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NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE SKRÓTY

AAUs – As si gned Amo unt Units (jed nost ki przy zna nej emi sji w ra mach Pro to ko łu
z Kio to) 

AGD – Ar ty ku ły go spo dar stwa do mo we go
APE – Al ter na tyw na Po li ty ka Ener ge tycz na Pol ski do ro ku 2030
CBOS –Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej
CCS – Car bon cap tu re and sto ra ge (wy chwy ty wa nie i skła do wa nie CO2 w głę bo -

kich war stwach geo lo gicz nych) 
CDM – Cle an de ve lop ment me cha nism (me cha nizm czy ste go roz wo ju) 
CO 2eq- Emi sja ekwi wa lent na ga zów cie plar nia nych wy ra żo na w CO2 
COP – Con fe ren ce of the Par ties (Kon fe ren cja Stron Kon wen cji Kli ma tycz nej) 
EJ – Elek trow nia ją dro wa al bo ener ge ty ka ją dro wa 
EU ETS – Eu ro pe an Union Emis sion Tra ding Sys tem (eu ro pej ski sys tem han dlu

upraw nie nia mi do emi sji ga zów cie plar nia nych) 
FE WE – Fun da cja na rzecz Efek tyw ne go Wy ko rzy sta nia Ener gii
GHG – Gre en ho use ga ses (ga zy cie plar nia ne) 
GWP – Glo bal War ming Po ten tial (po ten cjał cie plar nia ny)
HFCs – Flu oro wę glo wo do ry 
IMGW – In sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej
InE – In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju
IOŚ – In sty tut Ochro ny Śro do wi ska
IPCC – In ter go ver men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge (Mię dzy rzą do wy Ze spół ds.
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KCIE – Kra jo we Cen trum In wen ta ry za cji Emi sji
KDT – Kon trak ty dłu go ter mi no we
KE – Ko mi sja Eu ro pej ska
KO Bi ZE – Kra jo wy Ośro dek Bi lan so wa nia i Za rzą dza nia Emi sja mi
KPRU – Kra jo wy Plan Roz dzia łu Upraw nień do emi sji GHG
MOŚZ NiL – d. Mi ni ster stwo Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa
MRR – Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go 
MSZ – Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
MŚ – Mi ni ster stwo Śro do wi ska
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nia nych)

OSP – Ochot ni cze Stra że Po żar ne
OZE – Od na wial ne źró dła ener gii
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STRESZCZENIE

Ewolucja polskiej polityki klimatycznej

Ostat nie dwa dzie ścia lat by ły prze ło mo we dla Pol ski i na szej go spo dar ki. Oto bo -
wiem, z sys te mu to ta li tar ne go i go spo dar ki cen tral nie pla no wa nej, sta li śmy się de -
mo kra tycz nym kra jem bu du ją cym go spo dar kę ryn ko wą. W ro ku 2004 Pol ska przy -
stą pi ła do UE. Wszyst ko to mia ło bar dzo istot ny wpływ na zmia ny w emi sji gazów
cieplarnianych (GHG) w okre sie 1988 – 2007. Emi sja spa dła z po nad 563 mln ton
CO 2eq w ro ku 1988 do po ni żej 400 mln ton CO 2eq w ro ku 2007, co ozna cza
zmniej sze nie o po nad 29%. Mi mo tak znacz ne go ogra ni cze nia, w na szym kra ju
emi sja na dal wy no si bli sko 10,5 to ny CO 2eq na miesz kań ca, tj. 5 ra zy wię cej niż
jest to nie zbęd ne do sta bi li za cji kli ma tu. 

Ana li zu jąc zmiany w emisji GHG w Polsce mo żna wy ró żnić kil ka faz. Pierw sza to wa -
rzy szy ła po cząt ko wi prze mian sys te mo wych w la tach 1988-1992, kie dy to na stą pi ła
znacz na re ce sja go spo dar cza, ob ja wia ją ca się zmniej sze niem pro duk cji prze my sło -
wej i w kon se kwen cji gwał tow nym spad kiem emi sji ga zów cie plar nia nych o pra -
wie 130 mln ton CO 2eq. La ta 1993-1997 to po wol ny wzrost emi sji GHG – o 10 mln
ton CO 2e qw sto sun ku do ro ku 1992. Zna la zło to ta kże swo je od bi cie w emi sji
na miesz kań ca, któ ra prze kro czy ła w ro ku 1996 wiel kość 11,6 ton CO 2eq. By ło to wy -
ni kiem po wol nej od bu do wy pol skiej go spo dar ki. Spo wol nie nie go spo dar cze w la -
tach 1998-2002 przy nio sło zmniej sze nie emi sji do 372 mln ton CO 2eq w ro ku 2002
i naj ni ższy, w ana li zo wa nym okre sie, po ziom emi sji na miesz kań ca (9,75 ton 
CO 2eq/os). Przy go to wa nie do wej ścia do UE, jak i sa mo człon ko stwo Pol ski w UE, da -
ły istot ny im puls do roz wo ju go spo dar cze go, któ ry ta kże za zna czył się we wzro ście
emi sji ga zów cie plar nia nych (o bli sko 8% w okre sie 2002-2007). 

