionem, dlatego konieczne jest określenie sektorów 
w danym państwie, w które warto  inwestować (w 
Chorwacji i Serbii infrastruktura zarówno dro-
gowa, jak i energetyczna; w Czarnogórze oraz Al-
banii turystyka i branża wydobywcza). 

5. Bałkany Zachodnie wciąż nie są regionem o 
ustabilizowanej sytuacji w polityce  
bezpieczeństwa. Jak dotychczas nie ma przesłanek do 
zakończenia misji KFOR i przekazania odpowied-
zialności za bezpieczeństwo Kosowa wyłącznie siłom 

UE. Dalszych zmian wymagać będzie zatem misja  
EULEX w Kosowie. Należy także wziąć pod uwagę 
rosnące zagrożenie terroryzmem islamskim w  
regionie (udział ekstremistów z Kosowa, Albanii 
oraz Macedonii w walkach w konflikcie w Syrii). 
6. Po zakończeniu operacji ISAF Bałkany Zachod-
nie powinny stać się pierwszoplanowym teatrem 
zaangażowania Sił Zbrojnych RP. Stabilizacja kon-
tynentu europejskiego jest sojuszniczym obowiąz-
kiem Polski. Tym samym należy rozważyć zwiększe-
nie udziału Polski  zarówno w misji KFOR, jak i  
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operacjach UE w regionie (EUFOR Althea,  
EULEX w Kosowie).

6. Azja i Pacyfik

1. Wzrost znaczenia polityczno-gospodarczego Azji 
w świecie oznacza dla UE, w tym Polski, szansę 

rozwoju gospodarczego, ale także proporcjonalny 
spadek znaczenia Unii w globalnej polityce. 
Proces ten może oznaczać również pogłębienie roz-
bieżnych interesów ekonomicznych Francji 
i Wielkiej Brytanii, mających związki z mniejszymi 
państwami regionu, będącymi w opozycji do Chin 
(głównego partnera Niemiec w regionie).

2. Zwiększenie zaangażowania USA w regionie Azji 
i Pacyfiku będzie oznaczało stopniowe ograniczanie 
działań Stanów Zjednoczonych na rzecz rozwiązy-
wania problemów bezpieczeństwa w Europie w 
długim okresie. W interesie Polski jest selektywne 
wspieranie działań USA w regionie Azji i Pacyfiku, 
w szczególności w sferze promowania demokracji 
(Wspólnota Demokracji, Europejski Fundusz na 
rzecz Demokracji), a także w sferze polityki 
bezpieczeństwa (np. selektywny i ograniczony  
udział w operacjach sił specjalnych).

3. Polska jest ściśle związana gospodarczo z  
Niemcami, toteż rozwój relac-
ji niemiecko-chińskich, kosz-
tem związków Chin z Francją  
i Wielką Brytanią, ma dla Polski kluczowe 
znaczenie ekonomiczne. Dla pozostałych państw 
Azji, ze względu na wciąż niską innowacyjność gos-
podarki, Polska nie jest interesującym partnerem w 
ich programach rozwojowych.

4. Z perspektywy polskiej gospodarki należy 
pogłębiać współpracę z państwami Azji w 

obszarze: 
a) gazyfikacji węgla (szczególnie istotne dla Chin 
i Indii) – korzystne byłoby także zawarcie poro-
zumienia z Niemcami o partnerskim rozwoju tej 
technologii;

b) rozbudowy infrastruktury kolejowej i drogowej 
(główni konkurenci: Francja, Hiszpania, Niemcy);

c) przetwórstwa spożywczego.

7. Azja Środkowa

W 2014 r. dojdzie do kolejnej odsłony rywalizacji 
mocarstw o wpływy w państwach Azji Środkowej 
i Afganistanie. Zakończenie misji ISAF i wybory 
prezydenckie w Afganistanie zweryfikują poziom 
zagrożenia destabilizacją całego regionu. 

1. Udział Polski oraz innych państw NATO w  
misji szkoleniowej i zapewnianiu wsparcia w przeciw- 
działaniu lokalnym i etnicznym konfliktom w  
Afganistanie po 2014 r. zwiększa szansę na utrzymanie 
Afganistanu na obecnym kursie transformacji, który 
mimo korupcji i wielu niedoskonałości, pozostaje kursem 
demokratycznym.

2. Polska polityka wobec Azji Środkowej powinna 
mieć na uwadze rolę, do jakiej w regionie aspirują 
Kazachstan i Uzbekistan. Wszelkie działania w Azji 
Środkowej powinny być skierowane indywidualnie 

do każdego z państw, gdyż zwiększa to szansę na 
powodzenie inicjatyw polityczno-gospodarczych.

