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Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium przypadku zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł i nie zostały w żaden 
sposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych. Wszelkie dane osobowe osób występujących w studium 
przypadku zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych. Zdarzenia przedstawione w warstwie fabularnej studium przypadku są 
całkowicie fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do zdarzeń prawdziwych ma jedynie charakter przypadkowy i niezamierzony. 

 

  

 Tomasz Dziemiańczuk był jednym z 30 aktywistów Greenpeace zatrzymanych przez 

rosyjską straż graniczną po nieudanej próbie wtargnięcia na platformę wiertniczą 

Prirazlomnoye, należącą do koncernu paliwowego Gazprom. Tomasz siedział w celi zupełnie 

zrezygnowany, pochylony, z opuszczoną głową i twarzą schowaną w dłoniach. Nie mógł 

uwierzyć w słowa, które usłyszał na sali sądowej: „15 lat w rosyjskim obozie pracy za 

piractwo”. Przed jego oczami przewijały się przerażające obrazy syberyjskich obozów pracy z 

powieści Wspomnienia z domu umarłych Dostojewskiego, którą czytał w liceum. Czy coś 

takiego naprawdę może się zdarzyć w XXI wieku? Plan był przecież idealny. Wszystko miało 

się potoczyć tak jak w 1995 r., podczas kampanii na Brent Spar. I rzeczywiście na początku 

wszystko szło zgodnie z planem: akcja przyciągnęła uwagę mediów, a reakcja Gazpromu była 

brutalna – tak jak tego oczekiwali. Ale na tym skończyły się ich sukcesy, a opinia publiczna 

zdawała się nie mieć żadnego wpływu. Czy naprawdę można od tak, zupełnie bezkarnie 

wtrącić do więzienia 30 osób z różnych krajów? Tomasz myślał, że wiedział, jakie ryzyko 

niesie ze sobą planowana akcja. Ponadto, był przekonany, że ratowanie Arktyki warte jest 

podjęcia tego ryzyka. Nie przypuszczał jednak, że sprawy zajdą tak daleko. Teraz jedyne, o 

czym marzył, to powrót do domu i spotkanie się z rodziną. Dlaczego plan zawiódł? Co 

powinni byli zrobić inaczej? 
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Prirazlomnoye  

Prirazlomnoye to nazwa podwodnego złoża ropy naftowej odkrytego w 1989 roku. Pole 

naftowe zlokalizowane jest na morzu szelfowym Peczora na południe od wysp Novaya 

Zemla, 60 km od brzegu. Nazwa „Prirazlomnoye” oznacza „na linii uskoku geologicznego” i 

wzięła się od położenia pola naftowego (zob. Załącznik 1). Złoże Prirazlomnoye jest bogate, 

zawiera ok. 610 mln baryłek (97 mln m³), co gwarantuje możliwość produkcji ropy przez 22 

lata. Największe wyzwanie – w procesie wydobycia – stanowią trudne warunki pogodowe w 

tym słabo rozwiniętym przemysłowo regionie. Średnia roczna temperatura wynosi -4°C, a 

zimą temperatura może spaść nawet do -50°C. Prędkości wiatru dochodzi do 40 m/s, co 

generuje sztormy oraz fale o wysokości dochodzącej do 12 metrów. Ponadto, ten obszar 

Morza Peczora jest oblodzony przez 250 dni w roku, a grubość pokrywy lodowej sięga do 1,7 

metra. Tak trudne warunki pogodowe powodują ogromne problemy dla logistyki, włącznie z 

koniecznością użycia lodołamaczy do obsługi 200-osobowej załogi platformy wiertniczej1. 

Projekt Prirazlomnoye rozpoczął się w momencie odkrycia samego złoża w 1989 roku. Już w 

1993 r. wydano pozwolenie na wydobywanie ropy naftowej firmie Rosshelf (spółka zależna 

Gazpromu2). W roku 2002 licencja została przetransferowana do nowej spółki o nazwie 

Sevmorneftegaz, która powstała jako joint-venture między Gazpromem i Rosneftem3. 

Ostatecznie, Sevmorneftegaz stała się spółką całkowicie zależną od Gazpromu i po raz 

kolejny zmieniła nazwę na Gazprom Nefft Shelf, obecnym właścicielem platformy 

Prirazlomnoye.4 Platforma została skonstruowana w słynnej stoczni Sevmash5. Budowa 

platformy rozpoczęła się w Severodvinsku i zakończyła w Murmańsku, po czym została 

doholowana w miejsce docelowe. Koszt jej budowy szacuje się na 800 mln dolarów, a koszt 

całego projektu na znacznie powyżej 1 mld dolarów. 6 

Mimo że informacja o linii uskoku geologicznego w nazwie może kojarzyć się z trzęsieniami 

ziemi i chwiejnością, trudno wyobrazić sobie coś bardziej stabilnego niż platforma 

Prirazlomnoye (zob. Załączniki 2). Jest to tzw. platforma grawitacyjna7, której podstawa 

składa się ze stalowych płyt o grubości 4 cm, wzmocnionych 3-metrową warstwą betonu. 

Podstawa platformy spoczywa bezpośrednio na dnie morskim, 20 metrów pod powierzchnią 

wody. Platforma pełni cztery główne funkcje: wiercenie, wydobycie, przechowywanie oraz 

                                                        
1 http://www.offshore-technology.com/projects/prirazlomnoye/ (12.10.2014). 
2 Gazprom powstał w 1989 r., w momencie gdy Ministerstwo Gazownictwa ZSRR zostało przekształcone w Państwowy Koncern 
Gazowy– Gazprom. W roku 1992 Gazprom stał się rosyjską Spółką Akcyjną. Mimo że w kolejnych latach firma została 
sprywatyzowana, rosyjski rząd posiada większość akcji (50,01%). Główne zadania Gazpromu to: poszukiwanie złóż, produkcja, 
transport, przechowywanie, przetwarzanie i sprzedaży gazu, kondensacja gazu i ropy naftowej. Gazprom posiada największe 
wydobycie gazu ziemnego na świecie oraz jest największym dostawcą prądu w Rosji. Działalność Gazpromu w 2011 r. stanowiła 
8% PKB Rosji (http://www.gazprom.com/). (12.10.2014) 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Prirazlomnoye_field#cite_note-reuters310308-1. 
4 http://www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/pnm/ (12.10.2014). 
5 Towarzystwo Produkcyjne Sevmash jest największą stocznia w Rosji, zajmująca się m.in. konstrukcją atomowych okrętów 
podwodnych dla Marynarki Wojennej (http://www.sevmash.ru/eng/) (12.10.2014). 
6 http://www.offshore-technology.com/projects/prirazlomnoye/ (12.10.2014). 
7 http://www.gazprominfo.com/articles/sea-production/ (12.10.2014). 
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przeładunek ropy naftowej. Kluczową rolę odgrywa keson platformy, który łączy 36 ciągów 