Mi mo znacz nych zmian w wiel ko ści emi sji ga zów cie plar nia nych w okre sie 1988-
2006, nie na stą pi ły za sad ni cze zmia ny w jej struk tu rze we dług ro dza jów emi to wa -
nych ga zów. Na dal do mi nu je dwu tle nek wę gla sta no wią cy po nad 80% emi sji
wszyst kich GHG. Ostat nie 20 lat przy nio sło za to istot ne zmia ny w struk tu rze źró deł
emi sji GHG. Na stą pi ło znacz ne (o 40%) ogra ni cze nie emi sji ze spa la nia pa liw ze
źró deł sta cjo nar nych, jak i z wie lu pro ce sów prze my sło wych oraz w rol nic twie z fer -
men ta cji je li to wej zwierząt (spo wo do wa ne znacz nym spad kiem po gło wia by dła
i owiec). Na to miast gwał tow ny przy rost emi sji od no to wa no w sek to rze trans por tu;
w okre sie 1988-2006 wy niósł on bli sko 75%. Od 1990 licz ba sa mo cho dów wzro -
sła 2,5-krot nie, a wskaź nik licz by po jaz dów na 1000 miesz kań ców wzrósł z 195
w 1995 ro ku do 383 w ro ku 2007.

Po mi mo prze mian do ko na nych w okre sie trans for ma cji, pol ska go spo dar ka na dal
cha rak te ry zu je się wy so ką emi syj no ścią, co zwią za ne jest przede wszyst kim ze struk -
tu rą wy twa rza nia ener gii: po nad 65% za po trze bo wa nia na ener gię pier wot ną po -
kry wa się przez użyt ko wa nie wę gla ka mien ne go i bru nat ne go, a w pro duk cji ener -
gii elek trycz nej wę giel ja ko pa li wo sta no wi 94%.
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Obok wy so kiej emi syj no ści istot nym pro ble mem jest ni ska efek tyw ność wy twa rza -
nia, prze sy ła nia i użyt ko wa nia ener gii, a ta kże ni ski po ziom wy ko rzy sty wa nia od na -
wial nych źró deł ener gii. Łącz nie zmia ny w ener ge ty ce, tzn. po pra wa efek tyw no ści
pro duk cji, prze sy łu i użyt ko wa nia oraz roz wój źró deł od na wial nych, mo gły by przy -
czy nić się do ogra ni cze nia emi sji o po nad 170 mln ton CO 2eq rocz nie (oko ło 40%
emi sji w 2007 r.). 

Pod sta wą do dzia łań mię dzy na ro do wych w za kre sie ochro ny kli ma tu, sta ła się Ra -
mo wa Kon wen cja Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie Ochro ny Kli ma tu (UNFCCC),
któ rą Rząd Pol ski pod pi sał w czerw cu 1992 ro ku. Pod pi su jąc Kon wen cję, Pol ska zo -
bo wią za ła się, że bę dzie dą ży ła do re ali za cji jej pod sta wo we go ce lu, któ rym jest:
„... osią gnię cie sta bi li za cji stę że nia w at mos fe rze ga zów cie plar nia nych na ta kim po -
zio mie, któ ry za po bie gnie nie bez piecz nym, an tro po gen nym od dzia ły wa niom na sys -
tem kli ma tycz ny...”.

W la tach 90. Pol ska nie pro wa dzi ła żad nej, sko or dy no wa nej po li ty ki kli ma tycz nej,
a struk tu ry or ga ni za cyj ne od po wie dzial ne za dzia ła nia na rzecz ochro ny kli ma tu by -
ły sła bo roz wi nię te. Re duk cja emi sji GHG osią gnię ta zo sta ła na po cząt ku okre su
trans for ma cji sys te mo wej, nie ja ko „przy oka zji” in nych dzia łań. By ło to spo wo do wa -
ne nie tyl ko pro ce sem trans for ma cji i do mi na cją in nych, pil nych pro ble mów spo -
łecz nych i go spo dar czych, ale ta kże wy ni ka ło z prze ko na nia, że dzię ki zmia nom go -
spo dar czym z prze ło mu lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych Pol ska bez tru du
speł ni wy mo gi sta bi li za cji emi sji na ło żo ne przez Kon wen cję Kli ma tycz ną i uzy ska 6%
re duk cję, do któ rej zo bo wią za ła się w ra mach Pro to ko łu z Kio to. Na le ży jed nak
stwier dzić, że opi nia, iż w tym okre sie Pol ska uzy ska ła re duk cję emi sji GHG „za dar -
mo”, jest nie słusz na. Wy so kie bez ro bo cie i spa dek po zio mu ży cia by ły ce ną, ja ką
pol skie spo łe czeń stwo za pła ci ło za trans for ma cję go spo dar czą. 

