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SOLIDARNOŚĆ:

1. «poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze 

zgodności poglądów oraz dążeń»,

2. «odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy 

osób za całość wspólnego zobowiązania».



Wymiar społeczny Wymiar polityczno

-militarny

Wymiar prawno

-organizacyjny

Wymiar techniczny SOLIDARNOŚĆ 

ENERGETYCZNA

Wymiar ekologiczny

Wymiar ekonomiczny Wymiar pokoleniowy Wymiar konkurencji

Wymiary zazębiające się ze sobą



ASPEKT PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Solidarność od początku była podstawą działania Unii

Europejskiej. Może zatem dziwić fakt, że w aktach

założycielskich UE nigdzie jej niej nie wymieniono. Dopiero

w Traktacie Lizbońskim, obowiązującym od 1 grudnia 2009

roku.



Najważniejsze cytaty Deklaracji Roberta Schumana 

9 maja 1950 r.

Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez

konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.

Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków

na miarę grożących mu niebezpieczeństw.

Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem (...)

zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego

oręża, którego były najdłużej ofiarami.



„Konsekwencją współzależności pomiędzy narodami jest to, że nie da się

pozostać obojętnym wobec szczęścia i nieszczęścia wielu ludzi. Myślący

Europejczyk nie może się cieszyć lub być złośliwym w obliczu

nieszczęścia bliźniego swego i wszyscy powinniśmy jednoczyć się na

dobre i złe, nosząc wspólny los i niosąc solidarnie wspólne ciężary”.

„Nigdy nie dość powtarzać, że zjednoczenie Europy nie dokona się ani

wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich

powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności”.

(Robert Schuman)



Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(wersja skonsolidowana) 

PREAMBUŁA

(…)

PRAGNĄC pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji,
(…)

Artykuł 3 (dawny artykuł 2 TUE) 

1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic

wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi

środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania

i zwalczania przestępczości.

3. Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest

zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej

konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony

i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny. Zwalcza wykluczenie społeczne

i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn,

solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka. Wspiera spójność gospodarczą, społeczną

i terytorialną oraz solidarność między Państwami Członkowskimi.
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Artykuł 122 (dawny artykuł 100 TWE)

1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych

w Traktatach, Rada, na wniosek Komisji, może postanowić, w duchu

solidarności między Państwami Członkowskimi, o środkach

stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególności w przypadku

wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre

produkty, zwłaszcza w obszarze energii.
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Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną
Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną tworzy rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu obejmujący 

28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i 6 europejskich krajów i terytoriów na Bałkanach.

Traktat wszedł życie z dniem 1 lipca 2006 r. Traktat został zawarty na okres 10 lat. Jego zastosowanie zostało 

przedłużone na okres kolejnych 10 lat na mocy decyzji podjętej jednomyślnie przez Radę Ministerialną 

z dnia 24 października 2013 r.

Wspólnota Energetyczna ma na celu:

 stworzenie stabilnych ram prawnych i handlowych sprzyjających inwestycjom

w celu umożliwienia stabilnych i stałych dostaw energii,

 stworzenie jednolitej przestrzeni regulacyjnej dla wymiany energii sieciowej,

 zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w tym obszarze i rozwijanie stosunków

z krajami sąsiadującymi,

 poprawienie efektywności energetycznej i ochrony środowiska związanych

z energią sieciową oraz rozwijanie odnawialnych źródeł energii,

 zwiększanie konkurencji na rynkach energii sieciowych.
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Działania Wspólnoty Energetycznej 
Ważna część działalności Wspólnoty Energetycznej dotyczy realizacji części prawa wspólnotowego – acquis

communautaire – we wszystkich państwach będących stronami traktatu w sprawie energii, środowiska,

konkurencji i odnawialnych źródeł energii, jak również przestrzegania pewnych standardów europejskich

o znaczeniu ogólnym, dotyczących systemów technicznych takich jak transport i połączenia transgraniczne.

Ponadto traktat ustanawia mechanizm funkcjonowania regionalnych rynków energii obejmujący terytorium

stron traktatu i państw członkowskich UE, których one dotyczą. Mechanizm ten przewiduje ramy dla środków

dotyczących transportu energii sieciowej na duże odległości, bezpieczeństwa dostaw, dostaw energii dla

ludności, harmonizacji, promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz dla środków

podejmowanych w przypadku nagłego kryzysu energii sieciowych na terytorium członka Wspólnoty

Energetycznej.

Ponadto, traktat tworzy rynek energii bez granic wewnętrznych pomiędzy stronami, w którym opłaty

celne i ograniczenia ilościowe na przywóz i wywóz energii oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są

między stronami zakazane, poza niektórymi wyjątkami (porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne,

ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, ochrona roślin, ochrona własności przemysłowej lub handlowej). Traktat

organizuje również stosunki z państwami trzecimi i wzajemną pomoc w przypadku zakłóceń.

Komisja odgrywa rolę koordynatora tych działań.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 994/2010
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 

2004/67/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(3) Biorąc pod uwagę znaczenie gazu w koszyku energetycznym Unii, niniejsze rozporządzenie zmierza do

pokazania odbiorcom gazu, że podejmowane są wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia nieprzerwanych

dostaw, zwłaszcza w przypadku wystąpienia trudnych warunków klimatycznych lub na wypadek zakłócenia

dostaw. Uznaje się, że cele te należy realizować poprzez zastosowanie najbardziej opłacalnych środków, tak aby

nie zaszkodzić względnej konkurencyjności tego paliwa w porównaniu z innymi.