3. Polska powinna kontynuować politykę  
przeciwdziałania łamaniu praw człowieka w regionie. 
Istotnym jej elementem będą mechanizmy promujące 

4Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 022 658 04 01, e-mail: office@pulaski.pl

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polska jest ściśle związana gospodarczo z Niemcami, toteż rozwój 
relacji niemiecko-chińskich, kosztem związków Chin z Francją 
i Wielką Brytanią, ma dla Polski kluczowe znaczenie ekonomiczne.

Azja Centralna pozostaje szczególnie zagrożona fundamentalizmem 
islamskim związanym z ideologią antyzachodnią. W tym kontekście 
w interesie Polski jest kontynuowanie pomocy rozwojowej w regionie



transformację demokratyczną. 

4. Azja Centralna pozostaje szczególnie zagrożo-
na fundamentalizmem islamskim związanym z  
ideologią antyzachodnią. W tym kontekście w in-
teresie Polski jest kontynuowanie pomocy rozwo-
jowej w regionie, w tym wsparcie dla świeckiej  
edukacji (także stypendia w Polsce), realizacja projek-
tów tworzących nowe miejsca pracy, a także rozważe-
nie udzielenia pomocy umiarkowanym instytucjom 
muzułmańskim oraz propagującym „oświecony  
islam”.

5. Wiele firm prywatnych z Azji Środkowej  
poszukuje zagranicznych partnerów handlowych  
i inwestorów. Warto rozważyć przeprowadzenie 
zakrojonych na szeroką skalę misji gospodarczych 
w tym regionie, ze wsparciem Ambasad RP w  
Uzbekistanie i Kazachstanie.

8. Afryka Północna

Podejmowane przez Polskę od wybuchu  
arabskiej wiosny inicjatywy promujące w Afryce  
Północnej doświadczenia polskiej transformacji  
ustrojowej pozostaną dobrze odbierane w regionie, o ile  
zostaną dostosowane do bieżących wyzwań każdego 
z państw.

1. Tunezja: Po utworzeniu przez bezpartyjnego  
Mehdi Jomâa technokratycznego rządu i uchwale-
niu konstytucji Polska powinna wykorzystać  
koniunkturę korzystną dla dalszego poszerzania 
obszaru wolności i partycypacji w budowaniu „success  
story” arabskiej wiosny. Pomoc Polski w  
szczególności powinna dotyczyć:

a) lobbingu na rzecz możliwie szerokiego  
uczestnictwa świeckich sił opozycyjnych w 
nowym rządzie (nie tylko z partii Nida Tounes, ale  
zwłaszcza z Frontu Ludowego);

b) wsparcia na rzecz przeprowadzenia uczciwych 
wyborów w 2014 r.;

c) wsparcia dla procesu implementacji  
konstytucji, szczególnie zapisów gwarantują-
cych równowagę między stabilnością państwa a  
podstawowymi wolnościami, oraz dla utrzymania 
decyzji o zniesieniu stanu wyjątkowego.

2. Algieria: Po reelekcji prezydenta Abdelaziza 
Boutefliki na czwartą kadencję, przy wysokiej  
absencji wyborczej, wobec rosnącego oddolnego 
nacisku na zmiany generacyjne na najwyższych 
stanowiskach w administracji, siłach zbrojnych  
i służbach, działania polskiej dyplomacji  
wymagają:

a) wysiłków na rzecz zapewnienia ciągłości  
polskiej obecności gospodarczej w Algierii,  
zaliczonej przez Ministerstwo Gospodarki do  
rynków priorytetowych; 

b) w razie istotnych zmian personalnych na  
szczytach władzy, wsparcia politycznego dla 
przełamania impasu w relacjach Algierii z  
Marokiem, zwłaszcza otwarcia granicy i 
odblokowania regionalnej integracji w ramach 
Unii Arabskiego Maghrebu.

3. Maroko: Rolę Polski w regionie może pod-
nieść wsparcie dyplomatyczne i polityczne dla 
działań specjalnego wysłannika ONZ Chris-

tofera Rossa, który planuje w 2014 r. nadać nowy impet  
negocjacjom dla znalezienia kompromisowe-
go rozwiązania kwestii Sahary Zachodniej; 

4. Egipt: Niewielkie możliwości  
wpływu przez Polskę na procesy polityczne w Egipcie  
pozostawiają pole do: 

a) działania wśród ofiar przemocy politycznej, 
m.in. egipskich Koptów emigrujących do państw 
z kręgu chrześcijaństwa wschodniego, np. Gruzji;

b) wspierania inicjatyw budujących po
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rozumienie między zwolennika-
mi władz i Bractwa Muzułmańskiego. 