Na po cząt ku XXI wie ku za gad nie nia ochro ny kli ma tu za czę ły czę ściej po ja wiać się
w do ku men tach do ty czą cych po li ty ki eko lo gicz nej pań stwa. Uko ro no wa niem tych
dzia łań pla ni stycz nych by ło przy ję cie przez rząd w 2003 ro ku Po li ty ki kli ma tycz nej
do 2020 r. Jej ce lem stra te gicz nym jest: „... włą cze nie się Pol ski do wy sił ków spo -
łecz no ści mię dzy na ro do wej na rzecz ochro ny kli ma tu glo bal ne go po przez wdra ża nie
za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju, zwłasz cza w za kre sie po pra wy wy ko rzy sta nia ener -
gii, zwięk sza nia za so bów le śnych i gle bo wych kra ju, ra cjo na li za cji wy ko rzy sta nia su -
row ców i pro duk tów prze my słu oraz ra cjo na li za cji za go spo da ro wa nia od pa dów,
w spo sób za pew nia ją cy osią gnię cie mak sy mal nych, dłu go ter mi no wych ko rzy ści go -
spo dar czych, spo łecz nych i po li tycz nych...”. Do ku ment ten uznał za uza sad nio ne
i po trzeb ne przy ję cie ce lu 40% re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych do ro ku 2020
w po rów na niu z ro kiem ba zo wym 1988. Przy ję cie Po li ty ki kli ma tycz nej oka za ło się
naj wa żniej szym, acz kol wiek krót ko trwa łym, suk ce sem Mi ni ster stwa Śro do wi ska. Już
wkrót ce bo wiem sta ło się ja sne, że brak jest wo li po li tycz nej (i po par cia in nych re -
sor tów) do wdra ża nia wszyst kich za war tych w tym do ku men cie ce lów i prio ry te tów. 

Z dniem 1 ma ja 2004 ro ku Pol ska sta ła się człon kiem Unii Eu ro pej skiej. W trak cie
trwa ją ce go od 1998 ro ku pro ce su przy go to wa nia do ak ce sji, za gad nie nia ochro ny
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kli ma tu nie by ły trak to wa ne prio ry te to wo. Dla te go pierw sze pro ble my w re la cjach
Pol ska – Wspól no ta Eu ro pej ska po wsta ły do pie ro „przy oka zji” wdra ża nia dy rek ty -
wy usta na wia ją cej sys tem han dlu upraw nie nia mi do emi sji ga zów cie plar nia nych.
Przy go to wa nie w po śpie chu i bez po głę bio nej ana li zy I Kra jo we go Pla nu Roz dzia łu
Upraw nień (KPRU), bez pod staw ne przy zna nie za wy żo nej ilo ści upraw nień pol skim
pod mio tom go spo dar czym – po trak to wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską ja ko nie -
upraw nio na po moc pu blicz na – spo wo do wa ło, że sys tem han dlu emi sja mi wy star -
to wał w Pol sce ze znacz nym opóź nie niem. Ze wzglę du na to opóź nie nie, pol skie
przed się bior stwa nie mo gły sprze da wać upraw nień do emi sji w okre sie, gdy na ryn -
ku ku po wa no je po wy so kich ce nach. Ozna cza ło to utra tę po ten cjal nych ko rzy ści fi -
nan so wych dla pol skich przed się biorstw ob ję tych sys te mem eu ro pej skie go han dlu
upraw nie nia mi do emi sji.

Nie ste ty, do świad cze nia z przy go to wa nia I KPRU nie zo sta ły wzię te pod uwa gę
przy two rze niu II KPRU (na la ta 2008-2012). Dla te go też ko lej ny do ku ment ob cią -
żo ny był iden tycz nym grze chem co po przed ni – Pol ska w nie uza sad nio ny spo sób
do ma ga ła się zbyt du żej ilo ści upraw nień do emi sji. Pra ce nad ko lej nym pla nem
roz dzia łu upraw nień, ujaw ni ły do mi nu ją cą ro lę i si łę po li tycz ną sek to ra ener ge tycz -
ne go, bę dą ce go w zna czą cym stop niu wła sno ścią pań stwa. W efek cie, nie wy ko rzy -
sta no han dlu emi sja mi ja ko in stru men tu do znacz nej po pra wy efek tyw no ści ener -
ge tycz nej go spo dar ki, nad mier nie ob cią ża jąc sek to ry prze my sło we, któ re po pra wi -
ły efek tyw ność pro duk cji i uzy ska ły świa to we stan dar dy w emi syj no ści CO2. O za -
sad no ści przy naj mniej czę ści za strze żeń Ko mi sji Eu ro pej skiej (po dzie la nych przez
Ko ali cję Kli ma tycz ną) świad czy ta kże sto pień wy ko rzy sta nia upraw nień przy dzie lo -
nych na okres 2005-2007, w któ rym emi sja by ła o 12,6% ni ższa od ilo ści przy zna -
nych upraw nień.

