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Dwudziesty pierwszy wiek będzie z pewnością czasem intensywnych wysiłków spo-

łeczności międzynarodowej na rzecz dekarbonizacji gospodarki światowej. Unia Eu-

ropejska pozostanie liderem działań na rzecz ograniczenia wykorzystania węglowo-

dorów, zwiększenia efektywności energetycznej i wprowadzania nowych „zielonych” 

technologii. Również w relacjach zewnętrznych UE kwestie niskoemisyjnej moderni-

zacji gospodarek szczególnie państw bezpośredniego sąsiedztwa będzie nabierała 

coraz bardziej centralnego znaczenia i będzie wiązana z polityką pomocową, współ-

pracą obszarów granicznych oraz odbudową gospodarek po pandemii Covid-19. Polska 

natomiast, pod wpływem przede wszystkim czynników zewnętrznych takich jak nowa 

racjonalność ekonomiczna, również podejmie bardziej intensywny trud transformacji 

w kierunku modelu niskoemisyjnego. 



Katarzyna Dośpiał-Borysiak 
Możliwości transformacji  
energetycznej w Europie  
Wschodniej. Rola Polski

strona 2 | 23

Jej działania realizowane w ramach programów UE, jak i nowe indywidualne inicjatywy 

mogą mieć szczególne znaczenie dla państw Partnerstwa Wschodniego UE – Armenii, 

Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Wynika to przede wszystkim z fak-

tu, że Polska jest państwem członkowskim UE, które wraz ze Szwecją zainicjowało 

w 2009 r. Partnerstwo i nadal chce utrzymać status architekta głównych kierunków 

jego rozwoju. Ponadto wszystkie kraje regionu Europy Środkowej i Wschodniej łączy 

wspólna komunistyczna przeszłość, na którą składają się takie elementy jak wysokie 

uzależnienie od dostaw surowców ze Wschodu, porzucanie (w różnym tempie i skali) 

modelu gospodarki scentralizowanej, przypisywanie ponadnormatywnego znaczenia 

do tradycyjnych źródeł energii, również w wymiarze ich społecznego i lokalnego od-

działywania, oraz niski udział energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym, 

odzwierciedlającym strukturę produkcji i konsumpcji energii według nośników energii. 

Polska może ponadto korzystać również z ogólnej bliskości geograficznej i kulturo-

wej oraz dotychczas wypracowanych kanałów komunikacji i więzi instytucjonalnych.

W perspektywie długookresowej współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego 

wydaje się nieodzowna dla uzyskania przez wszystkich partnerów zarówno w UE, jak 

i na Wschodzie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zachowanie stabilności, ale 

również dywersyfikacji dostaw surowców i energii, jak i unowocześnienia i rozsze-

rzenia rynków energii. Powstaje zatem pytanie, jak Polska, korzystając z własnych 

doświadczeń, może włączyć się w procesy modernizacji sektora energii w państwach 

Partnerstwa Wschodniego i w szerszym kontekście wymiernie przyczynić się do zmia-

ny ich modelu rozwojowego.

charak teryst yk a regionu, diagnoza w yzwań

Postęp w kwestii uznania problemów ekologicznych za ważny komponent rozwoju 

gospodarczego państw Partnerstwa Wschodniego jest widoczny, jednak przyjmo-

wane zasady wciąż w niewystarczającym stopniu są wdrażane. Pierwszą przeszkodę 

stanowią przyjęte rozwiązania instytucjonalne. Ministerstwa środowiska mają dru-
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goplanowe znaczenie, a w ich ramach nie ma odpowiedniego zaplecza dla rozwoju 

np. polityki klimatycznej. Dla przykładu w Gruzji i Mołdawii połączone zostały mini-

sterstwa rolnictwa i ochrony środowiska, co wydaje się rozwiązaniem nieskutecznym, 

gdyż łączącym de facto sprzeczne interesy. Ponadto nie można mówić o integracji 

problemów środowiskowych z innymi politykami sektorowymi, co stanowi jeden 

z podstawowych komponentów nowoczesnego zarządzania publicznego.

Poza błędnym lub raczej przestarzałym modelem rozwiązań instytucjonalnych za 

kolejne wyzwanie należałoby uznać niewłaściwą konstrukcję i implementację przy-

jętych programów, często odnoszących się w strefie deklaratywnej do rozwiązań Unii 

Europejskiej. Pomimo nominalnego uznania ogólnych celów nowoczesnej polityki 

środowiskowej, brakuje mierzalności przyjętych założeń. Problem stanowi chociaż-

by wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”, w której podmiot odpowiedzialny za 

szkody środowiskowe zobowiązany jest do ich kompensacji poprzez np. podatki i opła-

ty. Tym samym nie są wysyłane sygnały finansowe zachęcające do realizacji modelu 

zrównoważonej gospodarki. Jednocześnie słabość instytucji publicznych powoduje 

brak kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych, jak również zewnętrznych 

funduszy pomocowych.

Po trzecie, polityka ekologiczna wymaga otwartości, inkluzji i partycypacji wszyst-

kich zainteresowanych podmiotów, w tym przede wszystkim obywateli. Taki dialog, 

ze względu na brak konsolidacji demokratycznej, nie występuje w dostatecznym stop-

niu we wszystkich państwach Partnerstwa. System decyzyjny jest bowiem scentra-

lizowany i wertykalny, a publiczna partycypacja ograniczona. W efekcie cenne głosy 

doradcze, czy eksperckie płynące ze strony organizacji pozarządowych, jak również 

władz lokalnych nie są brane pod uwagę. Problem stanowi często podstawowy do-

stęp do informacji. Nie bez znaczenia pozostaje również niski poziom świadomości 

ekologicznej obywateli oraz brak reprezentacji politycznej na rzecz zaawansowania 

celów zrównoważonego rozwoju. W państwach Partnerstwa nie występuje również 

wystarczające finansowanie projektów R&B, sieci badawczych oraz indywidualnych 

projektów w obszarze „zielonego” wzrostu.

sek tor energet yczny – probleMy struk turalne

Wszystkie państwa regionu dotkliwie odczuły skutki transformacji. Ich sektor energe-

tyczny jest mało elastyczny i wymaga głębokich reform strukturalnych. Infrastruktura 

budowana w czasach komunistycznych wraz ze strukturą cenową nie tylko nie przy-
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ciągają inwestycji zagranicznych, ale przede wszystkim powodują, że często znaczna 

część sektora działa poniżej granicy opłacalności. Ze względu na koszty społeczne 

energia jest dotowana przez państwo, a większość długookresowych programów na-

prawczych finansowana jest z pożyczek międzynarodowych instytucji finansowych. 

Wyjątek stanowi Azerbejdżan (również Kazachstan), gdzie rozwój wydobycia węglo-

wodorów przełożył się na zainteresowanie międzynarodowych firm wydobywczych 

i napływ środków zewnętrznych zarówno w obszarze wydobycia, produkcji, jak budo-

wy infrastruktury1. Dużym wyzwaniem pozostaje również brak długofalowych strategii 

rozwoju sektora energetycznego uwzględniających korelację z projekcjami rozwoju 

gospodarek narodowych, jak i globalnych trendów makroekonomicznych w kolejnych 

dekadach. W największym stopniu problem ten widoczny jest w państwach takich jak 

1 Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, International Energy Agency 2015, https://web-
store.iea.org/download/direct/361 (dostęp: 05.01.2021).