wiertniczych i rurociągów, a jednocześnie pełni rolę ogromnego zbiornika wydobywanej 

ropy (zob. Załączniki 3 i 4). Platforma została zaprojektowana tak, aby wytrzymać 

niekorzystne warunki pogodowe, w tym trzęsienia ziemi o magnitudzie dochodzącej do 6 

stopni w skali Richtera. Ponadto, platforma jest odporna na oblodzenie i ma być z założenia 

w pełni samowystarczalna, zapewniając funkcjonowanie przez cały rok. Platforma 

Prirazlomnoye jest również pierwszą komercyjnie funkcjonującą platformą w tym regionie, 

co oznacza nowy etap w wydobyciu ropy naftowej w rejonie Arktyki. 

 

Arktyczna gorączka ropy  

Amerykańska agencja naukowo-badawcza, United States Geological Survey (USGS)8 szacuje, 

że tereny na północ od koła podbiegunowego, zawierają w sobie 22% nieodkrytych, 

możliwych do wydobycia, światowych złóż zasobów9. Badania USGS wspominają o 13% 

nieodkrytych złożach ropy naftowej, 30% nieodkrytych złożach gazu ziemnego i 20% 

nieodkrytych złóż ciekłego gazu ziemnego. Szacuje się, że większość tych zasobów znajduje 

się pod powierzchnią mórz na północ od Syberii oraz w okolicach Grenlandii (Załącznik 5). 

Do niedawna eksplorację ropy naftowej z Arktyki uznawano za zbyt kosztowną i 

niebezpieczną. Było to związane głównie z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz 

wyzwaniami technologicznymi. Jednocześnie jednak wiele globalnych koncernów naftowych 

miało trudności ze znalezieniem nowych złóż ropy naftowej, które zastąpiłyby ich 

dotychczasowe, wyczerpujące się zasoby. Na przykład, w 2011 r., firma Exxon wydobyła 

tylko 95 baryłek, podczas gdy na przestrzeni minionych 10 lat wydobywała ich 100. Wynikało 

to z kurczących się złóż firmy Exxon, podczas gdy nowe odwierty na terenach bogatych w 

ropę, takich jak Bliski Wschód czy Kanada, stawały się coraz bardziej nieopłacalne10. 

Trudności globalnych koncernów związane ze znalezieniem nowych złóż, stale rosnące ceny 

ropy, rozwój technologiczny oraz topnienie arktycznych lodowców spowodowane globalnym 

ociepleniem sprawiły, że wydobycie ropy na terenach Arktyki z roku na rok stawało się coraz 

bardziej atrakcyjną alternatywą. W rezultacie w ostatnich latach region Arktyki przyciągnął 

uwagę przemysłu naftowego. Doprowadziło to jednak do pojawienia się poważnych kwestii 

politycznych i związanych z ochroną środowiska. 

W kontekście politycznym Arktyka jest terytorium neutralnym. Oznacza to, że żaden kraj nie 

może rościć praw terytorialnych w stosunku do obszaru Bieguna Północnego ani 

otaczającego go Oceanu Arktycznego. Kwestie ogólne, takie jak ochrona środowiska, są 

omawiane na forum zwanym Radą Arktyczną, na którym spotykają się przedstawiciele ośmiu 

                                                        
8 The United States Geological Survey (USGS) – amerykańska agencja naukowo-badawcza założona 3 Marca 1879 roku. Zajmuje 
się problemami z zakresu: biologii, geografii, geologii i hydrologii (http://www.usgs.gov/) (12.10.2014). 
9 http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=1980#.VES2uecnRjg (12.10.2014). 
10 Exxon walczy o nowe źródło ropy naftowej (2011). Wall Street Journal, 16.02.2011. 
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państw graniczących z Arktyką 11  oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych i 

rdzenni mieszkańcy Arktyki12. Zagadnienia związane z roszczeniami terytorialnymi oraz 

zasobami naturalnymi regionu arktycznego podlegają międzynarodowym orzeczeniom 

prawnym, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS)13. 

Konwencja o Prawie Morza jest umową międzynarodową, która została ustanowiona na 3. 

Konferencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, trwającej 9 lat (od 1973 r. do 1982 r.). 

Umowa Konwencji Morza określa prawa i obowiązki państw w odniesieniu do użytkowania 

oceanów, wskazuje wytyczne dla przedsiębiorstw, środowiska i zarządzania morskimi 

zasobami naturalnymi. 

W odniesieniu do regionu arktycznego najważniejsze przepisy dotyczą kwestii suwerenności 

poszczególnych obszarów morskich. Umowa Konwencji Morza wskazuje granice: wody 

terytorialne sięgają do 12 mil morskich (22 km) od linii brzegowej, a tzw. Wyłączna Strefa 

Ekonomiczna (WSE) rozciąga się do 200 mil morskich (370 km) od linii brzegowej (zob. 

Załącznik 6). Różnica między wodami terytorialnymi a WSE polega na suwerenności. Podczas 

gdy na obszarze wód terytorialnych dane państwo ma pełną suwerenność, włącznie z 

egzekwowaniem prawa, eksploatacją zasobów i obroną granic, na obszarze WSE dane 

państwo posiada jedynie „suwerenne prawo” do eksploatacji zasobów naturalnych 

znajdujących się pod powierzchnią morza, sama powierzchnia morza należy jednak de facto 

do wód międzynarodowych14. 

