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STRESZCZENIE. Artyku³ prezentuje wyniki an alizy statystycznej i ocenê rynku paliwowo-energe-
tycznego w Polsce w odniesieniu do rynku Unii Europejskiej oraz przedstawia stworzone
przez autorów bilanse paliwowo-energetyczne na przestrzeni ostatniej dekady. Wstêpn¹
ocenê dotychczasowego funkcjonowania rynków oparto na zgromadzonych danych statys-
tycznych, opisuj¹cych zmiany struktury bilansów energetycznych Polski i Unii Europejskiej.
Obok podstawowych statystyk praca zawiera równie¿ analizê krajowej bazy paliwowo-
-surowcowej pod k¹tem bezpieczeñstwa energetycznego.
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Wprowadzenie

Energia jest podstawow¹ si³¹ wykorzeniaj¹c¹ ubóstwo, ulepszaj¹c¹ ludzki dobrobyt
i podnosz¹c¹ standardy ¿ycia [5]. Potrzeby energetyczne wywieraj¹ bezpoœredni wp³yw na
rozwój i wzrost gospodarczy kraju, dlatego istnienie konkurencyjnego, niezawodnego
i trwa³ego sektora energetycznego jest niezwykle istotne dla zapewnienia ci¹g³ej zdolnoœci
pañstwa do utrzymywania swego funkcjonowania bez powa¿nych zaburzeñ.
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Czêste zmiany cen paliw, a szczególnie ropy naftowej, koñcz¹ce siê zasoby Ÿróde³ nie-
odnawialnych, przerwy w dostawie paliw spowodowa³y niepokój i wzrost zainteresowania
sektorem energetycznym, zmierzaj¹cym do zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego.

W styczniu 2007 roku Komisja Europejska w komunikacie zatytu³owanym „Europejska
polityka energetyczna”[1] wypowiedzia³a siê na rzecz wspólnej polityki energetycznej,
zmierzaj¹cej do zapewnienia Europie konkurencyjnej i zrównowa¿onej energii, której
silnymi punktami bêdzie zwalczanie zmian klimatycznych, promowanie konkurencyjnoœci
za pomoc¹ odpowiednich regulacji prawnych oraz ograniczenie zale¿noœci Unii Euro-
pejskiej w kwestii dostawy gazu i ropy.

1. Tendencje i struktura pozyskania oraz u¿ytkowania

noœników energii w Polsce i Unii Europejskiej

1.1. Wêgiel kamienny

Wêgiel kamienny jest dla Polski surowcem strategicznym, zaspokajaj¹cym blisko
60% zapotrzebowania energetycznego kraju, dlatego te¿ kondycja polskiego górnictwa ma
ogromny wp³yw na ca³¹ gospodarkê narodow¹.

Na rysunku 1 przedstawiono dane dotycz¹ce wydobycia i zu¿ycia wêgla kamiennego
w latach 1997–2007 w Polsce, Unii Europejskiej oraz w grupie pañstw przyjêtych do Unii
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Rys. 1. Wydobycie i zu¿ycie wêgla kamiennego w Polsce, Unii Europejskiej oraz NMS10 w latach 1997–2007

Fig. 1. Primary production and gross inland consumption of hard coal in Poland, European Union and NMS10,
1997–2007



Europejskiej razem z Polsk¹ 1 maja 2004 r. – NMS10 (ang. New Member States – Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owenia, S³owacja i Wêgry). Analiza
dynamiki wydobycia wêgla kamiennego w porównaniu do roku 1997 wykaza³a, ¿e wy-
dobycie wêgla w ci¹gu ostatniej dekady w Polsce spad³o o 36%, natomiast w Unii
Europejskiej a¿ o 46%. Podobny spadek wydobycia wêgla kamiennego jak w Polsce,
zauwa¿alny jest w grupie pañstw NMS10 (34%). W badanym okresie widoczny jest równie¿
znaczny spadek zu¿ycia wêgla kamiennego, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.
W roku 2004 zu¿yto go o blisko 25% mniej w porównaniu z rokiem 1997.