Farma wiatrowa, Primorsk, Ukraina | autor: Rombew

https://webstore.iea.org/download/direct/361
https://webstore.iea.org/download/direct/361
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Białoruś, gdzie polityka energetyczna opiera się na schematach centralnego plano-

wania, ciągłości dostaw i ograniczeniu intensywności energetycznej. W przypadku 

Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji i Ukrainy w większym stopniu widać sygnały włącza-

nia celów zrównoważonego rozwoju do ogólnych programów modernizacji sektora 

energetycznego.

Kształt polityki energetycznej państw Partnerstwa Wschodniego zależy w znacznym 

stopniu od dostępu do zasobów naturalnych. W Azerbejdżanie występują bogate 

złoża ropy naftowej, Ukraina w przeszłości była jednym z czołowych na świecie pro-

ducentów węgla, a Białoruś obfituje w torf. We wszystkich państwach partnerstwa 

zmniejszył się w okresie 1990 – 2019 import energii, co nie oznacza zwiększenia ra-

cjonalności konsumpcji, ale raczej radykalne zmniejszenie produkcji przemysłowej 

(tab. 1). Potencjał w zakresie energii odnawialnej, jak i efektywności energetycznej 

wszystkich państw Partnerstwa na razie jest marginalny i niedostatecznie zdiagno-

zowany, chociaż obiecujący2.

Gruzja ma znaczne możliwości w obszarze hydroenergii, natomiast poziom nasło-

necznienia Ukrainy jest porównywalny do niemieckiego. Brak bardziej zasadniczego 

wykorzystania energii odnawialnej powodowany jest przede wszystkim konkurencją 

cenową ze strony źródeł konwencjonalnych, słabą atrakcyjnością inwestycyjną regio-

nu oraz brakiem zachęt instytucjonalnych.

2 Ibidem, s. 21 – 26.

Polska Ukraina Białoruś Armenia Azerbejdżan Gruzja Mołdawia

1990 2019 1990 2019 1990 2019 1990 2019 1990 2019 1990 2019 1990 2019

Emisje CO2 
(Mt CO2) 345 293 689 182 100 57 20 5,4 54 31 34 9 31 8

Import energii 
netto (Mteo) 0,9 48,5 120,9 32,4 42,3 23,3 7,8 2,3 2,8 -40,7 10,6 3,8 10 3,3

Konsumpcja 
energii (MGW/
per capita)

3,3 4,3 4,8 3,1 4,4 3,7 2,7 2,0 2,6 2,2 3,0 3,3 3,2 1,6

Udział energii 
odnawialnej 
w całkowitej 
konsumpcji 
energii (%)

2,5 11,1 0,7 6,5 0,9 7,3 2,1 12,5 0,7 1,9 12,8 28,7 1,1 26,1

Tabela 1. Wskaźniki dotyczące sektora energii w Polsce oraz w państwach Partnerstwa Wschodniego, 
1990, 2019 | źródło: International Energy Agency, Data and Statistics, https://www.iea.org/
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Patrząc w przyszłość, należy założyć, że potrzeba modernizacji sektora energetycz-

nego będzie coraz bardziej paląca. Obejmować ona powinna zmniejszanie zależno-

ści od dostaw zewnętrznych, jak i dywersyfikację miksu energetycznego, szczegól-

nie w kierunku wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Konsumpcja 

energii, mimo że utrzymująca się na umiarkowanym poziomie, będzie z pewnością 

rosnąć chociażby z powodu podnoszącego się poziomu życia obywateli. Niezbęd-

ne staną się zatem nowe energooszczędne, niskoemisyjne rozwiązania zarówno na 

poziomie dużych instalacji przemysłowych, instytucji publicznych, jak i poszczegól-

nych gospodarstw domowych. Stawia to przed państwami członkowskimi UE, w tym 

szczególnie Polską, nowe możliwości współpracy w obszarze „zielonych” rozwiązań 

i szerzej – zrównoważonego wzrostu.

wpły w unii europejskiej na zrównoważenie 
energet yczne państw partnerstwa wschodniego

Możliwości wpływu partnerów europejskich na państwa Partnerstwa Wschodnie-

go w znacznej mierze są wypadkową ogólnego stopnia konwergencji tych państw 

z strukturami Unii Europejskiej. Grupa Partnerstwa nie jest bowiem spójna: Gru-

zja, Mołdawia i Ukraina zawarły układy stowarzyszeniowe i pogłębione, komplekso-

we umowy o wolnym handlu w 2014 r.; Armenia podpisała umowę o kompleksowym 

i wzmocnionym partnerstwie; od 2017 r. trwają negocjacje z Azerbejdżanem w spra-

wie nowej kompleksowej umowy, natomiast względem Białorusi UE pogłębia kry-

tyczne zaangażowanie3.

Według badań przeprowadzonych przez Eastern Partnership Civil Society Forum 

w 2017 r., ogólna bliskość w obszarze dobrego zarządzania obejmującego ochronę de-

mokracji i praw człowieka, zrównoważony rozwój oraz integrację z UE jest największa 

w przypadku Ukrainy, zaś najmniejsza w przypadku Białorusi (rys. 1).

Inaczej sytuacja przedstawia się w obszarze konwergencji prawa i polityki energe-

tycznej, gdyż wszystkie państwa osiągają niski wynik, co szczególnie widoczne jest 

w przypadku Gruzji. W obszarze ochrony środowiska i klimatu najwyższą bliskość 

osiąga Ukraina i Mołdawia (rys. 2).

3 Partnerstwo Wschodnie, Rada Europejska, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/
eastern-partnership/ (dostęp: 05.01.2021).

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/
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Rys. 1. Bliskość i powiązanie państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską |  
źródło: Eastern Partnership Index, https://eap-csf.eu/eastern-partnership-index/#section-fillup-1

Rys. 2. Bliskość i powiązanie państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską  
w obszarze polityki energetycznej oraz ochrony środowiska i klimatu |  
źródło: Eastern Partnership Index, https://eap-csf.eu/eastern-partnership-index/#section-fillup-1

polityka 
energetyczna

ochrona 
środowiska i klimatu
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Polska jako członek UE ma możliwości wpływania na wschodnich partnerów dwuto-

rowo: poprzez działania instytucjonalne na poziomie Unii Europejskiej oraz poprzez 

indywidualne inicjatywy. Na poziomie UE główne podstawy tworzy samo Partnerstwo 

Wschodnie, w ramach którego kładziony jest zasadniczy nacisk na pogłębienie reform 

w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i ochrony klimatu. 