Ogólnikowy charakter Konwencji UNCLOS, w połączeniu z ogromnym potencjałem 

gospodarczym regionu Arktyki, doprowadził jednak do wielu sporów terytorialnych. Jednym 

z najgłośniejszych przykładów była ekspedycja naukowa Arktika 2007, podczas której dwóch 

rosyjskich nurków zeszło na dno morza pod Biegunem Północnym i umieściło tam rosyjską 

flagę wykonaną z nierdzewnych stopów tytanu15. Mimo że wydarzenie miało charakter 

czysto symboliczny, wzbudziło poważne obawy innych państw arktycznych, które stawały do 

wyścigu o kontrolę nad ogromnymi zasobami Arktyki. W rezultacie 28 maja 2008 r. 

przedstawiciele pięciu państw nadbrzeżnych Oceanu Arktycznego (Stanów Zjednoczonych, 

Rosji, Kanady, Norwegii oraz Danii) 16  spotkali się w Ilulissat na Grenlandii w celu 

                                                        
11 Państwa Rady Arktycznej: Dania, w tym Grenlandia, Wyspy Owcze, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Szwecja. 
12 W 1996 r. na bazie Deklaracji Ottawskiej została utworzona Rada Arktyczna. Jest to międzynarodowe forum promujące 
współpracę, współkoordynację oraz współdziałanie Państw Arktycznych, rdzennej ludności arktycznej oraz innych mieszkańców 
obszarów arktycznych. Rada funkcjonuje na zasadzie konsensusu. Zajmuje się głównie ochroną środowiska, wspieraniem 
zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązywaniem konfliktów (http://www.arctic-council.org/index.php/en/) (12.10.2014). 
13 UNCLOS http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm (12.10.2014). 
14 Konwencja o Prawie Morza, część V – Wyłączna strefa ekonomiczna, 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm (12.10.2014). 
15 Yenikeyeff, S.M. i Krysiek, T.F. (2007). The Battle for the Next Energy Frontier: The Russian Polar Expedition and the Future of 

Arctic Hydrocarbons. Oxford Institute for Energy Studies, http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2011/01/Aug2007-TheBattleforthenextenergyfrontier-ShamilYenikeyeff-and-TimothyFentonKrysiek.pdf 
(12.10.2014). 
16 Trzy z krajów z Rady Arktycznej (Szwecja, Finlandia, Islandia), które nie graniczą z Oceanem Arktycznym, nie zostały 
zaproszone na Konferencję w Ilulissat, podobnie jak rdzenna ludność Arktyki. 
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uregulowania kwestii systemów prawnych i jurysdykcji dotyczącej Oceanu Arktycznego. 

Spotkanie zaowocowało Deklaracją z Ilulissat, w której pięć państw ustanowiło swoją 

czołową rolę w regionie i zobowiązało się do „rzetelnego rozstrzygania wszelkich 

pojawiających się roszczeń”17. 

Obserwując rosnące zainteresowanie zasobami naturalnymi Arktyki oraz kwestiami roszczeń 

terytorialnych, nie należy zapominać o ważnej kwestii środowiska naturalnego. Temat 

środowiska i potencjalnych zagrożeń spowodowanych industrializacją przewijał się w każdej 

debacie począwszy od 2008 r., kiedy to Mark Myers, dyrektor USGS, starał się uzasadnić 

publikację raportu badawczego, który zapoczątkował arktyczną gorączkę ropy naftowej: 

„Zanim podejmiemy decyzję na temat przyszłości złóż gazu i ropy oraz powiązanych z nimi 

decyzji na temat ochrony przyrody w regionie, który ma znakomity wpływ na zdrowie całej 

planety, musimy wiedzieć, czym dysponujemy. Ocena sytuacji, którą udostępniliśmy 

światowej opinii publicznej, pozwoli podjąć trudną decyzję co do przyszłości złóż Arktyki”18. 

 

Greenpeace 

Organizacja Greenpeace została założona w Vancouver w Kanadzie w 1971 r., a jej obecna, 

międzynarodowa siedziba znajduje się w Amsterdamie (Holandia). Greenpeace ma swoje 

oddziały regionalne w 40 krajach. Łącznie do tej organizacji pozarządowej przynależy 15 000 

wolontariuszy, co sprawia stała się ona jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych 

organizacji ekologicznych na świecie. Greenpeace szacuje, że ma 2,8 miliona sympatyków na 

całym świecie19. 

Za główny cel swojej działalności Greenpeace postawił zmianę postaw ludzi odnośnie do 

ochrony środowiska oraz propagowanie pokoju. Greenpeace promuje szczególnie 

pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, walczy w obronie oceanów i lasów, oraz o 

zaprzestanie stosowania niebezpiecznych chemikaliów w praktykach biznesowych. 

Greenpeace uważa się za w pełni niezależną organizację, więc nie przyjmuje pomocy 

finansowej od rządów. Wiele środków finansowych pochodzi od osób prywatnych, pozostałe 

przyznawane są w postaci dotacji od różnych fundacji20. 

Greenpeace zdobył sławę dzięki bezpośrednim działaniom, które zyskały znaczne 

zainteresowanie opinii publicznej. Pierwszy zorganizowany protest dotyczył prób jądrowych 

przeprowadzanych przez rząd Stanów Zjednoczonych na małej wyspę Amchitka na Alasce. W 

kolejnych latach organizacja zasłynęła z szeregu działań podjętych z użyciem własnej floty. 

Ich najsłynniejszym statkiem był Rainbow Warrior, który został potajemnie zatopiony w 1985 

                                                        
17  The Ilulissat Declaration, Arctic Ocean Conference Ilulissat, Grenlandia, 27–29 maja 2008, 
http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf (12.10.2014). 
18 http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=1980#.VEUMV-cnRjh (12.10.2014). 
19  www.greenpeace.org (25.10.2014). 
20 Ibidem. 
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r. przez rząd francuski, gdy stało się jasne, że zostanie przeznaczony do prowadzenia 

protestów przeciwko francuskim testom bomby atomowej. Kolejną kampanią, która przeszła 

do historii jako legendarne zwycięstwo Greenpeace była „bitwa” o Brent Spar w 1995 roku. 

1995 "Bitwa" o Brent Spar 

Brent Spar to boja zbiornikowa znajdująca się na polu naftowym Brent na Morzu Północnym. 

Ta kolosalna konstrukcja mierzyła 147 metrów wysokości i 29 metrów średnicy, a pojemność 

zbiornika zasobnikowego wynosiła 50 000 ton. Konstrukcja została wykonana z płyty 

stalowej o grubości 20 milimetrów i formalnie stanowiła własność firm Shell UK i Esso, przy 

czym w latach 1976–1991 użytkowana była głównie przez koncern Shell. Przez wiele lat 

Brent Spar służył do składowania i przeładunku ropy na tankowce, jednak po 1991 r., w 

związku z wprowadzeniem innowacyjnych metod transportu surowca oraz budową 

sieci rurociągów i terminali naftowych, dalsze operacje na Brent Spar uznano za zbyteczne. 

Mimo iż podczas swojego funkcjonowania Brent Spar nie budził kontrowersji, plany 

dotyczące jego utylizacji przedstawione przez Shell i zaakceptowane przez rząd brytyjski 

wywołały falę publicznych protestów. 