(5) Podjęte dotychczas na szczeblu Unii Europejskiej środki dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu nadal

pozostawiają jednak państwom członkowskim dużą swobodę decydowania o wyborze środków. W przypadku

wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw w państwie członkowskim istnieje ryzyko, że podjęte

jednostronnie przez to państwo środki mogą zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu wewnętrznego rynku gazu

oraz dostawom gazu dla odbiorców. Niedawne doświadczenia wykazały, że ryzyko to jest realne. Aby umożliwić

funkcjonowanie wewnętrznego rynku gazu ziemnego również w przypadku niedoborów w dostawach,

niezbędna jest solidarność i koordynacja działań na wypadek sytuacji kryzysowych, zarówno w zakresie

działań zapobiegawczych, jak i reakcji na konkretne zakłócenia w dostawach.
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(15) Należy intensywnie wspierać inwestycje w nową infrastrukturę gazowniczą. Inwestycje takie powinny

być realizowane dopiero po przeprowadzeniu stosownej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie

z odpowiednimi aktami prawnymi Unii. Taka nowa infrastruktura powinna przyczyniać się do poprawy

bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku

gazu. Inwestycje powinny być z reguły realizowane przez przedsiębiorstwa, a ich podstawą powinny być

bodźce ekonomiczne. (…)

(25)

(29) W przypadku gdy rynek nie jest w stanie dostarczać gazu, istotne jest utrzymanie ciągłości jego dostaw,

zwłaszcza do gospodarstw domowych i ograniczonej grupy innych odbiorców, zwłaszcza odbiorców

świadczących podstawowe usługi publiczne, którą to grupę mogą określić zainteresowane państwa

członkowskie. Konieczne jest by środki na wypadek sytuacji kryzysowej były określone zanim taka

sytuacja wystąpi i były zgodne z wymogami w zakresie bezpieczeństwa, w tym w przypadkach gdy

chronieni odbiorcy podłączeni są do tych samych sieci dystrybucyjnych, co pozostali odbiorcy.

W przypadkach ograniczenia dostępu do infrastruktury z powodów technicznych środki te mogą obejmować

ograniczenia proporcjonalne do zarezerwowanych zdolności przesyłowych.
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(36) Celem wzmocnienia solidarności między państwami członkowskimi w

przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego w Unii, a w szczególności celem

wsparcia państw członkowskich dysponujących mniej korzystnymi warunkami

geograficznymi lub geologicznymi, państwa członkowskie powinny opracować

środki służące zapewnieniu solidarności. Przedsiębiorstwa gazowe powinny opracować takie

środki, jak umowy handlowe, które mogą obejmować zwiększenie eksportu gazu lub stopnia

wykorzystania zapasów magazynowych. Ważne jest zachęcanie do zawierania umów pomiędzy

przedsiębiorstwami gazowymi. W stosownych przypadkach działania w ramach planu na wypadek

sytuacji nadzwyczajnej powinny objąć mechanizmy zapewniające sprawiedliwe i odpowiednie

odszkodowanie dla przedsiębiorstw gazowych. Środki solidarności mogą być szczególnie przydatne

między tymi państwami członkowskimi, w przypadku których Komisja zaleca ustanowienie wspólnych

planów działań zapobiegawczych lub planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu

regionalnym.



W listopadzie 2010 r. Komisja Europejska przyjęła inicjatywę pod tytułem

„Energia 2020 – strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i

bezpiecznego sektora energetycznego”. W strategii tej określono priorytety

sektora energetycznego na okres 10 lat oraz działania, które należy podjąć w

celu sprostania różnorodnym wyzwaniom, takim jak zapewnienie

konkurencyjności cen na rynku i bezpieczeństwa dostaw, wzmocnienie

wiodącej pozycji w dziedzinie technologii, a także skuteczne negocjacje z

międzynarodowymi partnerami. Jednym z priorytetów jest dążenie do

zapewnienia dobrych relacji z dostawcami energii spoza UE i państwami

tranzytu energii. Rozwinięciem tych działań jest strategia energetyczna 2030,

która zapewnia ramy polityki w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r., oraz

plan działania w zakresie energii do 2050 r., który wyznacza długoterminowe

cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE.



W odpowiedzi na obawy dotyczące uzależnienia UE od importu energii

w maju 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Strategię Bezpieczeństwa

Energetycznego (COM(2014) 330 final), której celem jest zapewnienie

stabilnych i wystarczających dostaw energii. Oprócz środków

krótkoterminowych na wypadek przerwania dostaw gazu z Rosji lub

zatrzymania importu prowadzącego przez Ukrainę, strategia odnosi się

do długoterminowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dostaw

i zawiera propozycje działań w siedmiu obszarach dalekosięznych.



W strategii określono obszary, w których należy podjąć decyzje lub wdrożyć konkretne działania

w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w celu reagowania na problemy związane

z bezpieczeństwem energetycznym. Jej podstawą jest osiem kluczowych filarów, które razem

sprzyjają ściślejszej współpracy korzystnej dla wszystkich państw członkowskich przy jednoczesnym

poszanowaniu krajowych wyborów dotyczących energii, i opierają się na zasadzie solidarności:

1. natychmiastowe działania mające na celu zwiększenie zdolności UE do przezwyciężenia

poważnych zakłóceń w okresie zimowym 2014/2015;

2. wzmocnienie mechanizmów solidarności/mechanizmów reagowania w sytuacji nadzwyczajnej,

w tym koordynacji ocen ryzyka i planowania awaryjnego; oraz ochrona strategicznej

infrastruktury;

3. zmniejszanie zapotrzebowania na energię;

4. budowanie dobrze funkcjonującego i w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego;

5. zwiększenie produkcji energii w Unii Europejskiej;

6. dalszy rozwój technologii energetycznych;

7. zróżnicowanie dostaw zewnętrznych oraz powiązanej z nimi infrastruktury;

8. poprawa koordynacji krajowych polityk energetycznych oraz przemawianie jednym głosem

9. w zewnętrznej polityce energetycznej.