Odnoszą się do tej kwestii wszystkie porozumienia ramowe zawierane z państwami 

Partnerstwa Wschodniego. W myśl wspólnej deklaracji, podpisanej podczas szczytu 

Partnerstwa Wschodniego 24 listopada 2017 r. w Brukseli, wszystkie państwa wyra-

żają „zaangażowanie na rzecz przejścia w kierunku bardziej ekologicznych, wydaj-

nych i zrównoważonych gospodarek i na rzecz skuteczniejszego przystosowywania 

się do zmiany klimatu i większych wysiłków służących łagodzeniu tej zmiany, a także 

na rzecz reagowania na wyzwania środowiskowe. Kluczowe znaczenie w tych dzie-

dzinach mają: terminowe wdrażanie umów wielostronnych i kompleksowe refor-

my”4. Zgodnie z cytowanym dokumentem: „Bezpieczeństwo dostaw energii zostanie 

zwiększone poprzez rozbudowaną gazową i elektroenergetyczną łączność między-

systemową między samymi krajami partnerskimi oraz między tymi krajami a UE…”5. 

Służyć temu będą „modernizacja ukraińskiego systemu przesyłu gazu i magazynów 

tego surowca, uruchomienie strategicznego południowego korytarza gazowego i jego 

dalsze rozbudowanie w kierunku Azji Środkowej, realizacja gazowych połączeń mię-

dzysystemowych Ungheni–Kiszyniów i Hermanowice–Bilcze-Wolica, wzmocnienie 

elektroenergetycznych połączeń śródsystemowych między Gruzją a Armenią, a także 

stworzenie warunków dla ewentualnego połączenia systemów elektroenergetycz-

nych Ukrainy i Mołdawii z siecią europejską”6. Natomiast wśród narzędzi dochodzenia 

do niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego wymienia się m.in. „wdrożenie planów 

działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu poprzez program Porozumienie 

Burmistrzów, wspieranie MŚP w zakresie zrównoważonej efektywności, zapewnianie 

synergii między inicjatywami EU4Business, EU4Energy i EU4Innovation, udostępnia-

nie finansowania dla inwestycji ekologicznych, wspieranie opracowywania krajowych 

strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a także wprowadzenie monitoro-

wania, zgłaszania i weryfikacji krajowych emisji oraz prowadzenie innych działań na 

rzecz rozwijania krajowych polityk przystosowawczych”7.

4 Wspólna deklaracja ze szczytu Partnerstwa Wschodniego (Bruksela, 24 listopada 2017 r.), 
Rada Unii Europejskiej, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14821-2017-
INIT/pl/pdf, s. 8 (dostęp: 05.01.2021).

5 Ibidem, s. 16.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 17.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14821-2017-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14821-2017-INIT/pl/pdf
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Postęp w kwestii uznania problemów ekologicznych, za ważny komponent agendy 

politycznej dwustronnego dialogu jest zatem widoczny, natomiast wciąż w niewy-

starczającym stopniu wdrażane są już przyjęte zasady, brakuje właściwych rozwiązań 

instytucjonalnych i dialogu społecznego oraz wydaje się, iż wiele zależy od ogólnej 

woli współpracy reprezentowanej przez poszczególnych partnerów.

Ważna rola może zatem przypadać Polsce, której, chociażby z racji położenia geogra-

ficznego, powinno zależeć na włączeniu wschodnich partnerów do szerszej wspólnoty 

bezpieczeństwa energetycznego. W pierwszej kolejności ze względu na dotychczaso-

we doświadczenia Polska jest szczególnie predystynowana do kształtowania agen-

dy różnego rodzaju spotkań i formatów zapoczątkowanych w ramach Partnerstwa 

Wschodniego. Kluczowym projektem w latach 2011 – 2019 pozostawało Partnerstwo 

Europy Wschodniej na Rzecz Efektywności Energetycznej i Środowiska (ang. Eastern 

Europe Energy Efficiency and Environment Partnership – E5P) o budżecie 180 mln 

euro (w tym 78 mln euro środków UE)8. Partnerstwo skupiające zarówno państwa 

(w tym Polskę), jak i międzynarodowe instytucje finansowe udzielało grantów i po-

życzek, służących podwyższeniu efektywności energetycznej obszarów miejskich 

w zakresie systemu grzewczego, transportu, budownictwa czy oświetlenia. W ra-

mach dwustronnego dialogu zorganizowano wiele spotkań i seminariów, np. dwa 

spotkania ministerialne (18 października 2016 r. oraz 9 października 2018 r.) poświę-

cone klimatowi i ochronie środowiska9. Jako przykłady projektów E5P można podać 

zakup autobusów elektrycznych w Batumi (Gruzja), czy termoizolację przedszkoli 

w Kiszyniowie (Mołdawia).

Program E5P stanowi komponent szerszego projektu Wspólnoty Energetycznej sku-

piającej państwa członkowskie UE oraz większość jej sąsiadów (Albania, Bośnia i Her-

cegowina, Kosowo, Północna Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Ukraina). 

Wspólnota, powołana w październiku 2005 r. w Atenach, zakłada stworzenie zintegro-

wanego paneuropejskiego rynku energii zbudowanego na wspólnych ramach regula-

cyjnych i służącego utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw z uwzględnieniem potrzeby 

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną. 

Działania mające na celu przybliżanie partnerów pozawspólnotowych do europejskich 

8 EU4Energy: Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, https://www.
euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-
efficiency-and-environment-partnership (dostęp: 05.01.2021).

9 EaP CSF Participates in the First Eastern Partnership Formal Ministerial Meeting on Envi-
ronment and Climate Change, https://eap-csf.eu/eap-csf-participates-at-the-first-eap-
partnership-formal-ministerial-meeting-on-environment-and-climate-change/ (dostęp: 
05.01.2021).

https://eap-csf.eu/eap-csf-participates-at-the-first-eap-partnership-formal-ministerial-meeting-on-environment-and-climate-change/
https://eap-csf.eu/eap-csf-participates-at-the-first-eap-partnership-formal-ministerial-meeting-on-environment-and-climate-change/


Katarzyna Dośpiał-Borysiak 
Możliwości transformacji  
energetycznej w Europie  
Wschodniej. Rola Polski

strona 10 | 23

zależności energetycznych leży w żywotnym interesie Polski, dlatego też powinna ona 

w widoczny sposób uczestniczyć w takich instytucjach Wspólnoty jak Rada Ministe-

rialna, Komitet Energii i Klimatu, czy w Grupach Koordynacyjnych ds. efektywności 

energetycznej oraz energii odnawialnej10.

Od 2018 r. partnerzy wschodni uzyskują także finansowanie w ramach programu EU4-

Climate, zakładającego do 2022 r. przekazanie środków w wysokości 8,8 mln euro na 

szeroko rozumiane działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

i adaptację do zmian klimatu w duchu realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r.11. 

10 Energy Community, https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/EU4Energy/
news.html (dostęp: 05.01.2021).

11 Eu4Climate, https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4climate 
(dostęp: 05.01.2021).

Farma fotowoltaiczna, Ukraina | autor: Creative Travel Projects

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/EU4Energy/news.html
https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/EU4Energy/news.html
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4climate
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Ten program UE, choć na razie o stosunkowo niskim budżecie, zakłada bardzo am-

bitne cele w zakresie np. implementacji przez wschodnich partnerów Narodowych 

Zobowiązań Redukcyjnych, rozszerzenia niskoemisyjnych strategii rozwojowych do 

2050 r., wdrożenia systemu monitorowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia inwestycji proklimatycznych oraz zgodności prawodawstwa z aquis UE. 

