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Skuteczna realizacja polityki energetycznej państwa jest uzależniona od 

spójnego i logicznego układu podmiotów, nrom i zależności wydzielonych w ramach 

systemu. W pracy dokonano analizy struktury systemu polityki energetycznej 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji występującymi pomiędzy jego elementami 

składowymi. Określono hierarchię podmiotów mających znaczący wpływ na 

realizację polityki energetycznej Polski. Skoncentrowano się na analizie 

przedsiębiorstw realizujących politykę energetyczną państwa w sektorze gazu 

ziemnego oraz ropy naftowej.  

Podejście systemowe pozwoliło na wskazanie granic systemu i jego elementów 

składowych, określenie uwarunkowań jego działania, a także pozwoliło na określenie 

zmian, które mają wpływ na dany system.  

Rozdział pierwszy koncentruje się na rozważaniach teoretycznych związanych 

z systemem polityki energetycznej oraz na analizie jego istoty. W tym celu została 

poddana analizie siatka pojęciowa składająca się na system polityki energetycznej 

państwa. Odwołano się również do pojęć polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa 

energetycznego wskazując na ich relacje, a także relacje bezpieczeństwa 

energetycznego do polityk sektorowych.  

W rozdziale drugim przedstawiono uwarunkowania polityki energetycznej 

Rzeczypospolitej Polskiej. Analizy uwarunkowań systemu polityki energetycznej 

dokonano w oparciu o wymiary bezpieczeństwa energetycznego: wymiar polityczny, 

gospodarczy, ekologiczny oraz infrastrukturalny. Dodatkowo dokonano analizy 

specyfiki systemu polityki energetycznej.  

W rozdziale trzecim poddano analizie zakres podmiotowy systemu polityki 

energetycznej. W ramach rozdziału wyodrębnione zostały trzy kategorie podmiotów 

zidentyfikowanych w ramach analizowanego systemu: administracje rządową, 
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przedsiębiorstwa energetyczne oraz korporacje transnarodowe. Określono podmioty 

odpowiedzialne za kreowanie i wyznaczanie kierunków w zakresie realizacji polityki 

energetycznej Polski oraz podmioty odpowiedzialne za jej realizację, czyli 

przedsiębiorstwa energetyczne.  

W rozdziale czwartym, poddano analizie podstawy normatywne systemu 

polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach rozdziału zostały 

wyodrębnione trzy poziomy analizy podstaw normatywnych systemu polityki 

energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej: poziom państwa, poziom Unii Europejskiej 

oraz poziom międzynarodowy. Wskazano relacje i współzależności występujące 

między elementami systemu.  

W rozdziale piątym zostały przedstawione działania podejmowane przez 

podmioty analizowanego systemu w celu realizacji polityki energetycznej 

Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniono działalność w trzech sektorach: wydobycia, 

przesyłu i magazynowania. 

W analizowanym systemie wskazano na silne współzależności pomiędzy 

wszystkimi podmiotami, a także normami. System polityki energetycznej 

Rzeczypospolitej Polskiej zakłada autonomizacje oraz dążenie do adaptacji  

czynników go warunkujących. 

Dowiedziono, iż polityka energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej może być 

analizowana w kategoriach systemu, w ramach którego można wydzielić w sposób 

logiczny i spójny podmioty, normy oraz relacje.  

Zakończenie dysertacji uwzględnia odpowiedzi na pytania badawcze 

postawione w pracy. 
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