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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji 
Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne  

– Polska, Europa, Świat,  
warszawa, 24 maja 2011

W dniu 24 maja 2011 roku w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się 
międzynarodowa konferencja pt. Spojrzenia na bezpieczeństwo energe-
tyczne – Polska, Europa, Świat. Organizatorami spotkania była Koalicja 
Klimatyczna, Polska Zielona Sieć, CEE Bankwatch Network, Fundacja im. 
Heinricha Bölla. Wśród zaproszonych gości z kraju i ze świata znaleźli się:

Faouzi Bensarsa - doradca ds. energii w Generalnej Dyrekcji Współpracy  –
i Rozwoju, doktor w dziedzinie energii francuskiego Instytutu Ropy 
Naftowej. Od 1994 roku zaangażowany jest w prace Komisji Europejskiej 
dotyczące zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej,
Nick Hildyard – założyciel oraz członek brytyjskiej organizacji poza- –
rządowej „The Corner House”, ekspert ds. wpływu finalizacji gospo-
darki światowej,
Szymon Polak – kierownik referatu ds. polityki energetycz- –
nej w Departamencie Polityki Ekonomicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych,
Sergey Solyanik – kazachski aktywista, konsultant organizacji Crude  –
Accountability, prowadzi kampanię dotyczącą łamania praw czło-
wieka w pobliżu pola gazu i ropy Karaczaganak,
Rainder Steenblock – od 2009 roku pełniący funkcję prezydenta Euro- –
pean Integration Strategy Association, członek zarządu Europäische 
Bewegung Deutschland oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
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Sprawozdania

Rt Hon Malcolm Wicks – członek Izby Gmin Parlamentu Brytyjskiego,  –
w latach 2008-2010 pełnił rolę Specjalnego Wysłannika Premiera ds. 
Międzynarodowej Polityki Energetycznej; w 2009 roku opublikował 
raport „Bezpieczeństwo energetyczne: narodowe wyzwanie w zmie-
niającym się świecie”,
Elżbieta Wróblewska – Główny Specjalista w Departamencie  –
Energetyki Ministerstwa Gospodarki, zajmuje się problematyką po-
lityki energetycznej, w tym ochrony środowiska i zastosowania no-
wych technologii energetycznych.
Celem konferencji było przedstawienie priorytetowych zadań w za-

kresie polityki energetycznej, jakie stoją przed Polską w czasie przeję-
cia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (od lipca do grudnia 2011 
roku). Główna kwestia to wzmocnienie zewnętrznej polityki energe-
tycznej Unii, która będzie skutkowała poprawą bezpieczeństwa ener-
getycznego. Podczas spotkania poruszane były następujące problemy: 
bezpieczeństwo energetyczne Unii a ochrona klimatu, wymiar globalny 
polityki energetycznej Unii Europejskiej – wpływ na kraje rozwijające 
się, wspólna polityka energetyczna a interesy jej państw członkow-
skich. 

Koalicja Klimatyczna wystosowała do rządu apel, aby Polska, pod-
czas Prezydencji promowała działania na rzecz:

„Zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii poprzez rozwój 1. 
odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.
Zapewnienia, że fundusze unijne po roku 2013 będą wspierać bu-2. 
dowę efektywnej gospodarki opartej na odnawialnych źródłach 
energii.
Zwiększenia celu redukcji emisji UE z 20% do 30% do roku 2020.3. 
Przyjęcia wiążącego celu 20% oszczędności energii do roku 2020.4. 
Przyjęcie ambitnego stanowiska negocjacyjnego UE na Konferencję 5. 
Klimatyczną COP17 w Durbanie”.
Dyskusje nad kwestią bezpieczeństwa energetycznego skupiały się 

wokół roli jaką mogą odegrać odnawialne źródła energii, czy w prowa-
dzonej polityce uwzględniona jest konieczność ochrony klimatu, czy 
wspólna polityka energetyczna jest możliwa w sytuacji rozbieżnych in-
teresów państw członkowskich.