W tych obszarach Polska może wykazać się większą aktywnością, np. w kwestii pro-

wadzenia szkoleń dla władz lokalnych, przygotowania warsztatów i materiałów dla 

przedsiębiorstw, czy działań edukacyjnych w każdym ze wskazanych wyżej prioryte-

tów. Dotychczasowe doświadczenia np. w ramach współpracy bliźniaczej – twinning 

oraz TAIEX (ang. Technical Assistance and Information Exchange Office) pokazują, że 

projekty o „zielonych” celach nie zyskują polskiego finansowania12.

Szczególnie ważne jest wypełnienie tej luki w ramach współpracy transgranicznej Pol-

ski. Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS 

(2014 – 2020) zakłada cele strategiczne, z których jeden dotyczy rozwiązywania wspól-

nych wyzwań dotyczących środowiska (obok promowania rozwoju gospodarczego 

i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy; rozwiązywania wspól-

nych wyzwań dotyczących zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony; promo-

cji lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału). 

Ponadto trwałość środowiska powinna być uwzględniana we wszystkich projektach 

jako zagadnienie przekrojowe obok demokracji i praw człowieka. Cele szczegółowe 

zakładają natomiast m.in. wspólne działania wspierające zrównoważony rozwój miast 

i regionów oraz rozwój i poprawę przyjaznych dla środowiska niskoemisyjnych sys-

temów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu)13.

W polskich działaniach transgranicznych przewidzianych na lata 2014 – 2020 nie ujęto 

priorytetu transformacji energetycznej, akcentując przede wszystkim kwestie infra-

stukturalne oraz dorobku kulturowego14. W kolejnej perspektywie czasowej ten ele-

ment powinien zostać uwzględniony, ponieważ w pasie współpracy transgranicznej 

energetyka odnawialna dopiero zaczyna się rozwijać. Na Białorusi w obwodzie gro-

dzieńskim w 2011 r. uruchomiono pierwszą w kraju farmę wiatrową (o mocy 1,5 MW), 

12 Więcej: Twinning – współpraca bliźniacza, https://twinning.msz.gov.pl/korzysci (dostęp: 
05.01.2021).

13 Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014 – 2020 Programming 
document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation (2014 – 2020), https://www.
ewt.gov.pl/media/65849/Dokument_Programowy_dla_wsparcia_UE_na_rzecz_Wspolpra-
cy_Transgranicznej_EIS.pdf (dostęp: 05.01.2021).

14 Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020, https://
www.pbu2020.eu/files/uploads/JOP%20PBU14-20_v.%2013.11.2017_PL_01.pdf (dostęp: 
05.01.2021).

https://twinning.msz.gov.pl/korzysci
https://www.ewt.gov.pl/media/65849/Dokument_Programowy_dla_wsparcia_UE_na_rzecz_Wspolpracy_Transgranicznej_EIS.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/65849/Dokument_Programowy_dla_wsparcia_UE_na_rzecz_Wspolpracy_Transgranicznej_EIS.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/65849/Dokument_Programowy_dla_wsparcia_UE_na_rzecz_Wspolpracy_Transgranicznej_EIS.pdf
https://www.pbu2020.eu/files/uploads/JOP%20PBU14-20_v.%2013.11.2017_PL_01.pdf
https://www.pbu2020.eu/files/uploads/JOP%20PBU14-20_v.%2013.11.2017_PL_01.pdf


Katarzyna Dośpiał-Borysiak 
Możliwości transformacji  
energetycznej w Europie  
Wschodniej. Rola Polski

strona 12 | 23

a w 2012 r. hydroelektrownię. W ukraińskiej części obszaru funkcjonuje jedna duża 

elektrownia o mocy 600 MW, zasilana węglem kamiennym, oraz hydroelektrownia 

o mocy 27 MW położona w obwodzie zakarpackim. Jest to szczególnie ważne z per-

spektywy jakości życia w regionach granicznych, ponieważ emisja zanieczyszczeń po-

wietrza na mieszkańca jest wysoka i wynosi 31 kg w ukraińskiej części obszaru, 27 kg 

w części białoruskiej i 14 kg w części polskiej15.

transforMacja energet yczna ukrainy

Poziom zaangażowania i możliwości, jakie Polska posiada w kontaktach z poszcze-

gólnymi państwami Partnerstwa Wschodniego, różnią się diametralnie. Ze względu 

na położenie geostrategiczne Ukraina wciąż pozostaje kluczowym partnerem mają-

cym wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. W proces przemian demokra-

tycznych na początku lat 90. XX w. Ukraina wkroczyła jako państwo niezależne, choć 

pozostające w rosyjskiej strefie wpływów politycznych i ekonomicznych, zachowują-

ce jednak dochody z tranzytu rosyjskiej ropy i gazu, posiadające zasoby węgla i gazu 

ziemnego oraz rozwiniętą energetykę jądrową. W konsekwencji zmiany politycznej 

w 2014 r. władze ukraińskie rozpoczęły głęboki proces reform sektora polegający na 

zmniejszeniu zależności od dostaw zewnętrznych, głównie rosyjskiego gazu, przy 

jednoczesnej synchronizacji ze standardami Unii Europejskiej w duchu integracji, 

deregulacji, prywatyzacji i ogólnie wzorców good governance. Proces ten nabrał no-

wego przyspieszenia w kontekście aneksji przez Rosję Krymu oraz powstania separa-

tystycznych republik w obwodach donieckim i ługańskim. Przerwanie wewnętrznego 

łańcucha dostaw węgla zainicjowało jeszcze bardziej zdecydowane działania na rzecz 

reform sektora energetycznego i doprowadzenia do zwiększenia efektywności ener-

getycznej i roli energii odnawialnej16. 

Zwrot ten wydaje się jedynym rozwiązaniem dla ukraińskiej gospodarki, która obec-

nie charakteryzuje się większą intensywnością energetyczną na jednostkę PKB niż 

w przypadku rosyjskiej czy białoruskiej17. Według Strategii Energetycznej Ukrainy do 

2035 r., opublikowanej w 2017 r., udział odnawialnych źródeł energii w miksie ener-

getycznym miał wzrosnąć do 7% w 2020 r., czego według szacunków OECD udało się 

15 Ibidem, s. 22 – 23.
16 Snapshot of Ukraine’s Energy Sector Institutions, Governance and Policy Framework, OECD 

2019, http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Snap-
shot-of-Ukraines-Energy-Sector-EN.pdf (dostęp: 05.01.2021).

17 IEA Statistics, https://www.iea.org/statistics/ (dostęp: 05.01.2021).

http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Snapshot-of-Ukraines-Energy-Sector-EN.pdf
http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Snapshot-of-Ukraines-Energy-Sector-EN.pdf
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osiągnąć18. Natomiast przed Ukrainą stoją wciąż ambitne cele zwiększenia udziału 

OZE do 12% w 2025 r. i 25% w 2035 r.19. Rząd ukraiński już wprowadził wysokie gwa-

rantowane taryfy dla energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Ponadto wycofał się 

z dotowania opłat za gaz i ogrzewanie mieszkań, co zwiększyło atrakcyjność wytwa-

rzania ciepła z biomasy.