2.4. Mechanizmy solidarności między państwami członkowskimi
Solidarność, która stanowi cechę wyróżniającą UE, wymaga praktycznego wsparcia dla tych państw

członkowskich, które są szczególnie narażone na poważne zakłócenia w dostawach energii. W celu

zapewnienia minimalnego poziomu wewnątrzunijnych dostaw paliw alternatywnych będących

uzupełnieniem zapasów interwencyjnych należy zatem zorganizować i poddawać systematycznej

ocenie odpowiednie planowanie awaryjne oparte na testach warunków skrajnych dla systemów

energetycznych i dyskusjach z organami krajowymi i przemysłem. W związku z bieżącymi

wydarzeniami należy pilnie skupić uwagę na państwach członkowskich leżących przy wschodniej

granicy UE; w stosownych przypadkach do mechanizmów tych mogłyby zostać włączone kraje

kandydujące i potencjalne kraje kandydujące.

Główne działania Komisja zamierza: dokonać przeglądu istniejących mechanizmów zapewniających

bezpieczeństwo dostaw energii oraz, w razie potrzeby, zaproponować ich wzmocnienie, a także środki

służące ochronie strategicznej infrastruktury energetycznej i równowadze między jej elementami

scentralizowanymi i zdecentralizowanymi; zaproponować państwom członkowskim i przedstawicielom

przemysłu nowe mechanizmy koordynacji i planowania awaryjnego w celu dostarczania energii krajom

będącym w trudnej sytuacji, na podstawie oceny ryzyka (testy warunków skrajnych w dziedzinie

bezpieczeństwa energetycznego). Należy pilnie skupić uwagę na państwach członkowskich leżących

przy wschodniej granicy UE.



Stanowisko Parlamentu Europejskiego

przyjęte w dniu 2 marca 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2017/... ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do

umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między

państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylająca decyzję nr 994/2012/UE

W raporcie prof. Krasnodębskiego zachowano zapis zapewniający, że państwa członkowskie będą musiały

informować Komisję Europejską o umowach energetycznych (tzw. IGAs) i instrumentach niewiążących (tzw.

NBIs), które będą oceniane z punktu widzenia zgodności z prawem unijnym i celami polityki energetycznej

UE, zwłaszcza z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego. Jest to ważne rozróżnienie, gdyż weryfikacja

NBIs pozwoli na kontrolę tego, jak polityka energetyczna poszczególnych państw UE wpasowuje się w

strategie bezpieczeństwa energetycznego UE.

W raporcie zagwarantowano udział Komisji Europejskiej jako obserwatora w negocjacjach umów

energetycznych, jeżeli KE uzna, że są one kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego całej

Wspólnoty i sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku energii. Będzie to pomocne narzędzie, które

pozwoli nam mieć wgląd w negocjacje, które podważają solidarność europejską pomiędzy państwami

członkowskimi.
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ASPEKT POLITYCZNO-MILITARNY

ASPEKT GOSPODARCZY 

ASPEKT KONKURENCJI 

We współczesnych czasach energia staje coraz bardziej istotna dla

funkcjonowania każdego państwa. Dostęp do jej źródeł i zapewnienie

bezpiecznych jej dostaw jest ważne nie tylko dla samej gospodarki oraz życia

codziennego mieszkańców.

Trudno się nie zgodzić z opinią Piotra Naimskiego*), który podczas niedawnej

(12 IV 2017) konferencji „20 lat ustawy - Prawo energetyczne” stwierdził:

„Energia to problem polityczny w całym tego słowa znaczeniu

i złożoności. (...) Dzisiaj problemy energetyczne stają się

problemami geopolitycznymi, geostrategicznymi”

*) – Poseł, Sekretarz stanu, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej 
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http://www.iberglobal.com/files/2016-

2/rusia_eia.pdf
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Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg:

„(…) potrzebujemy środków militarnych (…) ale

potrzebujemy także dużo innych środków, aby moc

chronić naszych sojuszników przed wojną

hybrydową związaną z działaniami gospodarczymi,

energetycznymi (…)”
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/

secretary-general-on-nato-eu-cooperation-on-hybrid-warfare (dost.: 29 X 2016)

Spory w UE 

o solidarność 

w razie kryzysów gazowych

17 lutego 2017 



Putin oplata Europę 

gazociągami
Andrzej Kublik 

12 października 2016

Mapa

Źródło: GAZPROM, EUGAL



Indispensabile una politica 

energetica europea basata 

su rapporti costruttivi 

con la Russia 

Romano Prodi

Il Messaggero

28 VI 2015

Nieodzowna jest  

europejska polityka 

energetyczna oparta na 

konstruktywnych 

stosunkach z Rosją



ENERGY CONSUMPTION 
per capita



Gross inland energy consumption, EU-28, 1990-2014, ktoe new.png 



Gross inland energy consumption per capita,
1990-1998-2006-2014, toe per capita

toe - tona oleju ekwiwalentnego stanowi 

równoważnik jednej tony ropy naftowej 

o wartości opałowej 41868 kJ/kg

1 toe odpowiada 41,86 GJ

Lub 11647 kWh



Średnia cena energii 

elektrycznej w UE

PL 14,2 EUR za 100 kWh

DK 30,4 euro za 100 kWh

DE 29,5 euro za 100 kWh

http://pl.globalpetrolprices

.com/gasoline_prices/



ASPEKT SPOŁECZNY
Zasada solidarności jest bardzo ważną, a być może w tej epoce dziejów ludzkich

najważniejszą kwestią dotyczącą współżycia międzyludzkiego. Rozważania nad tym

zagadnieniem rozpocznijmy od pytania, czym jest „solidarność” ex definitione.