Spra wą, któ ra w naj więk szym stop niu wpły nę ła na sto su nek pol skich po li ty ków
do kwe stii ochro ny kli ma tu w ostat nich la tach, był ko lej ny spór z Ko mi sją Eu ro pej -
ską, tym ra zem o kształt pa kie tu ener ge tycz no-kli ma tycz ne go. W trak cie Szczy tu
Wio sen ne go w 2007 r., pre zy dent Lech Ka czyń ski w imie niu Pol ski za ak cep to wał
po ro zu mie nie okre śla ją ce wspól no to we ce le dla po li ty ki kli ma tycz nej, w tym ogra -
ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych o co naj mniej 20% w po rów na niu do 1990 r.
Zgo da państw człon kow skich na no we ce le po li ty ki kli ma tycz nej, da ła Ko mi sji Eu ro -
pej skiej zie lo ne świa tło do przy go to wa nia pro gra mu wy ko naw cze go. Przed sta wio -
ne pro jek ty dy rek tyw spo tka ły się w Pol sce ze sprze ci wem sek to ra ener ge tycz ne go,
któ ry pod jął ak tyw ną kam pa nię, by prze ko nać po li ty ków, że pa kiet wca le nie roz -
wią że pro ble mu glo bal nych zmian kli ma tu, bę dzie na to miast „śmier tel nym” za gro -
że niem dla pol skiej go spo dar ki. W kon se kwen cji, pol scy ne go cja to rzy pod ję li dzia -
ła nia zmie rza ją ce do zła go dze nia po sta no wień pa kie tu. Gra ta oka za ła się, przy -
naj mniej czę ścio wo, sku tecz na; przy du żym wspar ciu Nie miec uda ło się na ty le
osła bić za pi sy pa kie tu, że stał się mo żli wy do za ak cep to wa nia przez Rząd RP.
W dniu 11 grud nia 2008 r., kie dy w Po zna niu koń czy ły się ob ra dy Kon fe ren cji Stron
Ra mo wej Kon wen cji w spra wie Zmia ny Kli ma tu, przy wód cy kra jów człon kow skich
UE przy ję li osła bio ny pa kiet. 
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W grud niu 2008 r. Pol ska zor ga ni zo wa ła w Po zna niu 14 Kon fe ren cję Stron Kon -
wen cji Kli ma tycz nej (COP14). Naj więk szym pro ble mem Mi ni stra Śro do wi ska prof.
Ma cie ja No wic kie go, od po wie dzial ne go za przy go to wa nie te go wy da rze nia, by ło
je go nie mal zu peł ne osa mot nie nie w rzą dzie. Cho ciaż, w teo rii, na do brej or ga ni -
za cji Kon fe ren cji za le żeć po win no wszyst kim przed sta wi cie lom władz pol skich, to
w prak ty ce kwe stia mi ty mi zaj mo wał się je dy nie re sort śro do wi ska. Mi mo tych trud -
no ści, kon fe ren cja w Po zna niu udo wod ni ła scep ty kom, że w Pol sce rów nież mo żna
zor ga ni zo wać w spo sób pro fe sjo nal ny tak du żą im pre zę mię dzy na ro do wą. 

Pod sta wo wy mi in sty tu cja mi za an ga żo wa ny mi w kształ to wa nie i re ali za cję po li ty ki
ochro ny kli ma tu w Pol sce są:

a) Mi ni ster stwo Śro do wi ska, a w nim, po wo ła ny w 2008 ro ku De par ta ment Zmian
Kli ma tu, od po wie dzial ny za po li ty kę i dzia ła nia słu żą ce ochro nie kli ma tu. Re sort
ten w spra wach ochro ny kli ma tu po wi nien od gry wać klu czo wą ro lę. W oce nie
wie lu ob ser wa to rów Mi ni ster stwo Śro do wi ska nie do ro bi ło się sil ne go ze spo łu
me ry to rycz ne go w dzie dzi nie ochro ny kli ma tu.

b) Kra jo wy Ad mi ni stra tor Sys te mu Han dlu Upraw nie nia mi do Emi sji (KA SHUE) wraz
z Kra jo wym Cen trum In wen ta ry za cji Emi sji (w ra mach struk tu ry In sty tu tu Ochro -
ny Śro do wi ska), któ ry prze kształ ci się w Kra jo wy Ośro dek Bi lan so wa nia i Za rzą -
dza nia Emi sja mi. Jed nost ka po wo ła na do za pew nie nia funk cjo no wa nia kra jo we -
go sys te mu bi lan so wa nia i pro gno zo wa nia emi sji oraz nad zo ro wa nia wdra ża nia
me cha ni zmów ela stycz nych z Pro to ko łu z Kio to (handel emisjami JI i CDM).

c) Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. In sty tu cja,
do któ rej tra fia du ży stru mień środ ków, któ re mo gą być prze zna czo ne na sfi nan -
so wa nie dzia łań słu żą cych ochro nie kli ma tu.

Do tych czas rząd, na wet je śli pro wa dził za da nia, któ re na le żą do za kre su po li ty ki kli -
ma tycz nej, ro bił to bez ca ło ścio wej wi zji oraz ko or dy na cji ró żno rod nych przed się -
wzięć z tym zwią za nych. Tym cza sem zmia ny kli ma tu są zja wi skiem tak kom plek so -
wym, że tra dy cyj na „po li ty ka re sor to wa”, za któ rą od po wia da Mi ni ster Śro do wi ska,
a nie ca ły rząd, jest nie wy star cza ją ca. W tej sy tu acji ja ko krok mi ni mum ce lo we wy -
da je się po wo ła nie przy naj mniej sta łe go mię dzy re sor to we go ze spo łu od po wia da ją -
ce go za prze pływ in for ma cji oraz pla no wa nie i wdra ża nie wspól nych dzia łań.