Transformacja ukraińska w znacznej mierze dokonuje się przy wykorzystaniu ze-

wnętrznych środków finansowych oraz know-how. Może to prowadzić do konkluzji, 

że Ukraina i Polska będą rywalizować o środki na modernizację energetyczną. Należy 

jednak pamiętać, iż Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma w tym zakresie 

zupełnie inne możliwości, szczególnie w kontekście zagwarantowanych środków w ra-

mach Zielonego Ładu UE na lata 2021 – 2027. Ukraina natomiast otrzymuje wsparcie 

z programów wspólnotowych, jak EU4Energy. Ponadto część członków UE, jak Niemcy 

czy państwa nordyckie (włączając Norwegię), ustanowiła odrębne fundusze na rzecz 

transformacji energetycznej na Ukrainie realizowane w ramach porozumień bilate-

ralnych, jak również multilateralnych, np. przez Nordycką Ekologiczną Korporację 

Finansową (ang. Nordic Environmental Finance Corporation – NEFCO20).

Polska w tych procesach również może odegrać istotną rolę jako kraj bardziej zaawan-

sowany w procesie energetycznej i ekonomicznej transformacji. Obszarem poten-

cjalnej współpracy mogłaby stać się modernizacja regionów węglowych w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej. Polskie „odchodzenie” od węgla jest procesem niezwykle 

trudnym i zbyt wolnym ze względów przede wszystkim politycznych, ale również spo-

łecznych i gospodarczych, co bardzo zbliża nasze doświadczenia do partnera ukraiń-

skiego. Według danych BP Statistical Review of World Energy 2020 Ukraina posiada 

3,2% rozpoznanych złóż węgla, co daje jej 8. miejsce na świecie, po Niemczech (3,4%), 

a przed Polską (2,5%)21. Do 2014 r. Ukraina należała do światowych potentatów w wy-

dobyciu węgla kamiennego, natomiast od tego czasu produkcja spada systematycznie 

do poziomu 0,3% udziału światowego w 2019 r.22. Za kryzys w sektorze wydobywczym 

odpowiada kilka nakładających się czynników: utworzenie samozwańczych republik 

18 Monitoring the Energy Strategy of Ukraine 2035, OECD, https://www.oecd.org/eurasia/
competitiveness-programme/eastern-partners/Monitoring-the-energy-strategy-Ukra-
ine-2035-EN-.pdf, s. 45 (dostęp: 05.01.2021).

19 Ibidem, s. 20.
20 Finland Ukraine Trust Fund, NEFCO, https://www.nefco.org/fund-mobilisation/funds-ma-

naged-by-nefco/finland-ukraine-trust-fund/ (dostęp: 05.01.2021)
21 BP Statistical Review of World Energy 2020, https://www.bp.com/content/dam/bp/busi-

ness-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-re-
view-2020-full-report.pdf, (dostęp: 05.01.2021), s. 44.

22 Ibidem, s. 45.

https://www.nefco.org/fund-mobilisation/funds-managed-by-nefco/finland-ukraine-trust-fund/
https://www.nefco.org/fund-mobilisation/funds-managed-by-nefco/finland-ukraine-trust-fund/
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
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na wschodzie Ukrainy i przerwanie łańcucha dostaw, oraz z drugiej strony nieefek-

tywny model zarządzania i wzrost konkurencyjności dostaw z innych źródeł. W efek-

cie Ukraina zmuszona jest do importu węgla głównie z Federacji Rosyjskiej, Stanów 

Zjednoczonych i Kanady, co zasadniczo ogranicza jej bezpieczeństwo energetyczne. 

Dodatkowo działające kopalnie dla płynnego funkcjonowania wymagają dotacji pań-

stwowych, co stanowi istotne obciążenie dla budżetu państwa23.

W ostatnich latach widać ze strony polskiej aktywność w szerszych projektach re-

strukturyzacji ukraińskiego górnictwa. Kluczową inicjatywą rozpoczętą w paździer-

niku 2020 r. może być wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski 

i Ukrainy realizowana w ramach „Platformy na rzecz Regionów Górniczych na Bał-

kanach Zachodnich i Ukrainie”, powołanej z inicjatywy Banku Światowego i Komisji 

Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Są-

siedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia). Platforma w znacznej mierze wyko-

rzystuje doświadczenia Komisji Europejskiej uzyskane w ramach „Inicjatywy na rzecz 

Regionów Górniczych w Procesie Transformacji”, kładąc jednak szczególny nacisk 

na nowe rozwiązania oraz wymianę wiedzy drogą kontaktów bezpośrednich i wir-

tualnych. W założeniach odbędzie się szereg spotkań pomiędzy przedstawicielami 

polskich miast, w tym również w województwie śląskim z przedstawicielami ukraiń-

skiego sektora publicznego i prywatnego. Dotyczyć one będą wymiany doświadczeń 

na temat dotychczasowej modernizacji ekologicznej i związanych z nią wyzwań in-

stytucjonalnych, społecznych, prawnych i środowiskowych24.

Ze strony polskiej głównym inicjatorem działań pozostanie Narodowy Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przejmie koordynację nad konferencjami, 

23 W konsekwencji władze Ukrainy podjęły decyzję o reformie sektora wydobywczego. Tech-
nokratyczny rząd premiera Ołeksija Honczaruka (sierpień 2019–marzec 2020) planował 
przeprowadzenie gruntownej restrukturyzacji ukraińskiego przemysłu wydobywczego. 
W wyniku decyzji władz kopalnie miały zostać sprywatyzowane, oddane w dzierżawę, 
a niektóre zamknięte. W 2020 r. czynne były 32 kopalnie, przy czym 4 z nich były rentowne, 
a 3 położone w tzw. monomiastach całkowicie uzależnionych od sektora. Szacowano, że 
pojawi się problem znalezienia nowych miejsc pracy dla ponad 30 tys. górników, a zmia-
nami może zostać dotknięte nawet 200 tys. osób. Kolejny rząd Denysa Shmyhala w obawie 
przed kosztami społecznymi transformacji wykazał mniej determinacji od poprzednika, na-
tomiast należy założyć, iż rezygnacja z węgla będzie następowała, ponieważ jest to trend 
ogólnoświatowy. M. Zaniewicz, Nie będzie rewolucji w polityce energetycznej Ukrainy, 
https://biznesalert.pl/ukraina-zmiana-premiera-ministra-energetyki-polityka-gaz-lng-
usa-polska-ropa-wegiel-energetyka/ (dostęp: 05.01.2021).