Definicja

„Solidarność” możemy zdefiniować jako bytową zasadę życia społecznego,

regulującą istotowo relacje personalne każdej wspólnoty z jej członkami oraz

wszystkich członków z ich wspólnotą w aspekcie etycznym, prawnym,

organizacyjnym, czyli państwowo-politycznym,

gospodarczym i kulturowym w ogóle.

Zasada ta ma wyłącznie personalny charakter, czyli dotyczy osób oraz jest niezbędna

dla realizacji sprawiedliwości społecznej względnie dobrze pojętego „państwa

prawa”, którego jednym z najważniejszym celów jest „pośrednictwo” pomiędzy

osobami w realizacji bonum commune na fundamencie „solidarności”.

Tadeusz Guz KUL - Unia Europejska: jaka solidarność?



Solidarność „nie jest więc (...) tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym

rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich”, co byłoby li

tylko sensualistycznym lub empirystycznym zapodmiotowaniem postawy solidarności.

(…) „Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspolnego,

czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za

wszystkich”.

„Wola ta opiera się na gruntownym przekonaniu, że zahamowanie pełnego rozwoju jest

spowodowane żądzą zysku i owym pragnieniem władzy” dla niej samej, zamiast pragnąć

i służyć drugiemu sprawowaną władzą i pomnażać dobro wspólne.

„Ci, którzy posiadają większe znaczenie, dysponując większymi zasobami dóbr i usług,

winni poczuwać się do odpowiedzialności za słabszych i być gotowi do dzielenia z nimi

tego, co posiadają. Słabsi ze swej strony, postępując w tym samym duchu solidarności, nie

powinni przyjmować postawy czysto biernej lub niszczącej tkankę społeczną, ale

dopominając się o swoje słuszne prawa, winni również dawać swój należny wkład w dobro

wspólne. Grupy pośrednie zaś nie powinny egoistycznie popierać własnych interesów, ale

szanować interesy drugich”.

Tadeusz Guz KUL - Unia Europejska: jaka solidarność?



Idea solidarności międzyludzkiej, zawsze obecna w myśli chrześcijańskiej, choć nie

zawsze określana tym mianem, stanowi jedno z najważniejszych pojęć w społecznej

nauce Kościoła; z czasem została też sformułowana jako zasada solidarności.

Początkowo wezwanie do solidarności było odpowiedzią Kościoła na tzw. „kwestię

robotniczą”; rodziła się solidarność ludzi pracy i solidarność z ludźmi pracującymi.

Wołanie o solidarność świata robotniczego stawało się wołaniem o solidarność

ogólnospołeczną, a w końcu – o solidarność międzynarodową.

Do takiej solidarności wzywał papież Jan XXIII w ogłoszonej 11 kwietnia 1963 r.

encyklice Pacem in terris (O pokoju między wszystkimi narodami opartym na

prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności), wskazując na nią jako na jeden z

filarów pokoju (obok sprawiedliwości, prawdy i wolności). Sobór Watykański II

stwierdził natomiast: "Niech dla wszystkich będzie rzeczą świętą zaliczanie

solidarności społecznej do głównych obowiązków dzisiejszego człowieka oraz

przestrzeganie jej. Im bardziej bowiem jednoczy się świat, tym wyraźniej zadania ludzi

przekraczają ramy partykularnych grup i powoli rozciągają się na cały świat„.



Papież Jan Paweł II

Nie ma wolności bez „Solidarności”, a „Solidarności” bez miłości

Leszek Biernacki:

Nie byłaby możliwa „Solidarność” bez papieża Jana Pawła II. Idea solidarności była

w centrum jego zainteresowania. Strajki 1980 roku i to, co stało się później – powstanie

związku zawodowego „Solidarność”, było bardzo bliskie jego sercu. W robotniczych

protestach widział więcej niż jedynie bunt przeciwko władzy w celu poprawy

warunków życia, więcej niż jedynie walka o wolność i demokrację. Uczynił

z „Solidarności” symbol pozytywnych przemian, który miał zmienić nie tylko „oblicze

tej ziemi”, ale i całego świata. „Solidarność” stała się symbolem, gdyż opowiedziała się

za pokojowymi metodami walki i głosiła ideę współdziałania w poszanowaniu ludzkiej

godności i sprawiedliwości. Papież patronował „Solidarności” od początku jej

powstania i z tej racji nie szczędził jej także słów krytyki.



19 lutego 1988 r. minęła 20. rocznica ogłoszenia encykliki Pawła VI Populorum

progressio. W tymże dniu została ogłoszona encyklika Jana Pawła II Sollicitudo Rei

Socialis (Troska społeczna). Stanowi ona podsumowanie dorobku nauki społecznej

Kościoła. Encyklika ta powinna stać się dla „Solidarności”, tak jak Laborem Exercens,

najważniejszym dokumentem programowym. Niestety, jest bardzo rzadko

przywoływana.

Ojciec Święty krytycznie pisał, że nastąpiło odwrócenie hierarchii wartości: „ być”

zostało bowiem zastąpione prze „mieć”. Kluczowym słowem encykliki jest słowo

„solidarność”.