Ograniczenie wydobycia i zu¿ycia wêgla kamiennego w ostatnich latach jest wynikiem
procesów restrukturyzacyjnych ograniczaj¹cych udzia³ ga³êzi energoch³onnych w gospo-
darce na rzecz rozwoju przemys³ów energooszczêdnych, wzrostu cen energii, wprowa-
dzenia energooszczêdnych technologii i urz¹dzeñ, a przede wszystkim wymogów ochrony
œrodowiska powoduj¹cych zast¹pienie wêgla „czystszymi” surowcami i odnawialnymi Ÿród-
³ami energii [8].

1.2. Wêgiel brunatny

Bran¿a wêgla brunatnego w Polsce sk³ada siê z piêciu odkrywkowych kopalñ i piêciu
elektrowni opalanych tym paliwem. Wêgiel brunatny, podobnie jak wêgiel kamienny w pol-
skiej energetyce pe³ni od lat rolê paliwa strategicznego, stanowi¹cego 25% mocy zain-
stalowanej w polskich elektrowniach i oko³o 35% wyprodukowanej energii elektrycznej
tañszej o oko³o 20–30% od cen energii elektrycznej produkowanej z wêgla kamiennego. Na
rysunku 2 przedstawiono dane dotycz¹ce wydobycia i zu¿ycia wêgla brunatnego w latach
1997–2007.
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Rys. 2. Wydobycie i zu¿ycie wêgla brunatnego w Polsce, Unii Europejskiej oraz NMS 10 w latach 1997–2007

Fig. 2. Primary production and Gross Island consumption of lignite In Poland, European Union and NMS10,
1997–2007



Wêgiel brunatny wydobywany w Polsce jest w oko³o 98% przeznaczany do produkcji
energii elektrycznej w elektrowniach, natomiast pozosta³a czêœæ trafia na rynek lokalny
i potrzeby w³asne kopalñ [4]. Wydobycie i zu¿ycie wêgla brunatnego w Polsce na prze-
strzeni dziesiêciu lat wykazuje niewielk¹ tendencjê spadkow¹ – w roku 2007 zarówno
pozyskanie, jak i konsumpcja by³y o oko³o 8% mniejsze ni¿ w roku 1997. Spadek zu¿ycia
wêgla brunatnego w ostatnim okresie by³ spowodowany zmniejszonym popytem na energiê
elektryczn¹ w sektorze hutniczym, motoryzacyjnym i budowlanym [4].

W Unii Europejskiej zu¿ycie wêgla brunatnego utrzymuje siê na relatywnie sta³ym
poziomie – najmniejsz¹ wartoœæ przyjê³o w 1999 roku. Spadek zu¿ycia wêgla brunatnego
jest jednak zauwa¿alny w grupie NMS10 – w porównaniu z rokiem 1997, w ostatnim
badanym roku tj. 2007 zu¿yto go o oko³o 12% mniej.

1.3. Ropa naftowa

W Polsce istniej¹ 84 udokumentowane z³o¿a ropy naftowej, w tym w Karpatach –
29 z³ó¿, na ich przedgórzu (w zapadlisku przedkarpackim) – 12, na Ni¿u Polskim 41 z³ó¿
oraz w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Ba³tyku – 2 z³o¿a. W Polsce, najwiêksze
obecnie znaczenie gospodarcze maj¹ z³o¿a ropy naftowej wystêpuj¹ce na Ni¿u Polskim [9].

Od 1997 roku wydobycie ropy naftowej w Polsce wzros³o z 291 tys. do 725 tys. toe.
Mimo to, nadal wielkoœæ wydobycia ropy naftowej ze z³ó¿ krajowych tylko w nik³ym
stopniu zaspokaja potrzeby Polski – w 2007 roku udzia³ ropy z zasobów krajowych stanowi³
3,55% ca³kowitego zu¿ycia. Natomiast w Unii Europejskiej i NMS10 pozyskanie ropy
naftowej spad³o wzglêdem 1997 roku odpowiednio o 3,1% i 1,4%.

Zu¿ycie ropy naftowej w Polsce wykazuje tendencjê wzrostow¹ i w 2007 roku osi¹gnê³o
wartoœæ o 35% wy¿sz¹ ni¿ w roku 1997. Mniejszy wzrost (o 11%) nast¹pi³ w grupie pañstw
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Rys. 3. Wydobycie i zu¿ycie ropy naftowej w Polsce, Unii Europejskiej oraz NMS 10 w latach 1997–2007

Fig. 3. Primary production and gross inland consumption of crude oil in Poland, European Union and NMS10,
1997–2007



NMS10, a stosunkowo sta³y poziom zu¿ycia zauwa¿alny jest w przypadku Unii
Europejskiej. Wzrost zu¿ycia ropy naftowej w Polsce jest skutkiem rozwoju gospodarczego
i polepszania standardów ¿ycia ludzkoœci.