24 Regiony węglowe na Ukrainie skorzystają z polskich doświadczeń ze sprawiedliwej trans-
formacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfo-
sigw.gov.pl/o-nfosigw/wspolprpaca-miedzynarodowa/art,1,regiony-weglowe-na-ukrain-
ie-skorzystaja-z-polskich-doswiadczen-ze-sprawiedliwej-transformacji.html (dostęp: 
05.01.2021).

https://biznesalert.pl/ukraina-zmiana-premiera-ministra-energetyki-polityka-gaz-lng-usa-polska-ropa-wegiel-energetyka/
https://biznesalert.pl/ukraina-zmiana-premiera-ministra-energetyki-polityka-gaz-lng-usa-polska-ropa-wegiel-energetyka/
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/wspolprpaca-miedzynarodowa/art,1,regiony-weglowe-na-ukrainie-skorzystaja-z-polskich-doswiadczen-ze-sprawiedliwej-transformacji.html
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/wspolprpaca-miedzynarodowa/art,1,regiony-weglowe-na-ukrainie-skorzystaja-z-polskich-doswiadczen-ze-sprawiedliwej-transformacji.html
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/wspolprpaca-miedzynarodowa/art,1,regiony-weglowe-na-ukrainie-skorzystaja-z-polskich-doswiadczen-ze-sprawiedliwej-transformacji.html
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wizytami studyjnymi i innymi spotkaniami organizowanymi przez Instytut Ekologii Te-

renów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa dla partnerów z Ukrainy. 

Koncepcyjnie strona polska będzie nawiązywała do doświadczeń Polski uzyskanych 

w podczas COP24, czyli Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-

czonych w Sprawie Zmian Klimatu mającej miejsce od 2 do 16 grudnia 2018 r. w Ka-

towicach, podczas której bardzo wyraźnie akcentowano konieczność sprawiedliwej 

transformacji węglowej.

Drugim kluczowym kierunkiem polskiego oddziaływania na Ukrainie może być za-

angażowanie w rozwijający się tam dynamicznie sektor energii odnawialnej. Warto 

pamiętać, że na przykład pod względem rozwoju energetyki słonecznej Ukraina osią-

gnęła szybsze tempo niż Polska. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii 

w 2019 r. nasi wschodni sąsiedzi zainstalowali aż 3,5 GW w fotowoltaice, czyli ponad 

cztery razy więcej niż w Polsce, czy na Węgrzech25. Wynika to z preferencyjnego 

systemu taryf, który tworzy korzystny klimat dla odnawialnych projektów komercyj-

nych. Obecnie polskie inwestycje w sektorze OZE są niewielkie, ale mają potencjał 

rozwojowy. Przykład stanowi np. budowa farmy wiatrowej w Dobrosinie w obwodzie 

lwowskim26.

Dla polskich inwestorów istotny może być fakt, iż Ukraina jest przygotowana do po-

szukiwania nowych inwestycji w obszarze energii odnawialnej i efektywności ener-

getycznej. Podstawowym narzędziem jest portal UA MAP 2.0 (https://uamap.org.ua), 

który gromadzi szczegółowe informacje na temat projektów w zakresie energii od-

nawialnej i efektywności energetycznej, ale również zapewnia komunikację między 

inicjatorami takich projektów a inwestorami (mapa 1). Na stronie internetowej dzia-

ła mapa inwestycyjna Ukrainy, która przedstawia ogólne informacje o rozpoczętych 

projektach, na różnych etapach realizacji oraz przyszłych projektach, ze szczegóło-

wymi informacjami o potencjale danego regionu. Strona zawiera również ukraińskie 

ustawodawstwo w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, a tak-

że informacje o programach finansowych i instrukcjach realizacji projektów na Ukra-

inie. Co ciekawe, historia powstania tego portalu pokazuje jak bardzo w przypadku 

tego typu inicjatyw potrzebna jest współpraca wielu różnych podmiotów. Projekt zo-

stał zainicjowany przez organizację pozarządową Ogólnoukraińską Agencję Inwestycji 

i Zrównoważonego Rozwoju przy aktywnym wsparciu Państwowej Agencji Efektyw-

25 K. Świsłowski, Polska za Ukrainą w fotowoltaice. Budujemy cztery razy wolniej od są-
siada ze wschodu, 06.05.2020, https://www.green-news.pl/1014-kolejny-rok-wzrostow-
fotowoltaiki-tylko-w-2019-roku-na-swiecie-115-gw-nowych-mocy (dostęp: 05.01.2021).

26 Ekologiczna elektrownia, Envi 2 (Ukraina), https://www.ekologicznaelektrownia.pl/reali-
zacje/enevi-2/ (dostęp: 05.01.2021).

https://www.green-news.pl/1014-kolejny-rok-wzrostow-fotowoltaiki-tylko-w-2019-roku-na-swiecie-115-gw-nowych-mocy
https://www.green-news.pl/1014-kolejny-rok-wzrostow-fotowoltaiki-tylko-w-2019-roku-na-swiecie-115-gw-nowych-mocy
https://www.ekologicznaelektrownia.pl/realizacje/enevi-2/
https://www.ekologicznaelektrownia.pl/realizacje/enevi-2/
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ności Energetycznej. Natomiast stworzenie interaktywnej mapy inwestycyjnej było 

finansowane w ramach Międzynarodowej Inicjatywy Klimatycznej i realizowane jest 

przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Duńską Agencję Energii27.

Ciekawym rozwiązaniem mogłoby być tworzenie firm międzynarodowych, w których 

możliwe byłoby wykorzystanie potencjału finansowego oraz know-how bardziej do-

świadczonych partnerów. Przykład takiego projektu stanowi EuroCape New Energy 

Limited niezależna firma zajmująca się energią odnawialną, której celem jest opraco-

wywanie, budowa i obsługa projektów odnawialnych na rynkach europejskich. Firma 

koncentruje się wyłącznie na trzech lokacjach: Francji, Polsce i Ukrainie. Do 2020 r. 

w Polsce zostały zrealizowane projekty o mocy 106 MW projektów (Kozielice I, Kozie-

27 Zob.: https://uamap.org.ua (dostęp: 05.01.2021).

Mapa 1. Inwestycje w OZE na Ukrainie – energia słoneczna | źródło: https://uamap.org.ua

https://uamap.org.ua
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lice II). Natomiast na Ukrainie od 2008 r. trwają prace nad farmą wiatrową Zaporizhia 

Wind Park o mocy 600 MW, jedną z największych tego typu instalacji w Europie. Ko-

rzystne zmiany warunków inwestycyjnych jakie pojawiły się w ostatnich latach dają 

perspektywę ostatecznej realizacji projektu.

polsk a poMoc rozwojowa

Ważne miejsce w polskich inicjatywach na rzecz modernizacji ekologicznej wschod-

nich partnerów zajmuje również pomoc rozwojowa. Zgodnie z raportem zaprezento-

wanym w 2019 r. państwa Partnerstwa Wschodniego, obok regionu Bliskiego Wschodu 

zajmują centralne miejsce w ramach polskiej solidarności międzynarodowej. Po-

moc realizowana jest przez organy administracji publicznej, jednostki samorządu 

terytorialnego, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz przez organizacje 

pozarządowe i Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM). Wśród priorytetów 

tematycznych działania koncentrują się na trzech obszarach: kapitał ludzki, dobre 

rządzenie oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny, a komponent związany z „zieloną” 

transformacją nie jest bezpośrednio podkreślony. Natomiast skala różnych inicjatyw 

powoduje, że pojawia się on częściowo w ramach szerszych inicjatyw o charakterze 

edukacyjnym, czy szkoleniowym. Od 2011 r. organizowane są przez Polskę szkolenia 

dla urzędników ze wszystkich państw członkowskich Partnerstwa ramach Akademii 

Administracji Publicznej. Ponadto polskie placówki dyplomatyczne realizują indy-

widualne projekty rozwojowe (w 2018 r. zrealizowały 98 projektów rozwojowych, na 

łączną kwotę ponad 7,93 mln zł; z czego ok. 30 przypadło na państwa Partnerstwa 

Wschodniego)28.