Shell rozważał wiele możliwości, z których demontaż na lądzie oraz zatopienie na oddalonym 

obszarze morza zostały uznane jako najbardziej rentowne. Lądowa rozbiórka Brent Spar 

uwzględniała odholowanie konstrukcji do płytkowodnego portu, dekontaminację, rozbiórkę i 

utylizację. Koszt tej opcji oszacowany został na 41 mln funtów brytyjskich. Pojawiły się 

jednak poważne obawy o bezpieczeństwo pracowników uczestniczących w procesie 

demontażu oraz o potencjalny negatywny wpływ na środowisko w okolicach portu. Drugą 

opcją utylizacji Brent Spar było odholowanie go na głębokie wody Atlantyku ok. 250 km od 

zachodniego wybrzeża Szkocji i zatopienie za pomocą materiałów wybuchowych 

umieszczonych wokół podstawy konstrukcji. To rozwiązanie również budziło pewne obawy 

związane z bezpieczeństwem i wykorzystaniem materiałów wybuchowych oraz niepewność 

związaną ze skalą zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Koszt tej opcji oszacowano 

jednak na jedyne 20 mln funtów brytyjskich. Shell wybrał drugą opcję ze względu na niższy 

koszt oraz łatwość wykonania z technicznego punktu widzenia. Przedstawiciele firmy 

twierdzili również, że zatopienie konstrukcji miałoby jedynie ograniczony wpływ na faunę w 

rejonie podmorskiego pasma North Feni, który i tak miał niewielką wartość zasobową21. Ze 

względu na fakt, że miejsce, w którym miało dojść do zatopienia, znajdowało się na 

brytyjskich wodach terytorialnych, Shell w 1991 r. uzyskał pozwolenie od brytyjskiego rządu 

na przeprowadzenie operacji. Dodatkowo, Royal Dutch Shell przeprowadził negocjacje 

z krajami będącymi sygnatariuszami Konwencji Oslo–Paryż, która to konwencja legalizowała 

                                                        
21 W momencie kiedy Shell zdecydował się na zatopienie platformy, podpisał kontakt z Fisheries Research Services (FRS). 
Głównym przedmiotem kontaktu było wskazanie terenu, na którym mogłoby dojść do utylizacji konstrukcji. Region miał 
spełniać dwa warunki: znajdować się na brytyjskich wodach terytorialnych oraz być miejscem omijanym przez żeglugę morską. 
FRS zbadał 3 miejsca, w tym okolice pasma North Feni, które zaskoczyły badaczy różnorodnością i bogactwem morskiej fauny. 
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utylizację poprzez zatopienie22. Po dopełnieniu wszystkich formalności Shell rozpoczął 

realizację planu. Koncern nie przewidział jednak zaangażowania i determinacji aktywistów 

Greenpeace, którzy sprzeciwili się zatopieniu Brent Spar. 

Greenpeace protestował przeciwko wyrzucaniu odpadów do oceanów już od wczesnych lat 

80., ale przypadkiem Brent Spar organizacja zainteresowała się dopiero 16 lutego 1995roku. 

Aktywiści Greenpeace zdecydowali się działać szybko i już 30 kwietnia 1995 r. 25 ekologów 

rozpoczęło okupację Brent Spar. Dramatyczne nagrania oraz zdjęcia przedstawiające 

ekologów wspinających się na konstrukcję i jednocześnie atakowanych przez armatki wodne, 

wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów. Wydarzenia na Brent Spar szybko zyskały 

miano współczesnej wersji opowieści o Dawidzie i Goliacie (zob. Załącznik 7). 

Aktywiści okupowali Brent Spar przez ponad 3 tygodnie. W tym samym czasie Greenpeace 

prowadził kampanię medialną przeciwko planom firmy Shell, angażując wielu interesariuszy 

w tym opinię publiczną, rząd niemiecki, a nawet przedstawicieli kościoła (zob. Załącznik 8). 

Rezultatem były spontaniczne protesty przeciwko firmie Shell w całej Europie, a w 

Niemczech doszło nawet do podpaleń stacji benzynowych należących do korporacji. W 

wyniku rosnącej presji opinii publicznej i malejących zysów, Shell zrezygnował z planu 

zatopienia platformy i 20 czerwca została ona odholowana do norweskiego fiordu, gdzie 

została zdemontowana i zutylizowana. 

Brent Spar stał się symbolicznym zwycięstwem Greenpeace nad międzynarodową korporacją 

oraz otworzył debatę nad sposobem utylizacji przestarzałych platform wiertniczych i innych 

konstrukcji. Historia stała się również klasycznym studium przypadku ilustrującym 

potencjalny wpływ interesariuszy oraz istotność ich analizy otoczenia (zob. Załączniki 9–

11)23. 

Kampania „Save the Arctic”  

Po sukcesie „bitwy” o Brent Spar w kolejnych latach Greenpeace był nadal zaangażowany w 

monitorowanie działań firm z branży naftowej na Morzu Północnym. Jedną z najnowszych i 

jednocześnie najbardziej znanych inicjatyw Greenpeace jest kampania na rzecz ochrony 

Arktyki, „Save the Arctic”, która rozpoczęła się w 2012 roku. Głównym celem akcji jest walka 

z platformami wiertniczymi oraz przemysłowym odłowem ryb w rejonach wód arktycznych. 

Pośrednio program ma również powstrzymać proces globalnego ocieplenia powodujący 

topnienie arktycznych lodowców oraz wpływanie atomowych łodzi podwodnych i innych 

statków wojennych na wody arktyczne. Z punktu widzenia Greenpeace największymi 

wrogami są Stany Zjednoczone oraz Rosja, a także wielkie koncerny naftowe planujące 

                                                        
22 Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego północno-wschodniego Atlantyku (Konwencja OSPAR) reguluje współpracę 
międzynarodową w zakresie ochrony środowiska w regionie północno-wschodniego Atlantyku. Integruje oraz stanowi 
aktualizację Konwencji z Oslo z 1972 r. w zakresie wyrzucania odpadów do morzu oraz Konwencji Paryskiej z 1974 r. mówiącą o 
źródłach lądowych zanieczyszczenia środowiska morskiego. 
23 Stadium przypadku Brent Spar znajduje się w m.in. książce Krzysztofa Obłója pt. Strategia organizacji (s. 111–118). 
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wydobycie ropy naftowej na terenach arktycznych, takie jak: Gazprom, Shell, BP, Exxon i 

Rosneft24. 