Oznacza ono zarówno zobowiązanie, jak i i odpowiedzialność za drugiego człowieka,

naród czy światową wspólnotę ludów. Solidarność umożliwia „dostrzec »drugiego« –

osobę, lud czy naród – nie jako narzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność

fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny,

odrzucić, ale jako »podobnego nam«, jako »pomoc« [...].



Solidarność powinna być też zasadą uczestnictwa w polityce: Stylem oraz narzędziem

polityki, która chce dążyć do prawdziwego rozwoju człowieka, jest solidarność. Ta

zaś wymaga czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu politycznym

wszystkich i każdego obywatela oraz rozmaitych grup, związków zawodowych, partii:

wszyscy razem i każdy z osobna jesteśmy odbiorcami polityki i jej aktorami.

Jan Paweł II podkreślał też, że owocem solidarnej polityki winien być pokój, gdyż

solidarność jest drogą do pokoju.

Tak więc encyklika Jana Pawła II Sollicitudo Rei Socialis (Troska społeczna) może

nadal (i powinna) stanowić drogowskaz dla wszystkich polityków, wskazując jak

należy układać ład społeczny oraz moralny w świecie. Przedstawione w encyklice

zasady są oczywiste, a w ich stosowaniu absolutnie nie przeszkadza to, czy ktoś jest

wierzącym czy też jest ateistą.

Jeśli jednak politycy nie postępują według tych zasad, to każdy obywatel może i

powinien patrzeć na konkretne działania polityków, porównując je z treścią

Sollicitudo Rei Socialis.



Solidarność – to znaczy: jeden i drugi,

a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie.

A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim.

I nigdy »brzemię« dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.

Niemoże byćwalka silniejsza od solidarności (...).
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Benedykt XVI: Niech światowy kryzys zrodzi solidarność i odpowiedzialność (2009)

Jeszcze jeden element „często powraca w nauczaniu papieży XX wieku, a jest nim

wezwanie do solidarności i odpowiedzialności. Wiemy, że do przezwyciężenia

gospodarczego i społecznego kryzysu, jakie przeżywamy, potrzebny jest swobodny

i odpowiedzialny wysiłek wszystkich; innymi słowy niezbędne jest przezwyciężenie

interesów partykularnych i branżowych, ażeby razem i w jedności móc podjąć

trudności, jakie dotykają każdego środowiska społecznego, w szczególny sposób

świata pracy. Jak nigdy odczuwa się dziś tego potrzebę, trudności, które dręczą świat

pracy popychają do faktycznej i ściślejszej współpracy między licznymi i rozmaitymi

komponentami społeczeństwa”.



Papież Franciszek powiedział, że należy wciąż czerpać

z bogatego dziedzictwa Jana Pawła II w dziedzinie nauki

społecznej. Jej słowem kluczem jest "solidarność" - wskazał

podczas spotkania 25 kwietnia 2015 r. z delegacją Fundacji Jana

Pawła II w Watykanie.

ENCYKLIKA LAUDATO SI' 
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM
24 maja 2015 r.

Laudato si', mi' Signore —Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu.



23. Ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji

i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny

wynikające z działalności człowieka. To prawda, że istnieją inne czynniki (na przykład wulkanizm,

zmiany orbity i osi Ziemi, cykl słoneczny), ale liczne badania naukowe wskazują, że większość

globalnego ocieplenia ostatnich kilkudziesięciu lat zawdzięczamy wysokiemu stężeniu gazów

cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i inne), emitowanych głównie z powodu

działalności człowieka. Ich koncentracja w atmosferze stanowi przeszkodę, aby ciepło promieni

słonecznych odbitych od ziemi rozproszyło się w przestrzeni. Zwiększa to szczególnie wzorzec

rozwoju opartego na intensywnym wykorzystaniu paliw kopalnych, stanowiący centrum

światowego systemu energetycznego. Swój wpływ miała również narastająca praktyka zmiany

sposobu użytkowania gruntów, głównie wylesianie dla celów rolniczych.

24. Z kolei ocieplenie ma wpływ na cykl węglowy. Tworzy błędne koło, które dodatkowo pogarsza

sytuację, wpływając na dostępność podstawowych zasobów, takich jak woda pitna, energia

i produkcja rolna w strefach najcieplejszych, powodując zanik różnorodności biologicznej naszej

planety. Topnienie lodów polarnych i lodowców na obszarach górskich grozi poważnym

niebezpieczeństwem uwalniania się metanu, a rozkład zamrożonej materii organicznej może

jeszcze bardziej wzmóc emisję dwutlenku węgla. Z kolei utrata lasów tropikalnych pogarsza

sytuację, ponieważ przyczyniają się one do łagodzenia zmian klimatu.



110. Specjalizacja właściwa technologii pociąga za sobą duże problemy z postrzeganiem

całości. Fragmentaryzacja wiedzy spełnia swoją funkcję, kiedy osiąga konkretne

zastosowania, ale często prowadzi do utraty sensu całości, powiązań istniejących między

rzeczami, szerokiej perspektywy, sensu, który staje się bez znaczenia. To samo

przeszkadza w znalezieniu odpowiednich sposobów rozwiązania najbardziej złożonych

problemów współczesnego świata, zwłaszcza problemów środowiska i ubogich, do

których nie można podchodzić z jednego tylko punktu widzenia lub kierując się

interesami jednego typu. Nauka, która pretenduje do rozwiązania ważnych kwestii,

powinna koniecznie uwzględniać to wszystko, co zrodziło ludzkie poznanie w innych

dziedzinach wiedzy, łącznie z filozofią i etyką społeczną. Jednak dzisiaj jest to

sposób działania, który trudno rozwijać. Z tego względu nie można nawet

rozpoznać prawdziwych, stanowiących punkt odniesienia, horyzontów etycznych.