Państwem priorytetowym na liście partnerów polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej 

od 2005 r. pozostaje Ukraina. Również w tym przypadku dominuje nacisk na wsparcie 

przemian demokratycznych i reform gospodarczych. Natomiast bardzo wyraźnie za-

rysowuje się możliwość włączania kwestii rozwiązań ekologicznych do prowadzonych 

już programów w ramach wsparcia dla przedsiębiorczości i reform sektora prywatne-

go. Już obecnie prowadzone są inicjatywy na rzecz podnoszenia wiedzy biznesowej 

oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki polskiemu wsparciu w kilku 

ukraińskich regionach powołano m.in. centra wsparcia przedsiębiorczości i opraco-

wano regionalne strategie rozwoju uwzględniające „zielone” komponenty.

28 Polska współpraca rozwojowa, Raport roczny 2018, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Warszawa 2019, s. 27.
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Interesujące są również przykłady mikroprojektów, które z czasem będą definiowa-

ły lokalne rynki pracy. Jako przykład można podać rozwój kształcenia zawodowego 

w zakresie montażu systemów fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Kijowie29 oraz Szkołę Energii w Zbarażu – projekt Fun-

dacji Innovatis30.

Podobne inicjatywy, chociaż w mniejszym zakresie, były również realizowane na Bia-

łorusi przez Regionalny Fundusz Wschodnioeuropejskiego Partnerstwa na rzecz Efek-

tywności Energetycznej i Środowiska, przy udziale Polski oraz Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju31. Ponadto polskie MSZ współfinansowało projekt pt. Zielona 

ekonomia w rozwoju przedsiębiorczości, realizowany przez Fundację Wschód, mający 

na celu wsparcie inwestycyjne i w zakresie know-how, m.in. dla zakładów usługowych 

zajmujących się produkcją domów ekologicznych32.

Poza pomocą rozwojową polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (wcze-

śniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsię-

biorczości, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Fundacją Fundusz Współpracy, 

realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój 

polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” w latach 2018 – 2020 (budżet o warto-

ści 5,9 mln PLN na 3 lata)33. Ten program za cel nadrzędny obrał rozwój kompetencji 

administracji centralnej przez szereg działań doradczych i szkoleniowych, w tym wi-

zyty studyjne w Polsce i doradztwo eksperckie na Ukrainie w obszarze inteligentnych 

specjalizacji34. Interesującym obszarem wzajemnej współpracy jest program wsparcia 

dla ukraińskich start-upów „Polish-Ukrainian Startup Bridge”, polegający na identy-

fikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych oraz ich prezentacji podczas corocznej 

konferencji Kyiv Tech Hub35.

Kluczowym komponentem działań na rzecz transformacji energetycznej na Wschodzie 

jest transfer polskich technologii oraz pobudzanie sektora „zielonych” inwestycji. Wła-

dze polskie wykorzystują w tym celu dwa projekty ramowe. Pierwszy z nich stanowi 

29 Pomoc polska – Ukraina, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/pol-
skapomoc/ukraina3 (dostęp: 05.01.2021).

30 Ibidem.
31 Polska współpraca rozwojowa…, s. 90.
32 Fundacja Wschód, http://fundacjawschod.pl/index.php/news/275-zakonczenie-realizacji-

i-modulu-projektu-1-2018-m3-zielona-ekonomia-w-rozwoju-przedsiebiorczosci-na-
bialorusi (dostęp: 05.01.2021).

33 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ukraina, https://www.gov.pl/web/fundusze-
-regiony/ukraina

34 Ibidem.
35 Ibidem.

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/ukraina3
https://www.gov.pl/web/polskapomoc/ukraina3
http://fundacjawschod.pl/index.php/news/275-zakonczenie-realizacji-i-modulu-projektu-1-2018-m3-zielona-ekonomia-w-rozwoju-przedsiebiorczosci-na-bialorusi
http://fundacjawschod.pl/index.php/news/275-zakonczenie-realizacji-i-modulu-projektu-1-2018-m3-zielona-ekonomia-w-rozwoju-przedsiebiorczosci-na-bialorusi
http://fundacjawschod.pl/index.php/news/275-zakonczenie-realizacji-i-modulu-projektu-1-2018-m3-zielona-ekonomia-w-rozwoju-przedsiebiorczosci-na-bialorusi
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program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii realizowany przez Minister-

stwo Klimatu i Środowiska. Służy on wsparciu przedsiębiorców oferujących techno-

logie przynoszące znaczne korzyści dla ochrony środowiska w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, oszczędności 

energii, budownictwa pasywnego, niskoemisyjnego transportu i ochrony klimatu, 

w tym technologii redukujących emisje gazów cieplarnianych36. W założeniu ma on 

służyć komercjalizacji polskich rozwiązań na rynkach międzynarodowych, poprzez 

takie działania jak wsparcie w przygotowaniu konkurencyjnej oferty technologicz-

nej i pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów37. Laureaci konkursu GreenEvo 

uczestniczą w misjach gospodarczych na całym świecie, m.in. w takich państwach 

36 GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 
https://www.gov.pl/web/klimat/greenevo (dostęp: 05.01.2021).

37 Ibidem.

Elektrownie tradycyjna i atomowa, Ostrowiec, Białoruś | autor: Maxim Weise

https://www.gov.pl/web/klimat/greenevo
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jak: Algieria, Australia, Azerbejdżan, Chile, Chiny, Gruzja, Indie, Kazachstan, Mek-

syk, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Tajlandia, Ukraina, USA, Wietnam i wiele innych. We 

wszystkich państwach Partnerstwa Wschodniego organizowane są misje handlowe38, 

które często przekładają się na konkretne inwestycje (np. linie produkcyjne urządzeń 

do produkcji biobrykietów w Ryszkach w Mołdawii)39.

Drugi kluczowy program realizowany jest od 2020 r. przez polskie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, które uruchomiło pilotażowy projekt pod nazwą Polish Challenge 

Fund (PCF) zakładający umożliwienie transferu polskiego know-how, technologii 

i innowacyjnych rozwiązań w obszarze „zielonych” technologii i teleinformatyki do 

krajów partnerskich: Ukrainy i Białorusi40. Program jest współorganizowany przez 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i ma przyczynić się do rozwiązywania 

wyzwań rozwojowych w tych krajach, w kontekście Celów Zrównoważonego Roz-

woju ONZ. Zarazem realizuje on szerszą wizję angażowania podmiotów prywatnych, 

ośrodków naukowo-badawczych i instytutów wdrożeniowych w pomoc rozwojową, 

co jest coraz częstszym rozwiązaniem w skali globalnej. Środki finansowe w tym 

przypadku przeznaczane są dla polskich podmiotów i mają im umożliwić pozyskanie 

partnerów biznesowych na rynkach wschodnich. W zamyśle każdy składany projekt 

ma być dostosowany do warunków lokalnych, natomiast podkreśla się walory płyną-

ce z jego replikowalności i skalowalności. Jest to typowy przykład sytuacji win-win, 

kiedy podmioty polskie mają możliwość poznania nowych rynków oraz przetestowa-

nia nowego, innowacyjnego rozwiązania przy niskich nakładach własnych, obniżając 

tym samym poziom ryzyka inwestycji w nowych regionach. Z drugiej strony partnerzy 

mogą liczyć na wprowadzanie nowych procesów produkcyjnych, szkolenie lokalnych 

pracowników, budowanie zdolności lokalnych dostawców, podnoszenie świadomości 

na temat nowych produktów czy usług41. W pierwszej edycji programu spośród 17 wnio-

sków wyłoniono 5 zwycięzców, proponujących m.in. monitorowanie zanieczyszczeń 

powietrza na Białorusi w oparciu o wizualizację danych w czasie rzeczywistym, czy 

inteligentne rozwiązania w systemie oświetlenia ulicznego w obwodzie iwanofran-

kowskim na Ukrainie42.