Inicjatywa do rozpoczęcia kampanii na rzecz ochrony Arktyki pojawiła się po debacie oraz 

negocjacjach, które odbyły się na posiedzeniu Europarlamentu w 2008 roku. Było pewne, że 

po raporcie USGS, informującym o bogactwie Arktyki w złoża naturalne, miejsce to 

przyciągnie uwagę koncernów naftowych. W związku z tym Parlament Europejski w 2008 r. 

rozpoczął rozmowy na temat zakazu wydobycia ropy naftowej w rejonie Arktyki25. 

Początkowym celem organizacji Greenpeace było nakłonienie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych do wydania deklaracji określającej Arktykę jako obszar chroniony, gdzie 

komercyjne wydobywanie ropy czy połów ryb byłyby zabronione. Dodatkowo Greenpeace 

planował zdobyć milion podpisów pod petycją dotyczącą tych postulatów. Dokument został 

umieszczony na Biegunie Północnym na dnie morza (dotychczas pod petycją podpisało się 

6,1 mln osób, organizacja dąży do uzyskania 10 mln podpisów)26. 

Do kampanii na rzecz ochrony Arktyki przyłączyło się także kilku celebrytów. Projekt poparli, 

między innymi: Robert Redford, Sir Paul McCartney, zespół muzyczny One Direction oraz 

przedsiębiorca Sir Richard Branson27. Akcję zachęcającą młodych ludzi do zaangażowania 

rozpoczęło również World Association of Girl Guides and Girl Scouts, w partnerstwie z 

projektantką mody Vivienne Westwood28. Innymi znanymi partnerami były organizacje: 

World Wildlife Fund i Coca-Cola29. 

Najbardziej widoczny element kampanii był zwrócony przeciwko firmom poszukającym ropy 

naftowej w rejonie arktycznym. Najwięcej akcji skierowano przeciw Royal Dutch Shell. 

Greenpeace rozpoczął ścisłą współpracę z amerykańską organizacją pozarządową Avaaz, 

walczącą o zmniejszenie czynników wpływających negatywnie na klimat. Avaaz ma ok. 40 

miliona członków. Od lata 2012, aktywistom Greenpeace udało się sparaliżować 74 stacje 

benzynowe w Londynie i Edynburgu. Protestujący wspinali się na dachy stacji oraz usuwali 

elementy pomp paliwowych, tak aby uniemożliwić ich użycie. Logo korporacji Shell 

zakrywane było logiem organizacji Greenpeace. W efekcie policja aresztowała 24 członków 

Greenpeace30. Oprócz prowadzenia walki ze swoim odwiecznym wrogiem, w ramach 

kampanii „Save the Arctic”, Greenpeace postanowił zaatakować nowego głównego gracza w 

rejonie Arktyki – Gazprom.  

                                                        
24 Źródło: www.savethearctic.org (25.10.2014). 
25 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zarządzania regionem arktycznym, Parlament 
Europejski,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0474&language=EN 
(25.10.2014). 
26 www.savethearctic.org (25.10.2014). 
27Black, R., BBC News - Rio+20: Sir Paul backs Greenpeace Arctic campaign, BBC, http://www.bbc.com/news/science-
environment-18531697 (21.06.2012).  
28 Flag for the Future, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. 
29 What WWF is doing. Polar Bear. WWF.  
30 Tuffrey, L. (2012). Greenpeace activists shut down 74 UK Shell petrol stations". The Guardian, 16 lipca. 
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2013 „Bitwa” o Prirazlomnoye 

Pierwszy protest Greenpeace na platformie Prirazlomnoye miał miejsce już w sierpniu 2012 

roku. Grupa aktywistów dopłynęła na platformę na nadmuchiwanych łodziach motorowych. 

Ich celem było zajęcie platformy na kilka dni oraz rozwieszenie na niej banerów z 

komunikatami. Jednym z aktywistów był Kumi Naidoo, Dyrektor Zarządzający Greenpeace. 

Mimo że nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ekolodzy Greenpeace twierdzą, że zostali 

oblani lodowatą wodą. Podobno zrzucono na nich także łańcuchy. Ostatecznie działacze 

musieli opuścić platformę ze względu na ryzyko hipotermii. Gazprom twierdził, że 

wolontariuszom Greenpeace zaproponowano spotkanie na platformie w celu podjęcia 

konstruktywnego dialogu, jednak mieli oni odmówić. Gazprom nigdy nie wypowiedział się w 

kwestii wykorzystania lodowatej wody czy rzucania łańcuchów31. 

Druga próba dostania się aktywistów Greenpeace na platformę wiertniczą Prirazlomnaya 

odbyła się we wrześniu 2013 roku. Organizacja zdecydowała się wysłać jeden ze swoich 

głównych statków – Arctic Sunrise (zob. Załącznik 12). 11 sierpnia 2013 r. statek opuścił 

norweski port w mieście Kirkenes i rozpoczął swój rejs w kierunku rosyjskich wód 

terytorialnych. Celem podróży było powstrzymanie wydobycia ropy naftowej w regionie 

arktycznym. Organizacja chciała to osiągnąć nie tylko poprzez zakłócenie pracy platformy 

Prirazlomnaya, ale również utrudnianie działań statkom zakontraktowanym przez Rosneft i 

Exxon, które były zaangażowane w poszukiwanie nowych złóż ropy naftowej32. 

Rosyjscy urzędnicy z Urzędu ds. Północnego Szlaku Morskiego odrzucili trzy wnioski 

Greenpeace o zezwolenie na żeglugę na tych wodach. Organizacja uznała, że odrzucenie 

wniosku było znakiem, że władze rosyjskie współpracują z koncernami naftowymi 

zaangażowanymi w poszukiwanie i wydobycie ropy w rejonie Arktyki. 23 sierpnia 

Greenpeace zdecydował się złamać zakaz i wpłynął na wody Morza Karskiego. Statek został 

zatrzymany oraz przeszukany przez rosyjską straż przybrzeżną, która oświadczyła, że 

działania Greenpeace są niezgodne z prawem. W związku z powyższym statek Arctic Sunrise 

26 sierpnia zmuszony był wrócić do portu w Kirkenes33. 