Życie zaczyna się sprowadzać do ulegania okolicznościom uwarunkowanym przez

technikę, pojmowaną jako główne źródło interpretacji istnienia. W tej konkretnej,

stawiającej nam wyzwania rzeczywistości pojawiają się różne symptomy ukazujące błąd,

jak na przykład: degradacja środowiska, niepokój, utrata sensu życia i współżycia

społecznego. To pokazuje po raz kolejny, że «rzeczywistość jest ważniejsza od idei».



Izabela  Szamrej-Baran

Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce 

Rozprawa doktorska

Uniwersytet Szczeciński 2014



Na podstawie danych Eurostatu



Na podstawie danych Eurostatu
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PPS - Parytet siły nabywczej

(Purchasing power standard)

to przelicznik realnej wartości

walut poszczególnych krajów

Unii Europejskiej (oraz

Norwegii i Szwajcarii),

wykorzystywany przez Eurostat

do urealnienia porównania cen

różnych produktów, w tym

także energii elektrycznej, w

poszczególnych krajach. Dzięki

temu wyniki takiego

porównania cen są często

zupełnie inne niż wynikłoby to

z cen nominalnych



Szacuje się, że w Europie ubóstwa 

energetycznego doświadcza

od 50 do 125 milionów mieszkańców. 

European Fuel Poverty and Energy Efficiency Project – szerzej na temat projektu na 

stronie http://www.fuel-poverty.org/ [dostęp: 12.01.2013].



Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. 
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Odsetek ubogich energetycznie według definicji absolutnej „13% 

dochodów” w Polsce w 2013 roku według województw [%]

A. Miazga, D. Owczarek 

Dom zimny, dom ciemny,  

czyli ubóstwo energetyczne w Polsce

IBS Working Paper 16/2015 
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Ubóstwo energetyczne w Polsce w 2013 roku dotykało 17% populacji.

W największym stopniu dotyczyło mieszkańców wsi i małych miast, domów

jednorodzinnych, samotnych rodziców z dziećmi oraz małżeństw z dwójką

i więcej dzieci. Podobne wnioski płyną z analizy grup wrażliwych na ubóstwo

energetyczne według definicji absolutnej „13% dochodów”. Według niej aż 34%

populacji Polski (17,2 mln osób) w 2013 roku było dotknięte ubóstwem

energetycznym. Największa różnica dotyczy struktury demograficznej

gospodarstw domowych – według definicji absolutnej są to gospodarstwa

jednoosobowe, a według LIHC – samotni rodzice z dziećmi i małżeństwa z co

najmniej dwójką dzieci. W przypadku obu definicji, ubóstwo energetyczne w

największym stopniu dotyczy Polski południowo-wschodniej. Pokrywanie się

grup subiektywnej oceny dyskomfortu cieplnego mieszkań i ubóstwa

energetycznego jest niewielkie i podobne dla definicji relatywnej i absolutnej –

ok. 27% ubogich energetycznie deklaruje problemy z zapewnieniem komfortu

cieplnego w mieszkaniach.



https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiurM-_oLDTAhVDKywKHf8UCGoQjRwIBw&url=http://wyborcza.biz/biznes/1,147758,15529044,Jak_tanio_ogrzewac_dom.html&psig=AFQjCNEILTB7SjNqaHRRxnXtVUaKIfk_Cw&ust=1492682124556097
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiurM-_oLDTAhVDKywKHf8UCGoQjRwIBw&url=http://wyborcza.biz/biznes/1,147758,15529044,Jak_tanio_ogrzewac_dom.html&psig=AFQjCNEILTB7SjNqaHRRxnXtVUaKIfk_Cw&ust=1492682124556097


Ubóstwo energetyczne ma negatywny wpływ na:

1. zdrowie fizyczne, głównie dzieci, osób starszych i chorych;

2. zdrowie psychiczne – złe warunki mieszkaniowe wpływają na samopoczucie

mieszkańców;

3. stan techniczny budynków – niewłaściwa izolacja okien, ścian i drzwi przyczynia się do

wzrostu strat ciepła i pogłębia proces zawilgocenia oraz degradację obiektu;

4. zadłużenie gospodarstw domowych – gospodarstwa domowe o niskich dochodach nie

są w stanie opłacać rachunków za media, co prowadzi do zadłużenia, a w skrajnych

przypadkach do odłączenia od sieci energetycznej;

5. zwiększenie emisji CO2 – niski standard energetyczny budynku powoduje wzrost

zużycia energii na ogrzewanie, co powoduje wzrost emisji CO2

I. Figaszewska, Ubóstwo energetyczne – co to jest?, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2009, nr 5, s. 7.



ASPEKT NASTĘPNYCH POKOLEŃ

159. Pojęcie dobra wspólnego dotyczy również przyszłych

pokoleń. Międzynarodowe kryzysy gospodarcze w sposób okrutny ukazały

szkodliwe skutki, jakie powoduje brak troski o los przyszłych pokoleń. Nie

można mówić o zrównoważonym rozwoju bez solidarności między pokoleniami.