Wa żną ro lę w kształ to wa niu po li ty ki ochro ny kli ma tu ma ją do ode gra nia or ga ni za -
cje po za rzą do we. To one za zwy czaj for mu łu ją naj da lej idą ce po stu la ty do ty czą ce
ogra ni cza nia emi sji oraz są rzecz ni kiem ak tyw nej po li ty ki kra jo wej i mię dzy na ro do -
wej. Naj wa żniej szym fo rum współ pra cy or ga ni za cji po za rzą do wych za in te re so wa -
nych ochro ną kli ma tu jest za wią za na w 2002 r. Ko ali cja Kli ma tycz na. Jej ce lem jest
ini cjo wa nie i wspie ra nie dzia łań na rzecz usta no wie nia i re ali za cji ak tyw nej po li ty -
ki kli ma tycz nej w na szym kra ju oraz mo ni to ro wa nie jej wdra ża nia. Mi mo że za an -
ga żo wa nie pol skie go trze cie go sek to ra w spra wy ochro ny kli ma tu na prze strze ni
ostat nich lat za uwa żal nie wzro sło, wciąż da le ko mu do pro fe sjo na li za cji tej dzia łal -
no ści, któ rą mo żna za ob ser wo wać w kra jach Eu ro py Za chod niej.
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Oce nia jąc ewo lu cję pol skiej po li ty ki kli ma tycz nej w okre sie ostat nich kil ku na stu lat,
mo żna wy cią gnąć wnio sek, że po dej ście do ko niecz no ści ogra ni cza nia emi sji ga zów
cie plar nia nych nie ule gło w Pol sce za sad ni czej zmia nie. Za rów no na po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych, kie dy roz po czy na ły się ne go cja cje Kon wen cji Kli ma tycz nej, jak
i obec nie, gdy ne go cjo wa ny jest kształt po ro zu mie nia, któ re za stą pi Pro to kół z Kio -
to po 2012 r., ochro na kli ma tu nie by ła (i nie jest) w Pol sce trak to wa na ja ko istot -
ny ele ment po li ty ki pań stwa. Brak ja sno zde fi nio wa nych prio ry te tów w tej dzie dzi -
nie prze kła da się na sła bość struk tu ry in sty tu cjo nal nej (brak czy tel nej od po wie dzial -
no ści po szcze gól nych ak to rów za osią gnię cie okre ślo nych ce lów). Więk szość rzą do -
wych in sty tu cji wciąż po strze ga am bit ną po li ty kę kli ma tycz ną ja ko za gro że nie. Tym -
cza sem mo gła by ona po ten cjal nie przy nieść wie le skut ków po zy tyw nych, któ re da -
dzą o so bie znać w dłu ższym ho ry zon cie cza so wym, ta kich jak np. pod nie sie nie
kon ku ren cyj no ści i in no wa cyj no ści pol skie go prze my słu (dzię ki wy mu sze niu na pol -
skich pod mio tach go spo dar czych sto so wa nia efek tyw niej szych pro ce sów wy twór -
czych), two rze nie zie lo nych miejsc pra cy, zmniej sze nie strat eko lo gicz nych (kosz tów
ze wnętrz nych), wzmoc nie nie pre sti żu na are nie mię dzy na ro do wej.

Wy zwa nia po li ty ki kli ma tycz nej Pol ski

Prze pro wa dzo ne ana li zy po li ty ki kli ma tycz nej Pol ski w la tach 1989 – 2009 oraz po -
li ty ki unij nej, jak i oce na spo dzie wa nych przy szłych wy zwań wy ni ka ją cych z usta leń
mię dzy na ro do wych, po zwa la ją okre ślić cel stra te gicz ny wiel ko ści emi sji w Pol sce
w ro ku 2030 na po zio mie 210 mln ton CO 2eq. Ozna cza to po trze bę osią gnię cia re -
duk cji emi sji o 63% w sto sun ku do ro ku ba zo we go, 53% w sto sun ku do ro ku 1990
i o 45% w sto sun ku do ro ku 2005. Pol ska, re ali zu jąc ten cel, po zo sta nie li de rem
w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych i spro sta wy ma ga niom sta wia nym kra -
jom roz wi nię tym przez spo łecz ność mię dzy na ro do wą. 

Głów nym źró dłem emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce jest ener ge ty ka. W tym
sek to rze też ist nie je naj więk szy po ten cjał re duk cji. Skła da ją się nań zna czą ce mo -
żli wo ści oszczę dza nia ener gii (sza co wa ne na rok 2020 na po zio mie 40 TWh/r dla
ener gii elek trycz nej oraz 307,7 PJ/r dla pa liw i in nych ro dza jów ener gii) oraz roz -
wój ener ge ty ki od na wial nej (w 2006 r. wy ko rzy sta no je dy nie 17,4% do stęp nych za -
so bów, któ rych użyt ko wa nie jest eko no micz nie uza sad nio ne). Zna czą ce re zer wy
w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych wy stę pu ją w użyt ko wa niu ener gii
w sek to rze ko mu nal no -by to wym, ich wy ko rzy sta nie po zwo li ło by na zmniej sze nie
emi sji o 48% do ro ku 2020 i 57% do ro ku 2030 w sto sun ku do ro ku 1996. Bio rąc
po wy ższe pod uwa gę, w per spek ty wie ro ku 2030 ry su je się na stę pu ją ca stra te gia
dzia łań w za kre sie ener ge ty ki:

• zna czą cy wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej (pra ce po win ny być po dej mo -
wa ne już od za raz);

• zwięk sze nie tem pa roz wo ju OZE (co jest mo żli we już w cią gu dwóch lat);
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• re sty tu cja mo cy (kil ka lat i da lej) w opar ciu o wę giel ka mien ny i gaz wraz
z za sad ni czą mo der ni za cją sie ci prze sy ło wych; roz wój ener ge ty ki opar tej
na wę glu bru nat nym na le ży uznać za bar dzo dys ku syj ny; 

• roz wój ener ge ty ki ją dro wej nie sta no wi opcji eko no micz nie uza sad nio nej
do 2030 ro ku. 

Obok ener ge ty ki, szcze gól nie in ten syw ne dzia ła nia na rzecz re duk cji emi sji po win -
ny do ty czyć trans por tu. To nie zwy kle „trud ny” sek tor, cha rak te ry zu ją cy się cią gle ro -
sną cą emi sją, któ rej tem po wzro stu do dat ko wo przy spie sza za miast spa dać. Utrzy -
ma nie pro gno zo wa ne go tem pa wzro stu emi sji z trans por tu (tj. wzrost o 68% w ro -
ku 2030 w sto sun ku do ro ku 2005), po sta wi pod zna kiem za py ta nia mo żli wość wy -
peł nie nia przez Pol skę li mi tu 14% wzro stu emi sji GHG w okre sie 2005-2020 z sek -
to rów i in sta la cji nie ob ję tych han dlem upraw nie nia mi do emi sji1. Aby wzrost emi sji
z sek to rów nie ob ję tych sys te mem eu ro pej skie go han dlu upraw nie nia mi do emi sji
nie prze kro czył te go po zio mu, mu si na stą pić za sad ni cza zmia na po dej ścia do roz -
wo ju trans por tu, zwłasz cza dro go we go. Po li ty ka pań stwa nie mo że ogra ni czać się
je dy nie do wy mu sza nia po stę pu tech no lo gicz ne go w dzie dzi nie ogra ni cza nia emi -
syj no ści po jaz dów (choć jest on oczy wi ście po trzeb ny). Ko niecz na jest przede wszyst -
kim zmia na fi lo zo fii i spo so bu my śle nia o trans por cie. In we sty cje w tech no lo gie i in -
fra struk tu rę dro go wą nie mo gą być prio ry te ta mi unij nych i kra jo wych de cy den tów.
Nie zbęd na jest ta kże in te gra cja unij nych po li tyk struk tu ral nej i kli ma tycz nej, co
ozna cza m. in., że w więk szym niż do tej po ry stop niu na le ży wspie rać roz wój trans -
por tu pu blicz ne go środ ka mi z fun du szy unij nych.

Naj wa żniej sze wy zwa nia, ja kie dla kra jo we go prze my słu ro dzi wdra ża nie ak tyw nej
po li ty ki kli ma tycz nej, to: ra cjo na li za cja zu ży cia ener gii i po pra wa spraw no ści pro ce -
sów prze my sło wych oraz wdra ża nie tech no lo gii ni sko emi syj nych i upo wszech nia nie
wzor ców czyst szej pro duk cji. Dla ener go chłon nych dzie dzin wy twa rza nia, ta kich jak:
hut nic two, prze mysł ce men to wy, wa pien ni czy, na wo zów sztucz nych i in ne, ozna cza
to ko niecz ność przy go to wa nia od po wied nich pla nów do sto so waw czych. Po pierw -
sze, prze my sły prze twór cze po win ny się gać po no we tech no lo gie, roz wią za nia or -
ga ni za cyj ne, pro duk ty, któ re po zwo lą im kon ty nu ować pro duk cję przy jed no cze snej
mi ni ma li za cji „śla du wę glo we go”. Po dru gie, ko niecz na jest prze bu do wa struk tu ry
go spo dar ki, tak by jej mo to rem na pę do wym nie by ły ga łę zie ener go chłon ne, ale te,
któ re opie ra ją się na wie dzy, in no wa cjach i no wo cze snej my śli tech nicz nej. 