Pobyt w Norwegii był jednak bardzo krótki. Statek ponownie opuścił port w dniu 14 

września. Tym razem wyłączył urządzenia radiowe, aby uniemożliwiać kontakt z rosyjską 

strażą przybrzeżną. 18 września cztery szalupy odłączyły się od Arctic Sunrise i popłynęły do 

platformy Prirazlomnaya. Greenpeace oświadczył, że celem było zawieszenie transparentów 

na platformie, ale wiadomość na Twitterze, wysłana z pokładu Arctic Sunrise brzmiała: 

„Ponownie próbujemy zatrzymać wiercenia”. Trzem aktywistom udało się dotrzeć do 

platformy i podjęli próbę wspinaczki. Rosyjska straż przybrzeżna zareagowała jednak bardzo 

szybko, oddając strzały ostrzegawcze z łodzi Ladoga oraz aresztując dwóch działaczy, zanim 

                                                        
31 Baczynska, G.,Greenpeace aktywistas climb Russian Arctic oil platform, Reuters, 24 sierpnia 2012. 
32 Russia shuts Greenpeace out of Arctic Sea route, stifles criticism of oil industry, Greenpeace, 21 sierpnia 2013. 
33 Russians Force Greenpeace Ship to Leave Kara Sea, Environment News Service, 26 sierpnia 2013. 
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dotarli do platformy. Podobnie jak w 1995 roku, zdjęcia z tej akcji trafiły na pierwsze strony 

wszystkich kluczowych agencji medialnych (zob. Załącznik 13). 

19 września Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wzięła Arctic Sunrise siłą. Piętnastu 

uzbrojonych mężczyzn wtargnęło na pokład statku, zatrzymując kapitana wraz z załogą. 

Międzynarodowe prawo morskie stanowi, że aby wejść na pokład statku znajdującego się na 

wodach międzynarodowych, należy uzyskać zezwolenie kapitana. Rosyjscy funkcjonariusze 

nie poprosili jednak o takie pozwolenie. 20 września premier Holandii Mark Rutte publicznie 

oświadczył, że holenderscy urzędnicy powinni zostać poinformowani o zaistniałej sytuacji, 

ponieważ Arctic Sunrise jest jednostką zarejestrowaną w Holandii. Mimo protestów, 24 

września statek został odholowany do rosyjskiego miasta portowego Murmańsk. 30 

osobowa załoga została zatrzymana w areszcie w celu przesłuchania. Na pierwszej rozprawie 

sądowej w Murmańsku, dnia 26 września, ustalono, że załoga statku będzie przetrzymywana 

w areszcie, do czasu rozwiązania śledztwa. Niektórzy byli przetrzymywani tam aż 2 miesiące. 

Początkowo całej załodze przedstawiono zarzut piractwa, za które przysługuje 15 lat 

więzienia. Przedstawiciel Gazpromu dodatkowo oświadczył, że jeden ze statków Greenpeace 

przypominał bombę. W międzynarodowych mediach załoga Arctic Sunrise otrzymała miano 

„Arctic 30” (zob. Załącznik 14) 34 . Podobnie jak w 1995 roku działania Greenpeace 

przyciągnęły uwagę opinii publicznej, jednak fakt, że działacze pochodzili z 18 różnych 

krajów, pozwolił na zaangażowanie jeszcze większej liczby interesariuszy. Również podobnie 

jak w 1995 roku aktywiści Greepeace rozpoczęli blokadę dystrybutorów ciekłego gazu 

należących do Gazprom Germania i znajdujących się na stacjach benzynowych należących do 

francuskiego koncernu Total (zob. Załącznik 15). Pomimo tych protestów i szeroko 

zakrojonej kampanii medialnej ceny akcji Gazpromu pozostały stabilne (Załącznik 16). Ciąg 

wydarzeń wywołany przez Greenpeace, w połączeniu ze wsparciem interesariuszy 

ostatecznie doprowadził do uwolnienia aktywistów (zob. Załącznik 17).  

 

Epilog 

Polski aktywista, Tomasz Dziemiańczuk, był ostatnim członkiem "Arctic 30", który uzyskał 

pozwolenie na opuszczenie Rosji. Miało to miejsce 29 grudnia, blisko 3 miesiące po 

aresztowaniu. Statek Arctic Sunrise powrócił do Holandii dopiero 9 sierpnia 2014 r., rok po 

wydarzeniach. Wydobycie ropy naftowej na platformie Prirazlomnaya rozpoczęto zgodnie z 

planem w grudniu 2013 roku. W kwietniu 2014 r. pierwsze baryłki arktycznej ropy naftowej 

(ARCO) dotarły na globalny rynek, a 15 września roku 2014 wyprodukowano milionową 

baryłkę ropy ze złóż Prirazlomnoye35.   

                                                        
34 Free the Arctic 30, Greenpeace International.  
35 Millionth barrel of oil produced at the Prirazlomnoye field, JSC Gazprom Neft press release, 15 września 2014, 
http://www.gazprom-neft.com/press-center/news/1102882/ (25.10.2014). 
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Pytania i zadania: 

1. Korzystając z informacji zawartych w studium przypadku, przeprowadź analizę PEST 

wydarzeń Prirazlomnoye w odniesieniu do ich zgodności z celami Gazpromu. 

2. Po identyfikacji wszystkich podmiotów wymienionych w studium przypadku narysuj mapę 

interesariuszy Gazpromu. 

3. Jakie są główne różnice pomiędzy „bitwą” o Brent Spar w 1995 roku a bitwą o 

Prirazlomnoye w 2014 roku? 
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Załącznik 1. Lokalizacja złoża naftowego Prirazlomnoye 

Źródło: http://www.blackbourn.co.uk/databases/hydrocarbon-province-maps/timan.pdf (12.10.2014). 

 

Załącznik 2. Platforma Prirazlomnoye  

 

Źródło: http://www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/pnm/ (12.10.2014). 
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Załącznik 3. Szczegóły konstrukcji platformy Prirazlomnoye. 

 

Źródło: http://www.offshore-technology.com/projects/prirazlomnoye/prirazlomnoye2.html (12.10.2014). 

Załącznik 4. Szczegóły dotyczące funkcjonowanie platformy Prirazlomnoye  

 

Źródło: http://www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/pnm/ (12.10.2014). 
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Załącznik 5. Lokalizacje złóż ropy naftowej w regionie arktycznym wskazane przez USGS 

 

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_exploration_in_the_Arctic (12.10.2014). 

Załącznik 6. Granice obszarów morskich zgodnie z Konferencją ONZ o Prawie Morza  

 

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea (12.10.2014). 
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Załącznik 7 Dawid i Goliat – Najsłynniejsze zdjęcie z „bitwy” o Brent Spar z 1995r. 

 

Źródło: http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/the-brent-spar/ (12.10.2014) 

 

Załącznik 8. Kalendarium wydarzeń „bitwy” o Brent Spar 

• 1976 – Brent Spar rozpoczyna operację 

• wrzesień 1991 – zaprzestanie operacji na Brent Spar 

• 1991–1993 – Shell rozważa opcje, ryzyko różnych sposobów utylizacji platform. 