1.4. Gaz ziemny

Gaz ziemny jest obecnie najczystszym paliwem, którego spalanie powoduje najmniejsz¹
emisjê zanieczyszczeñ. Wydobycie gazu ziemnego w Polsce pokrywa ponad oko³o 32%
krajowego zapotrzebowania. Analiza dynamiki wydobycia w latach 1997–2007 (rys. 4)
pokazuje, ¿e wydobycie gazu ziemnego w Polsce wzrasta œrednio o 3,3% rocznie, w NMS10
o œrednio 1,2%, a w Unii Europejskiej o oko³o 2%.

Wed³ug raportu Miêdzynarodowej Unii Gazowniczej (IGU) popyt na gaz roœnie rocznie
œrednio o 2,2%, wyprzedzaj¹c tempo ogólnego popytu na energiê, wynosz¹ce 1,6% [3].
Ch³onnoœæ rynku na to paliwo jest wci¹¿ bardzo du¿a i wed³ug d³ugookresowych prognoz do
2020 roku œrednioroczny wzrost konsumpcji gazu w Polsce szacowany jest na poziomie 5%
[7]. Wzrost zu¿ycia gazu bêdzie równie¿ podyktowany wzglêdami ekologicznymi oraz
ni¿sz¹ w porównaniu z innymi Ÿród³ami energii cen¹.

1.5. Odnawialne Ÿród³a energii

Alternatyw¹ dla konwencjonalnych Ÿróde³ energii, których eksploatacja powoduje
zmiany klimatu, i których œwiatowe zasoby wyczerpuj¹ siê, s¹ odnawialne Ÿród³a energii.
Wspó³czeœnie, zarówno w Polsce, jak i na œwiecie najczêœciej wykorzystuje siê energiê
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Rys. 4. Wydobycie i zu¿ycie gazu ziemnego w Polsce, Unii Europejskiej oraz NMS 10 w latach 1997–2007

Fig. 4. Primary production and gross inland consumption of natural gas in Poland, European Union
and NMS10, 1997–2007



biomasy. W 2008 roku jej udzia³ w strukturze wykorzystania O�E w Polsce wynosi³ blisko
95%, podczas gdy pozosta³e Ÿród³a tj. energia wodna, wiatrowa i geotermalna razem
stanowi³y 5%.

Pozyskanie energii z odnawialnych Ÿróde³ w 2007 roku w Unii Europejskiej by³o o 58%
wiêksze w porównaniu do roku 1997, w grupie pañstw NMS10 o 50% wiêksze, natomiast
w Polsce o 32% wiêksze.

Udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii w zu¿yciu energii zarówno w Polsce, jak i Unii
Europejskiej od 1997 roku sukcesywnie roœnie. Wed³ug ostatnich danych w 2008 roku
udzia³ O�E w Polsce wyniós³ 5,1%, natomiast w Unii Europejskiej 7,8%. W Bia³ej Ksiêdze
„Energia dla przysz³oœci – odnawialne Ÿród³a energii” z 1997 r. Unia Europejska przyjê³a
za³o¿enie, ¿e do roku 2010 udzia³ O�E w bilansie energetycznym krajów cz³onkowskich
zwiêkszy siê dwukrotnie i wyniesie 12%. Z kolei Polski Sejm przyj¹³ w 2001 roku Strategiê
Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument przewiduj¹cy 7,5% udzia³ O�E w bilansie
energetycznym kraju w roku 2010 i 14% w dziesiêæ lat póŸniej.

1.6. Struktura wydobycia i u¿ytkowania paliw

W latach 1997–2007 nast¹pi³ znaczny spadek wydobycia wêgla kamiennego (–36%),
natomiast wzros³o pozyskanie ropy naftowej (o 149%), gazu ziemnego (o 21%) oraz
energii z odnawialnych Ÿróde³ (o 30%). Mimo, i¿ wydobycie wêgla brunatnego w ci¹gu
ostatniej dekady obni¿y³o siê o 8% to udzia³ w strukturze wydobycia Polski tego paliwa
wzrós³.