38 Czy Ukraina doceni polskie technologie, GreenEvo, https://greenevo.gov.pl/pl/czy-ukra-
ina-doceni-polskie-technologie/ (dostęp: 05.01.2021).

39 III edycja projektu GreenEvo, „Biznes i ekologia” 2012, nr 114/115, http://sbc.org.pl/Con-
tent/199748/BiznesEkologia_2012_R000_(114-115).pdf, s. 9 (dostęp: 05.01.2021).

40 Polish Challenge Fund, https://www.gov.pl/web/polskapomoc/polish-challenge-fund 
(dostęp: 05.01.2021).

41 Ibidem.
42 Polskie innowacje trafią do krajów rozwijających się dzięki pomocy Polish Challenge 

Fund, https://www.gov.pl/web/polskapomoc/polskie-innowacje-trafia-do-krajow-roz-
wijajacych-sie-dzieki-pomocy-polish-challenge-fund (dostęp: 05.01.2021).

https://greenevo.gov.pl/pl/czy-ukraina-doceni-polskie-technologie/
https://greenevo.gov.pl/pl/czy-ukraina-doceni-polskie-technologie/
http://sbc.org.pl/Content/199748/BiznesEkologia_2012_R000_(114-115).pdf
http://sbc.org.pl/Content/199748/BiznesEkologia_2012_R000_(114-115).pdf
https://www.gov.pl/web/polskapomoc/polish-challenge-fund
https://www.gov.pl/web/polskapomoc/polskie-innowacje-trafia-do-krajow-rozwijajacych-sie-dzieki-pomocy-polish-challenge-fund
https://www.gov.pl/web/polskapomoc/polskie-innowacje-trafia-do-krajow-rozwijajacych-sie-dzieki-pomocy-polish-challenge-fund
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wnioski

Z pewnością przejście przez państwa Partnerstwa Wschodniego głębokiej transfor-

macji energetycznej w kierunku niskoemisyjnym znajduje się w żywotnym interesie 

Unii Europejskiej, jak również Polski. Należy dążyć do zwiększenia niezależności ener-

getycznej tych państw od dostaw surowców z zewnętrz, zmniejszenia energochłon-

ności ich gospodarek oraz ostatecznego przejścia w kierunku wyznaczonym ramami 

„Zielonego Ładu” UE, czyli trwałej, ale sprawiedliwej zmiany paradygmatu rozwojo-

wego. Z drugiej strony partnerzy ze Wschodu muszą wykazać się głębokim zaanga-

żowaniem, które budowane będzie nie tylko dzięki środkom zewnętrznego wsparcia 

finansowego. Kluczem mogłaby być modernizacja oparta na odnawialnych źródłach 

energii, jasnych i stabilnych ramach instytucjonalnych, partycypacji obywatelskiej, 

które wymagają jednak dalszej korelacji z konsolidacją demokracji w tych państwach.

Rola Polski w promocji równoważonych rozwiązań na Wschodzie była widoczna, 

jednak z pewnością nie był to priorytet we wzajemnych relacjach. Na przestrzeni lat 

Polska akcentowała przede wszystkim potrzebę stabilizacji politycznej, budowania 

sprawnej administracji, rozwoju edukacji, poprawę infrastruktury transgranicznej 

i w ostatnim czasie dziedzictwa kulturowego regionu. Po części wynikało to z faktu, 

iż Polska sama borykała się z własnymi wyzwaniami związanymi z powolną stra-

tegią restrukturyzacji górnictwa, czy niewystarczającym wsparciem dla OZE. Nasz 

kraj uczestniczył natomiast w szerszych programach UE skierowanych do regionu, 

jak Partnerstwo Wschodnie, Partnerstwo Europy Wschodniej na Rzecz Efektywności 

Energetycznej i Środowiska, czy EU4Climate. Za istotne narzędzie polskiego oddzia-

ływania należy uznać pomoc rozwojową, która w znacznym stopniu kierowana była 

na cele związane z rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, w tym również efektyw-

ność energetyczną. Dopełnieniem tych działań była promocja na Wschodzie polskich 

„zielonych” technologii, np. w ramach programu GreenEvo. Państwem priorytetowym 

w każdym obszarze aktywności pozostawała Ukraina, co jest uzasadnione bezpośred-

nią bliskością oraz znaczeniem geopolitycznym. Kraj ten rozpoczął głęboki proces de-

karbonizacji sektora energii, który Polska wspiera m.in. poprzez dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniami w kwestii restrukturyzacji regionów górniczych.

W perspektywie długookresowej należy rekomendować władzom polskim większe 

zaangażowanie w państwach Europy Wschodniej. Powinno ono być rozumiane w ka-

tegoriach nie tylko solidarności międzynarodowej, czy interesu narodowego, ale 

opcji biznesowej. W większym stopniu należy zatem włączyć „zielony” komponent 

jako priorytet współpracy bilateralnej, w tym przede wszystkim transgranicznej. Ist-

nieje jeszcze wiele możliwości dalszej aktywizacji kontaktów na poziomie jednostek 
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samorządu terytorialnego i budowania trwałych sieci wymiany informacji. Polska 

jako kraj członkowski UE będzie bowiem przechodziła w kierunku zrównoważonych 

rozwiązań o wiele szybciej niż partnerzy ze Wschodu. Dyfuzja technologii i wiedzy 

może być zatem prostym katalizatorem oddolnych przemian w regionie. Z pewnością 

w najbliższym czasie problemy wychodzenia z kryzysu spowodowanego światową 

pandemią Covid-19 staną się dla większości państw świata priorytetem. Strategie 

odbudowy należy jednak ściśle powiązać z modernizacją ekologiczną i wykorzystać 

je jako szanse rozwojowe.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych

Logotyp A

Przeznaczenie: papeteria, publikacje, plakaty

1. Znak podstawowy / logotyp A
W

Pobierz logotyp A w formacie:

2

2

1

3

1 C0 M100 Y100 K5
Pantone 485 C
R186 G0 B31 
Web R204 G0 B51

2 Black  80%
Pantone 425 C
Web R102 G102 B102

3 Black 50%
Pantone 423 C
Web R153 G153 B153
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