Decyduje się na zatopienie platform w okolicach Feni Ridge. 

• luty 1994 – niezależni doradcy środowiskowi oraz Uniwersytecki Ośrodek Badań w 

Aberdeen zatwierdzają wybór firmy Shell. Shell rozpoczyna formalne konsultacje z 

organizacjami reprezentującymi przemysł rybołówstwa oraz ochrony środowiska. Projekt 

zatopienia zostaje złożony.  

• grudzień 1994 – rząd Wielkiej Brytanii zatwierdza projekt zatopienia 

• kwiecień–maj 1995 – ekolodzy z Greenpeace okupują platformę, aby zapobiec 

zatopieniu. Greenpeace International organizuje bojkot produktów i usług firmy Shell. 

• 30 kwietnia 1995 – Greenpeace mylnie szacuje, że na platformie Brent Spar ciągle 

znajduje się 5500 ton ropy naftowej. 

• 5 maja 1995 – rząd Wielkiej Brytanii udziela licencji Shell UK na utylizację 
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• 9 maja 1995 – niemiecka minister ochrony środowiska, Angela Merkel protestuje 

przeciwko zatopieniu platformy 

• 11 czerwca 1995 – Shell UK rozpoczyna holowanie platformy Brent Spar na głębokie 

wody Atlantyku 

• 15 czerwca 1995 – Kanclerz Niemiec Helmut Kohl zgłasza protest do premiera Wielkiej 

Brytanii Johna Majora podczas szczytu G7 

• 14 czerwca 1995 – 20 czerwca 1995 – protestujący w Niemczech grożą uszkodzeniem 

200 stacji Shell. 50 stacji zostaje faktycznie zaatakowanych, dwie podpalono, w kierunku 

jednej ze stacji oddano strzały 

• 26 czerwca 1995 – 30 czerwca 1995 – 11 państw wzywa do moratorium na temat 

utylizacji przybrzeżnych instalacji (sytuacja miała miejsce na spotkaniu Konwencji Oslo-

Paryż. Przeciwne były Wielka Brytania oraz Norwegia) 

• 7 lipca 1995 – Norwegia udziela pozwolenie na przycumowanie platformy Brent Spar w 

Erfjord do momentu, kiedy Shell nie poda nowego sposobu na utylizację platformy 

• 12 lipca 1995 – Shell UK zleca dla niezależnej norweskiej firmy konsultingowej Det 

Norske Veritas przeprowadzenie audytu zawartości platform Brent Spar i zbadanie 

zarzutów Greenpeace 

• 5 września 1995 – Greenpeace przyznaje się do błędnych oskarżeń, że Brent Spar 

zawiera 5550 ton ropy i przeprasza firmę Shell 

• 18 października 1995 – DNV prezentuje wyniki przeprowadzonego audytu, pokazując 

oryginalny opis inwentaryzacji platformy. DNV ogłasza, że ilość ropy naftowej 

znajdującej się na platformie, która została podana przez Greenpeace jest „bardzo 

zawyżona”. 

• 29 stycznia 1998 – Shell oświadcza, że platforma Brent Spar zostanie zutylizowana na 

lądzie, a następnie wykorzystana jako fundamenty nowego terminalu promowego 

• 23 lipca 1998 – państwa członkowskie z obszaru północno-wschodniego Atlantyku 

zatwierdzają porozumienie dotyczące utylizacji platform wiertniczych 

• luty 1999 – BBC 9 O'Clock News emituje wywiad z konserwatystą, byłym ministrem 

Ochrony Środowiska Johnem Selwyn-Gummerem, w którym oskarża on Greenpeace o 

kłamstwa, negatywnie wpływające na opinię o wszystkich ruchach ekologicznych. 

• 10 lipca 1999 – zakończona utylizacja platformy, rozpoczęto budowę terminalu 

promowego 

 

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Spar (12.10.2014) 
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Załącznik 9. Analiza PEST wydarzeń na Brent Spar z punktu widzenia Shell UK  

Czynniki polityczne 

• Międzynarodowe umowy zezwalają na 
zatopienie (+) 

• Rząd brytyjski popiera plan zatopienia (+) 

• Feni Ridge znajduje się w obrębie brytyjskich 
wód terytorialnych (+) 

• Działania Greenpeace są nielegalne (+) 

• Plan jest krytykowany przez pojedynczych 
polityków (-) 

Czynniki ekonomiczne  

• Relatywnie niższe koszty zatopienia (+) 

• Malejąca sprzedaż europejskich stacji Shell 
powodowana bojkotem (-) 

• Spadające ceny akcji Royal Dutch Shell (-) 

Czynniki społeczne 

• Eksperci Shell potwierdzają mały wpływ 
zatopienia na środowisko (+) 

• Brak zaufania społecznego wobec ekspertów 
opłaconych przez Shell (-) 

• Świadomość ekologiczna społeczeństw UE (-) 

• Popularność opowieści o Dawidzie i Goliacie 
w obszarze kulturowym UE (-) 

Czynniki technologiczne 

• Dostępność technologii zatapiania na morzu 
(+) 

• Dostępność alternatywnych technologii (-)  

• Technologie medialne umożliwiające relacje 
na żywo z wydarzeń na Brent Spar (-) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Załącznik 10. Fluktuacje cen akcji Royal/Dutch Shell podczas wydarzeń na Brent Spar 

 
Źródło: Rob van Tulder, Alex van der Zwart (2006) International Business-Society Management: Linking Corporate Responsibility 

and Globalization. Routledge, s. 330.  
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Załącznik 11. Początkowa i faktyczna mapa interesariuszy Shell UK w „bitwie” o Brent Spar 

 

Mapa interesariuszy reprezentująca początkowe założenia firmy Shell 

 

 

Faktyczna mapa interesariuszy firmy Shell zaangażowanych w „bitwę” o Brent Spar 

 

Źródło: Zaczerpnięte z Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE, s. 220–221.  
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Załącznik 12. Plan kampanii Greenpeace „Save the Arctic” (infografika) 

 

Źródło: http://www.care2.com/greenliving/save-the-arctic-from-oil-companies-infographic.html (12.10.2014). 
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Załącznik 13. Oficer Straży Przybrzeżnej celujący do aktywisty z Greenpeace, podczas gdy 

pięciu pozostałych aktywistów próbuje wspiąć się na platformę Prirazlomnaya 

 
Źródło: Denis Sinyakov (Greenpeace)/AP, http://www.themoscowtimes.com/special/environment/eng/greenpeace-storms-

prirazlomnaya-platform-in-arctic.html (12.10.2014). 