Na rynku Unii Europejskiej mo¿na zaobserwowaæ podobne zmiany – spadek wydobycia
wêgla kamiennego (o 46%), wêgla brunatnego (o 2%) i wzrost pozyskania energii ze Ÿróde³
odnawialnych (o 44%).
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Rys. 5. Pozyskanie energii z odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce, Unii Europejskiej oraz NMS 10
w latach 1997–2007

Fig. 5. Primary production of renewable energy in Poland, European Union and NMS10, 1997–2007



Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e struktura wydobycia paliw w Polsce w ci¹gu ostatniej dekady nie
uleg³a zmianie, podczas gdy na rynku Unii Europejskiej dosz³o do znacz¹cych przeobra¿eñ,
maj¹cych na celu dywersyfikacjê paliw i ograniczenie emisji dwutlenku wêgla do atmosfery.

W zu¿yciu energii pierwotnej w Polsce, pomimo znacznego zmniejszenia wydobycia
nadal wystêpuje dominacja wêgla kamiennego jako podstawowego noœnika energii (rys. 7).
Udzia³ wêgla brunatnego w strukturze zu¿ycia w Polsce równie¿ siê zmniejszy³. Wzros³o
natomiast zu¿ycie i udzia³ ropy naftowej, gazu ziemnego oraz odnawialnych Ÿróde³ energii.
W Polsce mimo rosn¹cej tendencji zu¿ycia gazu ziemnego jego udzia³ w 2007 roku nadal
stanowi³ tylko 12,7%, podczas gdy w Unii Europejskiej udzia³ gazu w strukturze zu¿ycia
energii wyniós³ 23,3%.
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Rys. 6. Udzia³ poszczególnych paliw w strukturze wydobycia – porównanie roku 1997 i 2007

Fig. 6. Share of energy carriers in primary production structure, 1997&2007 comparison

Rys. 7. Udzia³ poszczególnych paliw w strukturze zu¿ycia energii – porównanie roku 1997 i 2007

Fig. 7. Share of energy carriers in gross inland conusmption structure, 1997&2007 comparison



Udzia³ poszczególnych paliw w bilansie energetycznym Unii Europejskiej na przestrzeni
ostatnich dziesiêciu lat kszta³tuje siê mniej wiêcej na tym samym poziomie. Znacz¹co
wzros³o zu¿ycie energii z O�E (o 45%), gazu ziemnego (o 20%), natomiast minimalnie
spad³o zu¿ycie energii z wêgla brunatnego. Struktura zu¿ycia pozosta³ych noœników energii
pierwotnej nie uleg³a wiêkszej zmianie.

2. Ocena polskiego rynku paliw na tle Unii Europejskiej –

wskaŸniki energetyczne

2.1. Uzale¿nienie energetyczne od importu

Uzale¿nienie energetyczne od importu (ang. energy dependency, import dependency)
pokazuje stopieñ, w jakim gospodarka opiera siê na imporcie w odniesieniu do potrzeb
energetycznych. WskaŸnik jest obliczany jako stosunek importu energii netto do krajowego
zu¿ycia energii brutto.
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Rys. 8. Uzale¿nienie energetyczne od importu w roku 2007 (wszystkie noœniki)
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6]

Fig 8. Energy dependency in 2007, all products



W ci¹gu dekady w okresie od 1997 do 2007 roku w piêtnastu pañstwach wzrós³ wskaŸnik
uzale¿nienia energetycznego. Najwiêkszy wzrost odnotowa³a Polska, gdzie wskaŸnik uza-
le¿nienia energetycznego zmieni³ siê z 6,4% w roku 1997 na 25,6% w roku 2007 i Wielka
Brytania, która bêd¹c w 1997 eksporterem o wskaŸniku uzale¿nienia energetycznego rów-
nym –15,6%, od roku 2004 sta³a siê importerem, a w roku 2007 jej wskaŸnik uzale¿nienia
energetycznego wyniós³ 20,4%. Pomimo tak du¿ego wzrostu Polska na tle innych krajów
Unii Europejskiej i tak plasuje siê w pierwszej pi¹tce pañstw najmniej uzale¿nionych od
importu energii (rys. 8). Najwiêkszym wskaŸnikiem uzale¿nienia energetycznego powy¿ej
90% charakteryzuje siê rynek energetyczny Luksemburga, Cypru, Malty i Irlandii.