Kiedy myślimy o sytuacji, w jakiej przekazujemy planetę przyszłym pokoleniom,

wkraczamy w inną logikę, w logikę bezinteresownego daru, który otrzymujemy

i przekazujemy dalej. Jeśli ziemia jest nam dana, to nie możemy myśleć, jedynie

wychodząc z utylitarnego kryterium efektywności i produktywności dla zysku

indywidualnego. Nie mówimy tu o postawie opcjonalnej, ale o zasadniczej kwestii

sprawiedliwości, ponieważ ziemia, którą otrzymaliśmy, należy

również do tych, którzy przyjdą po nas.



161. Nie można już z pogardą i ironią traktować prognoz katastroficznych.

Moglibyśmy zostawić następnym pokoleniom zbyt wiele gruzów, pustyń

i śmieci. Tempo spożycia, produkcji odpadów i zmian środowiska

przekroczyło możliwości planety na tyle, że dotychczasowy styl życia, będąc

niemożliwym do utrzymania, może skończyć się tylko katastrofą, jak to już

rzeczywiście dzieje się od czasu do czasu w niektórych regionach.

Złagodzenie skutków obecnej dysproporcji zależy od tego, co robimy dziś,

zwłaszcza w obliczu odpowiedzialności, jaką przypiszą nam ci, którzy będą

musieli ponosić najgorsze konsekwencje naszych działań.
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ASPEKT EKOLOGICZNY
Komisja Europejska 30 listopada 2016 r. przedstawiła swoje stanowisko w sprawie

przyszłości rynku energii w Unii Europejskiej. Tytuł zaprezentowanego pakietu

dokumentów to: „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, czyli jak wzmocnić

potencjał wzrostu Europy”.

Pakiet ten ma być odpowiedzią Komisji Europejskiej na pytanie dotyczące dalszej

polityki klimatyczno-energetycznej UE w sytuacji narastających napięć między

państwami członkowskimi oraz wobec tendencji dezintegracyjnych (BREXIT).

W pakiecie tym umieszczono konsumenta energii w centrum zainteresowań. Konsument

ma prawo być „uczciwie traktowany”, powinien ufać polityce energetycznej, a ceny

powinny być przedstawiane w sposób jasny.

Realizacja pakietu ma pobudzić wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, tworzyć nowe

miejsca pracy i kreować technologiczne podstawy konkurencyjności UE, które zostały

utracone w rezultacie kryzysu 2008 roku.



26. Wielu z tych, którzy mają więcej środków oraz władzy gospodarczej i politycznej,

zdaje się koncentrować głównie na maskowaniu problemów lub ukrywaniu objawów,

starając się jedynie o ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Wiele jednak symptomów wskazuje, że skutki te mogą być coraz gorsze, jeśli

będziemy kontynuować aktualne modele produkcji i konsumpcji. Dlatego pilne

i konieczne stało się prowadzenie takiej polityki, aby w nadchodzących latach emisja

dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających została drastycznie

zmniejszona, zastępując na przykład paliwa kopalne i rozwijając odnawialne źródła

energii. W świecie istnieje niewielki poziom dostępu do czystej i odnawialnej energii.

Trzeba jeszcze rozwijać odpowiednie technologie gromadzenia energii. Niemniej

w niektórych krajach osiągnięto postęp, który zaczyna być znaczący, choć nie jest on

jeszcze wystarczająco zaawansowany. Zostały również poczynione inwestycje na

rzecz technologii produkcji i transportu, zwiększające ich energooszczędność, a także

sposobów budowania czy restrukturyzacji budynków, które przyczyniają się do

zmniejszenia zużycia energii oraz surowców. Ale tym dobrym praktykom daleko do

powszechności.



56. W tym czasie mocarstwa gospodarcze nadal usprawiedliwiają obecny system światowy, gdzie przeważają

spekulacja i dążenie do zysku finansowego, skłonne ignorować wszelki kontekst oraz skutki dla ludzkiej

godności i dla środowiska. W ten sposób okazuje się, że degradacja środowiska przyrodniczego i ludzkiego

oraz degradacja etyczna są ze sobą ściśle powiązane. Wielu powie, że nie ma świadomości dokonywania

działań moralnie złych, bo stałe niszczenie odbiera nam odwagę, by zdać sobie sprawę z rzeczywistości

świata ograniczonego i nieodnawialnego. Dlatego dzisiaj «to, co jest kruche, jak środowisko, pozostaje

bezbronne wobec interesów ubóstwianego rynku, stających się absolutną regułą».

57. Można przewidywać, że wobec wyczerpywania się niektórych zasobów dojdzie do stworzenia

korzystnego scenariusza dla nowych wojen, maskowanych szlachetnymi roszczeniami. Wojna zawsze

powoduje poważne szkody dla środowiska naturalnego oraz bogactwa kulturowego narodów, a zagrożenia

się potęgują, gdy pomyślimy o energii jądrowej i broni biologicznej. Bo «pomimo układów

międzynarodowych zabraniających wojny chemicznej, bakteriologicznej i biologicznej, w laboratoriach

trwają prace w zakresie badań nowych rodzajów broni, które są w stanie naruszyć naturalną równowagę».

Od polityki wymaga się większej uwagi, by zapobiegać i eliminować przyczyny, które mogą prowadzić do

nowych konfliktów. A jednak to władza związana z finansami najbardziej przeciwstawia się temu wysiłkowi,

a projekty polityczne często nie są dalekowzroczne. Dlaczego usiłuje się dziś zachować władzę, która

okazała się niezdolna do interweniowania, gdy było to naglące i konieczne?



95. Środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są

za nie odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby

zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe

sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych. Dlatego biskupi Nowej Zelandii

zastanawiali się, co oznacza przykazanie „nie zabijaj”, kiedy „dwadzieścia

procent ludności świata zużywa zasoby tak bardzo, że okrada kraje biedne

oraz przyszłe pokolenia z tego, czego potrzebują do przetrwania”.