Zmia ny kli ma tu bę dą mia ły szcze gól ne zna cze nie dla pol skie go rol nic twa i go spo -
dar ki le śnej. Dla te go sek to ry te z jed nej stro ny wy ma ga ją do brze przy go to wa nych
dzia łań ada pta cyj nych, a z dru giej ofe ru ją zna czą cy po ten cjał ogra ni cze nia emi sji
jak i mo żli wo ści po chła nia nia wę gla i je go wią za nia w bio ma sie. Pod sta wo wym wy -
zwa niem ada pta cyj nym w sek to rze rol nym i le śnym (a w szer szym uję ciu – dla pol -
skiej go spo dar ki) jest zwięk sza nie re ten cji wod nej; przede wszyst kim na tu ral nej, po -
przez wła ści wą go spo dar kę kra jo bra zem, ale ta kże sztucz nej dla za pew nie nia źró -
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deł wo dy dla sys te mów na wad nia ją cych. In nym wa żkim ce lem, w od nie sie niu
do ochro ny kli ma tu w dzia łal no ści rol ni czej i le śnej, bę dzie stwo rze nie me cha ni -
zmów or ga ni za cyj nych i fi nan so wych, któ re za chę cą rol ni ków do po dej mo wa nia
dzia łań i wdra ża nia prak tyk wspie ra ją cych re duk cję emi sji i zwięk sza ją cych wią za -
nie wę gla w bios fe rze. Za rów no w rol nic twie jak i le śnic twie po zy tyw ny efekt ochro -
ny kli ma tu mo żna bę dzie osią gnąć dzię ki wpro wa dza niu roz wią zań pro mu ją cych
efek tyw ne wy ko rzy sta nie ener gii. W le śnic twie dzia ła nia na rzecz ochro ny kli ma tu
ozna czać bę dą przede wszyst kim zwięk sza nie po wierzch ni le śnej, w tym rów nież
po wierzch ni la sów ob ję tych trwa łą ochro ną, co za pew ni trwa łe wią za nie wę gla
w bio ma sie. Dla te go wy zwa niem dla le śnic twa w Pol sce bę dzie re ali za cja pro gra -
mu zwięk sze nia le si sto ści kra ju do 33%. Nie zbęd ne jest ta kże dal sze wy cho dze nie
na fo rum UE z pro po zy cja mi do ty czą cy mi włą cze nia le śnic twa w ak tyw ną po li ty kę
ochro ny kli ma tu. 

Klu czem do utrzy ma nia po zy cji li de ra w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych
jest zin te gro wa nie po li ty ki go spo dar czej z po li ty ką kli ma tycz ną. Bez tej rze czy wi stej
in te gra cji dal sze dzia ła nia bę dę nie spój ne i nie do pro wa dzą do zna czą cych ogra ni -
czeń emi sji ga zów cie plar nia nych. W związ ku z tym, nie zbęd ne jest opra co wa nie no -
wej am bit nej po li ty ki kli ma tycz nej okre śla ją cej li mi ty emi sji ga zów cie plar nia nych za -
rów no dla ca łej go spo dar ki, jak i po szcze gól nych sek to rów. Na stęp nie, w opar ciu
o tak wy li czo ne li mi ty sek to ro we, na le ża ło by do ko nać we ry fi ka cji już obo wią zu ją cych
do ku men tów stra te gicz nych (a ta kże uwzględ nić je przy for mu ło wa niu no wych). 

Po li ty ka spo łecz na i go spo dar cza po win ny li czyć się z tym, że nad cho dzą ce zmia ny
kli ma tycz ne są – przy naj mniej do pew ne go stop nia – nie uchron ne. Po wo du je to ko -
niecz ność przy ję cia przez Pol skę, w ra mach po li ty ki kli ma tycz nej, od po wied niej po -
li ty ki ada pta cyj nej. Ce lem ada pta cji jest ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut ków zmian
kli ma tycz nych lub wy ko rzy sty wa nie po zy tyw nych mo żli wo ści, któ re ta kie zmia ny
mo gą przy no sić. Prze pro wa dzo ne ana li zy wska zu ją, że w Pol sce do ob sza rów naj -
bar dziej na ra żo nych na zmia ny kli ma tu na le żą: go spo dar ka wod na i ochro na wy -
brze ża, rol nic two oraz ochro na zdro wia.

Pro wa dze nie sku tecz nej, ak tyw nej po li ty ki kli ma tycz nej wy ma gać bę dzie znacz nie
sil niej szej pre sji i wspar cia ze stro ny spo łe czeń stwa. Dzia ła nia władz nie bę dą bo -
wiem sku tecz ne, je śli nie bę dą wspie ra ne ak tyw no ścią sa mych oby wa te li. Wy zwa -
niem za rów no dla wła dzy pu blicz nej, jak i or ga ni za cji po za rzą do wych, bę dzie
uświa do mie nie Po la kom, że to wła śnie oni ma ją naj więk szy wpływ na po ziom emi -
sji ga zów cie plar nia nych. Styl ży cia, spo sób re ali za cji po trzeb ko mu ni ka cyj nych, wy -
bo ry kon su menc kie do ko ny wa ne przez ka żde go miesz kań ca Pol ski wpły wa ją bez -
po śred nio na wiel kość emi sji ga zów cie plar nia nych w na szym kra ju i nie tylko.
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WPRO WA DZE NIE

Dzia ła nia spo łecz no ści mię dzy na ro do wej na rzecz ochro ny kli ma tu wkra cza ją w no -
wą fa zę. Przede wszyst kim wy ni ka to z przy ję tej na 13 Kon fe ren cji Stron Kon wen cji
Kli ma tycz nej (CO P13) tzw. Ma py Dro go wej z Ba li. Sta no wi ła ona pod sta wę za rów -
no do de ba ty w ra mach 14 Kon fe ren cji Stron w Po zna niu w 2008 r. (CO P14), jak
i wy ty czy ła kie ru nek ne go cja cji przed 15 Kon fe ren cją w grud niu 2009 r. w Ko pen -
ha dze (COP15). 