WskaŸnik uzale¿nienia energetycznego Unii Europejskiej w odniesieniu do paliw sta-
³ych (wêgla kamiennego i brunatnego) wyniós³ w 2007 roku 41,2%, co stanowi³o 64%
wzrost w stosunku do roku 1997. G³ównymi eksporterami paliw sta³ych w roku 2007 by³y
Polska oraz Czechy. Wœród wszystkich krajów Unii Europejskiej najwiêkszymi importerami
paliw sta³ych by³y w 2007 roku Holandia i Austria.

Praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej, z wyj¹tkiem Danii i Wielkiej Brytanii s¹
mocno uzale¿nione od importu ropy naftowej. W ci¹gu ostatniej dekady, tj. pomiêdzy
rokiem 1997 a 2007 Dania zwiêkszy³a eksport ropy naftowej ponad 8-krotnie, natomiast
Wielka Brytania z eksportera sta³a siê od roku 2006 importerem. Œredni wskaŸnik uza-
le¿nienia od importu ropy naftowej dla Polski wynosi oko³o 98%.

WskaŸnik uzale¿nienia od importu gazu ziemnego w 2007 roku dla 16 pañstw cz³on-
kowskich wyniós³ ponad 90%, a dla Unii Europejskiej wzrós³ w stosunku do roku 1997
o 33%. Dla Polski wskaŸnik ten w ci¹gu ostatniej dekady waha³ siê w granicach od 66,1% do
71,9%, a w roku 2007 wyniós³ 66,6%. Najwiêkszy wzrost w stosunku do roku bazowego
1997 (ponad 27-krotny) nast¹pi³ w Wielkiej Brytanii, która z eksportera gazu ziemnego do
roku 2003, sta³a siê jego importerem. Dwa kraje Unii Europejskiej tj. Dania i Holandia maj¹
ujemny wskaŸnik zale¿noœci importowej gazu ziemnego, a w pierwszej trójce krajów
najmniej uzale¿nionych od importu gazu ziemnego s¹ Wielka Brytania, Rumunia i Polska.

2.2. Energoch³onnoœæ gospodarki narodowej

Energoch³onnoœæ gospodarki narodowej (ang. energy intensity) to stosunek wewnêtrz-
nego zu¿ycia energii brutto do wielkoœci produktu krajowego brutto w danym roku kalen-
darzowym mierzone w kgoe (ekwiwalent kilograma ropy naftowej) na 1000 euro. WskaŸnik
ten pokazuje relacjê wielkoœci zu¿ycia energii w procesie produkcyjnym w odniesieniu do
odpowiedniej wielkoœci produkcji, w której uczestniczy ta energia, czyli inaczej relacjê
nak³adów do efektów. Wartoœæ produktu krajowego brutto obliczana jest na podstawie
sta³ych cen w celu unikniêcia wp³ywu inflacji, bazuj¹c na danych z 1995 roku [6].

W tabeli 1 przedstawiono dane dotycz¹ce energoch³onnoœci gospodarki narodowej Unii
Europejskiej i jej cz³onków wyra¿one w kilogramach oleju ekwiwalentnego na 1000 euro
’95 oraz dynamikê energoch³onnoœci gospodarki wzglêdem 1995 roku.

Energoch³onnoœæ gospodarki Unii Europejskiej spada od roku 1996 – w roku 2007 w po-
równaniu z rokiem bazowym 1995 zmniejszy³a siê o ponad 18% (z 208,4 kgoe/1000euro’95
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do 169,4 kgoe/1000euro’95). A¿ 17 pañstw cz³onkowskich w 2007 roku by³o poni¿ej œredniej
europejskiej, a Polska odnotowa³a spadek o blisko 43% w stosunku do roku 1995. Dania
i Irlandia posiada³y w 2007 roku najmniejsz¹ energoch³onnoœæ gospodarki narodowej równ¹
odpowiednio 105,7 i 103,1.