 

Załącznik 14. Lista "Arctic 30" – zatrzymani wraz z ich narodowościami 

Kraj Liczba uczestników (Funkcja pełniona na Arctic Sunrise) 

Stany Zjednoczone 1 (kapitan) 

Argentyna 2 (załoga) 

Australia 1 (załoga) 

Brazylia 1 (załoga) 

Kanada 2 (załoga) 

Dania 1 (załoga) 

Finlandia 1 (aktywista) 

Francja 1 (załoga) 

Włoch 1 (załoga) 

Holandia 2 (załoga/aktywista) 

Nowa Zelandia 2 (załoga) 

Polska 1 (aktywista) 

Rosja 4 (3 aktywistów/1 fotograf) 

Szwecja 1 (aktywista) 

Szwajcaria 1 (aktywista) 

Turcja 1 (załoga) 

Wielka Brytania 6 (2 osoby z załogi/3 aktywistów/1 dziennikarz) 

Ukraina 1 (załoga) 

Źródło: Meet the Arctic 30, http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/arctic-impacts/Peace-
Dove/Arctic-30/ (12.10.2014) 
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Załącznik 15. Aktywiści Greenpeace demonstrują przykuci do dystrybutorów ciekłego gazu 

Gazprom na stacji benzynowej Total w Berlinie 

 
Źródło: Reuters, http://thenewage.co.za/108547-1021-53-Gazprom_says_on_track_for_yearend_launch_of_Arctic_field 
(12.10.2014). 

 
 
Załącznik 16. Fluktuacje cen akcji Gazprom podczas wydarzeń na Prirazlomnoye 

 
Źródło: http://www.gazprom.com/investors/stock/stocks/ (12.10.2014). 
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Załącznik 17. Kalendarium wydarzeń „bitwy” o Prirazlomnoye 

• 11 sierpnia 2013 – Arctic Sunrise opuszcza norweski port 

• 23 sierpnia – Arctic Sunrise wpływa na wody rosyjskie, ignorując rosyjski zakaz 

• 26 sierpnia – Arctic Sunrise wraca do Norwegii po konfrontacji z rosyjską Strażą 

Przybrzeżną 

• 14 września – Arctic Sunrise ponownie opuszcza norweski port i udaje się na wody 

rosyjskie 

• 18 września – Artic Sunrise dopływa do platformy Prirazlomnaya, rosyjska Straż 

Przybrzeżna wchodzi nielegalnie na statek i aresztuje całą załogę. 

• 19 września – aktywiści protestują przed siedzibą centrali Gazpromu w Moskwie 

• 23 września –profesorowie z Uniwersytetu w Lapland oraz University College London 

piszą na Twitterze post wspierający aktywistów. 

• 24 września – Arctic Sunrise oraz Arctic 30 przetransportowani do Murmańska 

• 25 września – holenderski minister spraw zagranicznych Frans Timmermans składa 

formalny apel do Trybunału Prawa Morza ONZ o zmuszenie Rosji do uwolnienia 

aktywistów  

• 2 października – załoga Arctic Sunrise zostaje oskarżona o piractwo, niemieccy aktywiści 

Greenpeace przykuwają się do dystrybutorów Gazpromu na stacji benzynowej w Berlinie 

• 4 października – holenderski rząd rozpoczyna postępowanie przeciwko Rosji w ramach 

Trybunału Prawa Morza ONZ, w celu uwolnienia aresztowanych z Artic Sunrise  

• 5 października – dzień mobilizacji Greenpeace'u w obronie aresztowanych działaczy, 

odbywa się 220 imprez 

• 9 października – brazylijski prezydent Dilma Rousseff nakazuje dyplomatom walkę o 

zwolnienie z aresztu brazylijskiego kapitana 

• 11 października – protest w Muzeum Albertina w Wiedniu, gdzie pokazywana jest 

kolekcja Gazpromu – doradca prezydenta Vladimira Putina w zakresie praw człowieka 

oświadcza, że postępowanie przeciw aktywistom powinno zostać umorzone 

• 13 października – protesty podczas sponsorowanej przez Gazprom Barcolana Autum Cup 

Regatta we Włoszech  

• 15 października – australijska organizacja Maritime Union twierdzi, że wtargnięcie 

rosyjskiej Straży przybrzeżnej było niezgodne z prawem 

• 16 października – Arcybiskup Desmond Tutu domaga się uwolnienia Arctic 30 
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• 17 października – 11 laureatów Nagrody Nobla pisze list do prezydenta Putina, wyrażając 

wsparcie dla aresztowanych Arctic 30 

• 18 października – odnalezione nagranie wideo, na którym zamaskowany mężczyzna 

włamuje się do biura Greenpeace w Murmańsku 

• 22 października – prezydent Gdańska składa apel o uwolnienie aresztowanych z Arctic 30 

• 23 października – minister spraw zagranicznych Rosji ogłasza, że nie będzie uczestniczył 

w międzynarodowym postępowaniu sądowym organizowanym przez rząd Holandii 

• 24 października – Parlament Europejski potępia zarzuty o piractwo, zarzuty zostają 

zmienione na chuligaństwo 

• październik – próby odwoływania się od zarzutów i apele o uwolnienie z aresztu 

członków Arctic 30 – wszystkie odrzucone 

• 6 listopada – Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza (ITLOS), Holandia opowiada się za 

uwolnieniem członków Arctic 30 

• 11 listopada – aresztowani z Arctic 30 zostają przewiezieni z Murmanska do St. 

Petersburga 

• 18 listopada – pierwsi członkowie załogi Arctic 30 zostają uwolnieni za kaucją (45 000 

euro od osoby) 

• 20 listopada – pierwsze osoby opuszczają więzienie 

• 22 listopada – ITLOS oświadcza, że Rosja musi uwolnić statek Arctic Sunrise oraz całą 

załogę w zamian za kaucję w wysokości 3,6 mln euro. 

• 26 grudnia – pierwsi członkowie Arctic 30 otrzymują wizę, dzięki której mogą opuścić 

Rosję 

• 29 grudnia – ostatni aktywista – Tomasz Dziemiańczuk opuszcza Rosję 

• marzec 2014 – Greenpeace składa wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

o rekompensatę dla aktywistów więzionych w Rosji  

• 9 sierpnia 2014 – statek Arctic Sunrise wraca do Holandii 

 
 
Źródło: Greenpeace http://www.greenpeace.org/ (12.10.2014). 

 

 

 

 

 