113. Z drugiej strony, ludzie zdają się już nie wierzyć w szczęśliwą przyszłość, nie ufają ślepo w lepsze jutro,

widząc obecny stan świata i aktualne możliwości techniki. Zdają sobie sprawę z tego, że postęp nauki

i techniki nie jest równoznaczny z postępem ludzkości i historii, a można dostrzec, że istnieją inne

podstawowe drogi ku szczęśliwej przyszłości. Niemniej jednak nie możemy sobie wyobrazić rezygnacji

z możliwości, jakie oferuje technologia. Ludzkość znacząco się zmieniła, a nieustanny pęd za nowością

uświęca pewną ulotność, która nas pociąga w jednym kierunku, ku powierzchowności. Trudno nam się

zatrzymać, aby odzyskać głębię życia. Jeśli architektura odzwierciedla ducha epoki, to megastruktury

i seryjne domy wyrażają ducha zglobalizowanej techniki, w której nieustanna nowość produktów łączy się

z ciążącą nudą. Nie gódźmy się z tym i nie rezygnujmy ze stawiania sobie pytań o sens i cel wszystkich

rzeczy. W przeciwnym razie usprawiedliwimy stan faktyczny i będziemy potrzebowali więcej

namiastek, aby przetrwać w tej pustce.

114. To, co się dzieje, stawia nas w obliczu naglącej konieczności przystąpienia do śmiałej rewolucji

kulturowej. Nauka i technologia nie są neutralne, ale mogą za sobą pociągać od początku do końca

procesu różne intencje i możliwości oraz mogą być określone na różne sposoby. Nikt nie chce wrócić

do epoki jaskiniowej, ale konieczne jest spowolnienie marszu, aby obserwować rzeczywistość w inny

sposób, gromadzić osiągnięcia pozytywne i zrównoważone, a jednocześnie przywrócić wartości

i wielkie cele unicestwione z powodu megalomańskiego niepohamowania.
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Komisja Europejska w tym pakiecie nie stosuje terminu dekarbonizacja, ale używa pojęcia

gospodarki niskoemisyjnej. Należy to postrzegać jako większe możliwości negocjacji dla

państw takich jak Polska. Komisja Europejska postuluje zwiększenie udziału OZE w tzw.

miksach energetycznych członków przy zachowaniu dotychczasowego systemu wsparcia.

Nadal brak jest mechanizmu, który niwelowałby różnice między państwami UE w zakresie

polityki klimatyczno-energetycznej, tak aby wszystkie kraje mogły czerpać z niej korzyści.

Mechanizm związany z Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) trudno

uznać za niewystarczający. Jednym z pomysłów mógłby być taki model rozwoju OZE, który

byłby finansowany bezpośrednio z budżetu UE, równoważąc w ten sposób interesy

„silniejszych” państw i tych „słabszych”. To byłby przykład konkretnej solidarności w tej

materii.

Komisja Europejska przedstawiła ważny pakiet, który zakłada poprawę efektywności

energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, upodmiotowienie konsumenta, a dzięki

temu poprawę elastyczności popytu na energię, wzrost innowacyjności gospodarki

europejskiej i odzyskanie utraconej przewagi technologicznej. Szczegóły tej propozycji KE

wymagają dopracowania, zwłaszcza w aktualnych kontekście szans politycznych na

realizację.



ASPEKT NOWYCH TECHNOLOGII

Naukowcy i inżynierowie nieustannie pracują nad zastąpieniem tradycyjnych źródeł

energii niekonwencjonalnymi.

Trwają prace nad nowymi sposobami magazynowania i przesyłania energii elektrycznej.

Ogniwa wodorowe.

Oszczędność energii.

…

?
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Belgijski filozof i ekonomista, Philippe van Parijs określił solidarność w sensie

europejskim jako coś mieszczącego się między działalnością charytatywną a

polisą ubezpieczeniową. W działaniu charytatywnym nie powinien nas

interesować jakikolwiek prywatny interes ekonomiczny. Dajemy pomoc

materialną, zwłaszcza pieniądze, uboższym czy bardziej potrzebującym z samej

dobrej woli i gestu wspaniałomyślności (może niekiedy także dla poprawienia

swojego samopoczucia czy wizerunku). Wykupienie polisy ubezpieczeniowej

poprzedzamy analizą i kalkulujemy stopień ryzyka poniesienia konkretnej szkody,

zastanawiamy się czy i ile warto zapłacić za zabezpieczenie się przed możliwym

do zaistnienia niekorzystnym dla nas zdarzeniem. Naszym celem nie jest jednak

wtedy wspieranie innych osób, które wykupiły polisy u tego samego

ubezpieczyciela.

Solidarność w Unii Europejskiej nie jest ani jednym, ani drugim, ale mieści się

pomiędzy tymi aktami. Tak uważa Philippe van Parijs.
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Wspólnota Europejska funkcjonuje dzięki temu, 

że istnieje solidarność i wzajemna odpowiedzialności jej 

członków. Nie chodzi tylko wyłącznie o ideę. Solidarność jest 

opłacalna. Ten, kto nie chce się na nią zgodzić, szkodzi 

wszystkim, również na dalszą metę sobie.

Państwa unijne są powiązane taką siecią zależności, 

że solidarność jako podstawa funkcjonowania 

europejskiej wspólnoty nie może zniknąć. 

Dotyczy to także szeroko rozumianej 

solidarności w energetyce.

Im wcześniej to zrozumiemy, tym lepiej.



DZIĘKUJĘ BARDZO!