Na zmniejszenie energoch³onnoœci gospodarki polskiej po 1990 r. wp³ynê³y g³ównie:
� restrukturyzacja gospodarki narodowej ograniczaj¹ca udzia³ sektorów energoch³on-

nych,
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Rys. 9. Energoch³onnoœæ gospodarki narodowej w 2007 roku (kgoe per 1000 Euro)
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6]

Fig. 9. Energy intensity of the economy, 2007 (kgoe per 1000 Euro)

TABELA 1. Dynamika i energoch³onnoœæ gospodarki narodowej Unii Europejskiej i Polski

TABLE 1. Dynamics and energy intensity of economy of European Union and Poland

Energoch³onnoœæ gospodarki narodowej UE i jej cz³onków

[kgoe/1000 euro ‘95] dynamika wzglêdem 1995

1995 1999 2003 2007 1999 2003 2007

EU27 208,4 193,2 187,3 169,4 –7,3% –10,1% –18,7%

Polska 700,9 526,5 463,4 400,1 –24,9% –33,9% –42,9%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6]



� wprowadzanie urz¹dzeñ i technologii energooszczêdnych oraz zmiana struktury zu¿ycia
noœników energii zmniejszaj¹ca zu¿ycie wêgla na rzecz paliw wêglowodorowych oraz
energii ze Ÿróde³ odnawialnych,

� poprawa sprawnoœci energetycznej wytwarzania oraz przesy³u energii elektrycznej
i ciep³a,

� racjonalizacja zu¿ycia energii w sektorze mieszkalnictwa, przemyœle oraz ograniczenie
zu¿ycia paliw w transporcie [2].

Podsumowanie

Polska posiada najwiêksze zasoby paliw sta³ych w Europie i jest g³ównym eksporterem
wêgla kamiennego. Produkcjê energii elektrycznej opiera w 92% na wêglu kamiennym
i brunatnym. Ponadto krajowe zasoby wêgla kamiennego i brunatnego powoduj¹, ¿e Polska
jest jednym z najbardziej niezale¿nych energetycznie cz³onków Unii Europejskiej, z im-
portem stanowi¹cym jedynie oko³o 20% zu¿ycia krajowego. Polska, podobnie jak ca³a Unia
Europejska jest mocno uzale¿niona od importu ropy naftowej – krajowe zasoby zaspokajaj¹
jedynie 3,55% zu¿ycia. Energoch³onnoœæ zosta³a zredukowana o ponad 40% od 1995 roku,
ale pozostaje znacznie powy¿ej œredniej europejskiej. Porównanie polskiego i unijnego
rynku paliwowo-energetycznego pozwala na zauwa¿enie ró¿nic w udziale poszczególnych
paliw – sektor energetyczny UE jest bardziej zrównowa¿ony i zdywersyfikowany. W Polsce
brak jest energii atomowej, wêgiel kamienny ma kilkukrotnie wiêkszy udzia³ ni¿ w UE,
a udzia³ ropy naftowej i gazu ziemnego w zu¿yciu energii jest prawie dwukrotnie ni¿szy.
Podejmowane próby dywersyfikacji rynku energetycznego przyczyni³y siê w ostatnich
latach do niewielkiego wzrostu udzia³u gazu ziemnego oraz energii z biomasy i wiatru,
jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e górnictwo w Polsce zatrudnia prawie 120 tys. osób, skupionych
g³ównie na Œl¹sku i tym samym stanowi Ÿród³o utrzymania dla oko³o 0,5 miliona osób.
Spadek popytu na wêgiel mo¿e staæ siê w niedalekiej przysz³oœci Ÿród³em powa¿nych
niepokojów spo³ecznych na Œl¹sku. Ponadto wzrastaj¹ce ceny polskiego wêgla mog¹
spowodowaæ wyeliminowanie go z rynków Unii Europejskiej, co w konsekwencji mo¿e
doprowadziæ do zamkniêcia dla polskiego wêgla rynków zagranicznych i zmniejszenia
wydobycia.
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Polish fuel market analysis against the backgroung
of the European Union

Abstract

This paper presents statistical analysis of Polish energy market, which was related to the European
Union market. In this article energy balances and evolutions of the dynamics of energy markets were
also shown. Preliminary valuation of current situation was based on statistical data, which describes
development of the Polish and European energy market structure. Besides basic statistics, this article
considers energy sector in terms of energy security.
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