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Cel główny: 

Analiza zagadnienia współzależności 
energetycznej oraz ocena jej uwarunkowań 
wynikających z odmiennych cech zależności 

importowej i eksportowej

Cel poboczny:

Omówienie założeń, bieżącego stanu i wyzwań polityk energetycznych Unii 

Europejskiej oraz Rosji



Uzasadnienie tematu:

• zainteresowanie energetyką i doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym pracy

• chęć kompleksowego pokazania relacji energetycznej między UE a Rosją, nie skupienia tylko na 
jednej ze stron współzależności

Uzasadnienie cezury czasowej:

Rok 2014 był rokiem przedstawienia koncepcji Unii Energetycznej i rozpoczęcia szerzej zakrojonego 

procesu liberalizacji rynku energii UE – zwiększenia dynamiki zmian współzależności.



Metody badawcze

• analiza literatury przedmiotu (polsko- i anglojęzyczna) 

• analiza dokumentów oficjalnych (TFUE, dyrektywy, rozporządzenia, 

komunikaty Komisji Europejskiej)

• analiza danych ilościowych (publikacje EU Energy in figures oparte na 

danych Eurostatu, dane BRICS)



Rozdział I
Polityka energetyczna UE
1.1. Problematyka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

1.1.1. Zarys roli sektora energetycznego w historii oraz współcześnie

1.1.2 Definicja polityki energetycznej

1.2. Podstawy prawne polityki energetycznej UE

1.3. Rola organów Unii Europejskiej we wdrażaniu i przestrzeganiu polityki energetycznej Unii Europejskiej

1.3.1. Charakterystyka podziału kompetencji

1.3.2 Rada Europejska

1.3.3. Komisja Europejska oraz organy przez nią monitorowane

1.3.4. Parlament Europejski

1.3.5. Rada Unii Europejskiej

1.3.6. Inne organy oraz działalność lobbingowa

1.4. Ewolucja kształtu polityki energetycznej

1.4.1. Rys historyczny działań w zakresie polityki energetycznej do roku 2014

1.4.2. Koncepcja unii energetycznej

1.4.3. Cele polityki energetycznej

1.4.4. Wyzwania dla wdrażania polityki energetycznej 



Rozdział II
Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

2.1. Zasoby surowców energetycznych

2.2. Infrastruktura energetyczna Federacji Rosyjskiej

2.3. Założenia polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej

2.3.1. Zewnętrzna polityka energetyczna

2.3.2. Wewnętrzna polityka energetyczna

2.4. Główne rosyjskie projekty infrastrukturalne – geopolityka rurociągów

2.4.1. South Stream

2.4.2. Nord Stream 2



Rozdział III
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w 
stosunkach z Federacją Rosyjską

3.1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego

3.2. Struktura rynku energetycznego Unii Europejskiej

3.2.1. Zależność od importu surowców

3.2.2. Pozycja Federacji Rosyjskiej wśród dostawców surowców energetycznych

3.3. Współzależność energetyczna między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

3.3.1. Charakterystyka zjawiska współzależności energetycznej

3.3.2. Historyczny kształt współzależności energetycznej

3.3.3. Formalne aspekty tworzenia partnerstwa energetycznego

3.2.4. Różnice w dialogu energetycznym Unii Europejskiej i Rosją po roku 2014

3.4. Globalny kontekst współzależności w sektorze energetycznym



Omówienie wybranego zagadnienia: 
środowiskowy aspekt budowy Nord Stream 2

• 6 września 2017 r. – publikacja przez Nord Stream 2 AG raportu Espoo – dokumentu mającego na 

celu zbadanie przyszłego stanu środowiska

• 2 marca 2018r. – skarga konstytucyjna niemieckiej organizacji ekologicznej Naturschutzbund

Deutschland i wstrzymanie budowy niemieckiego odcinka gazociągu

• 14 maja 2018r. – skarga wniesiona przez ClientEarth w Finlandii

• 14 maja 2018r. – wniosek skierowany przez Greenpeace do Prokuratury Generalnej Federacji 

Rosyjskiej 

• 16 maja 2019r. – protest ekologów w Niemczech



Główne wnioski

• We wszystkich latach analizowanych w pracy ponad połowa energii konsumowanej na terenie UE 

pochodziła z importu (w 2016r. – 53,6%)

• Wyodrębnienie trzech grup czynników, które w przyszłości będą kształtować współzależność 

energetyczną między UE a Rosją: działania UE, działania Rosji oraz działania niezależne od stron 

współzależności

• Unia Europejska i Rosja, szczególnie w krótkim okresie, pozostają w silnej współzależności 

energetycznej