5. Libia: Głównym zadaniem w tym kraju  
pozostaje utworzenie efektywnych struk-
tur państwowych i jednolitych sił zbrojnych  
mogących przełamać siłę bojówek porewolu-
cyjnych oraz islamistycznych. Polska powinna 
zaoferować:

a) selektywne wsparcie szkoleniowe i logisty-
czne dla sił zbrojnych i struktur bezpieczeństwa;

b) wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, 
które może nie zaakceptować przedłuże-
nia mandatu tymczasowego parlamentu i w  
konsekwencji bojkotować centralne instytucje  
państwowe.

9. Cyberbezpieczeństwo

Konflikt rosyjsko-ukraiński potwierdził  
konieczność większego zaangażowania  
Polski w tworzenie skutecznych systemów  
zapewniania bezpieczeństwa w  
cyberprzestrzeni.

1. Stworzenie kompletnego dokumentu  
o charakterze strategicznym dot.  
cyberbezpieczeństwa RP. Polityka Ochrony  
Cyberprzestrzeni RP stanowi zaczątek prac nad 
kompleksowym ujęciem problematyki bezpiec-
zeństwa cyberprzestrzeni w Polsce. 

2. Warunkiem koniecznym jest precyzyjne 
określenie i efektywne egzekwowanie współpra-
cy z operatorami infrastruktury krytycznej kraju. 
Tylko poprzez jasno określone reguły oraz meto-
dy weryfikacji, systemy obsługujące jednostki 
infrastruktury krytycznej mogą zostać uznane za 
wystarczająco bezpieczne.

3. Rozwój zdolności i potencjału technologiczne-
go oraz osobowego w polskich służbach odpo-
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wiadających za bezpieczeństwo. Dofinansowanie 
działań na rzecz rozwoju potencjału polskich służb 
stanowi kluczowy element bezpieczeństwa państwa. 
Dzięki dobrze wykwalifikowanym kadrom, pracują-
cym na odpowiednim sprzęcie oraz mającym dostęp 
do odpowiednich technologii, można budować  
potencjał kraju w sferze cyber.

4. Rozwój  znaczenia  partnerstwa  publiczno-
-prywatnego poprzez aktywny udział w do- 
tychczasowych oraz wspieranie nowych 
inicjatyw budujących kooperac-
ję między administracją państwową  
a sektorem prywatnym.

5. Rozwój projektów dot. rozwoju świadomości 
społeczeństwa informacyjnego: tworzenie kam-
panii społecznych oraz współorganizowanie i 
wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji społec-
zeństwa w zakresie bezpiecznego poruszania się w  
internecie oraz świadomego korzystania z usług świ-
adczonych drogą elektroniczną, to podstawa budowy 
szczelnego systemu bezpieczeństwa, w którym na-
jsłabszym ogniwem jest człowiek.

6. Szeroki udział oraz wychodzenie z własnymi 
inicjatywami dotyczącymi rozwiązań międzynaro-
dowych w zakresie cyberbezpieczeństwa: czynny  
udział zarówno w ćwiczeniach międzynaro-
dowych, jak również inicjatywach legislacyjnych  
i udział w pracach nad budową prawa międzynaro-
dowego może poprawić zarówno stan tych prac, 
jak również podkreślić znaczenie Polski na arenie  
międzynarodowej.

10. Bezpieczeństwo energetyczne

Konflikt rosyjsko-ukraiński potwierdził konieczność 
większego zaangażowania Polski w zapewnienie  
krajowego i europejskiego bezpieczeństwa  
energetycznego.
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1. Za najważniejsze zadanie należy uznać  
kontynuację działań związanych z dywersyfik-
acją kierunków dostaw gazu ziemnego do Pols-
ki, w tym pilne dokończenie terminala LNG w  
Świnoujściu. 

2. Polska powinna dążyć do poprawy  
efektywności energetycznej państwa, m.in.  
poprzez zmniejszenie strat przesyłowych oraz  
poprawę wydajności produkcji.

3. Jednym z priorytetów powinna być  
modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych en-
ergii elektrycznej oraz gazociągów przesyłowych i 
dystrybucyjnych. 

4. W interesie Polski jest zachowanie kontroli 
właścicielskiej Skarbu Państwa nad aktywami in-
frastruktury energetycznej, które mają znaczenie 
strategiczne. 

5. Celem Polski powinno być bardziej optymalne 
wykorzystywanie własnych zasobów energetyc-
znych w celu zwiększenia samowystarczalności 
energetycznej państwa oraz rozwijanie generacji 
rozproszonej opartej o konwencjonalne i niekon-
wencjonalne źródła energii. 
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