Pro wa dzo ne obec nie roz mo wy ma ją do pro wa dzić do przy ję cia no we go po ro zu mie -
nia, któ re bę dzie obo wią zy wać po wy ga śnię ciu w ro ku 2012 Pro to ko łu z Kio to. Ne -
go cjo wa ne są za rów no ce le re duk cyj ne do 2020 ro ku, jak i dłu go fa lo we zo bo wią -
za nia, się ga ją ce aż po rok 2050. Jed no cze śnie, obok dys ku sji zwią za nych z prze -
ciw dzia ła niem zmia nom kli ma tu, co raz wię cej i sze rzej mó wi się o ko niecz no ści
ada pto wa nia się do tych zmian, gdyż ich skut ki bę dą istot ne dla go spo dar ki, spo łe -
czeń stwa i przy ro dy wszyst kich państw świa ta. 

Dla Pol ski, ja ko czę ści spo łecz no ści mię dzy na ro do wej oraz kra ju o wiel kim uza le -
żnie niu od wę gla, no wy kie ru nek ne go cja cji ma bar dzo istot ne zna cze nie. Jed no -
cze śnie, w związ ku z wstą pie niem na sze go kra ju w 2004 r. do UE, sta je my się czę -
ścią po li ty ki kli ma tycz nej Wspól no ty, co ta kże ma zna cze nie choć by w kon tek ście
ne go cja cji i wdra ża nia pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go2. 

Nasz kraj w ro ku 2003 przy jął Po li ty kę kli ma tycz ną z am bit nym ce lem re duk cji emi -
sji ga zów cie plar nia nych o 40% w okre sie 1988-2020 [Po li ty ka, 2003]. Pro wa dzo -
ne ne go cja cje mię dzy na ro do we, prio ry te ty unij ne i na sze wła sne zo bo wią za nia
ozna cza ją po trze bę we ry fi ka cji i po sze rze nia po li ty ki kli ma tycz nej bez re zy gna cji
z am bit nych ce lów. Ko niecz ne jest jed nak okre śle nie no wych wy zwań oraz spo so -
bów spro sta nia im. 

Stąd wy ni ka cel ni niej szej pu bli ka cji. Ma ona za za da nie oce nić kra jo wą po li ty kę kli -
ma tycz ną w ostat nich 20 la tach i, na tym tle, wska zać na naj wa żniej sze wy zwa nia,
przed ja ki mi stoi nasz kraj. Ra port uka zu je się przed 15 Kon fe ren cją Stron Kon wen cji
Kli ma tycz nej w Ko pen ha dze, aby po sze rzyć i po głę bić dys ku sję na te mat współ od po -
wie dzial no ści na sze go kra ju za ochro nę kli ma tu glo bal ne go, mo żli wo ści dzia łań
na rzecz prze ciw dzia ła nia zmia nom kli ma tu i ada pta cji do ich skut ków oraz mo żli wych
do osią gnię cia dzię ki te mu ko rzy ści spo łecz nych, go spo dar czych i przy rod ni czych. 

Pu bli ka cja skła da się z dwóch czę ści oraz pod su mo wa nia. Pierw sza cześć po świe co -
na jest ewo lu cji pol skiej po li ty ki kli ma tycz nej w ostat nich 20 la tach i obej mu je:

• oce nę zmian w wiel ko ści emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce; 
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2 Pa kiet ener ge tycz no -kli ma tycz ny to przy ję ty pod czas Wio sen ne go Szczy tu UE w mar cu 2007 r. ze staw wspól -
nych ce lów po li ty ki ener ge tycz nej i kli ma tycz nej oraz za pro po no wa ny w stycz niu 2008 r. przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską ze staw pro jek tów Dy rek tyw, któ rych wdro że nie za pew nić ma re ali za cję tych ce lów. Szer szą in for -
ma cję na te mat pa kie tu za wie ra zał. Nr 1.



• omó wie nie prze kształ ceń za cho dzą cych w po li ty ce kli ma tycz nej w okre -
sie 1988-2009;

• pre zen ta cję głów nych in sty tu cji za an ga żo wa nych w dzia ła niach na rzecz
ochro ny kli ma tu.

Dru ga część zaj mu je się klu czo wy mi wy zwa nia mi sto ją cy mi przed przy szłą po li ty ką
kli ma tycz ną i do ty czy: 

• za gad nień ogól nych, w tym po trzeb w za kre sie ogra ni cza nia emi sji ga zów
cie plar nia nych, dzia łań ada pta cyj nych i ko niecz nych zmian w świa do mo ści
Po la ków;

• nie zbęd nych dzia łań, ja kie po win ny zo stać pod ję te w po szcze gól nych sek to -
rach go spo dar ki, ta kich jak: ener ge ty ka, trans port, prze mysł oraz rol nic two
i le śnic two.

Przy go to wa nie i wy da nie tej pu bli ka cji jest czę ścią re ali zo wa ne go od ma ja 2008 r.
przez Ko ali cję Kli ma tycz ną pro jek tu pt. „S. O. S. Kli mat”. Je go ce lem jest stwo rze -
nie sprzy ja ją cej at mos fe ry spo łecz no -po li tycz nej, skła nia ją cej Pol skę do za de kla ro -
wa nia pod ję cia am bit nych dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu. W ra mach ww. pro -
jek tu, Ko ali cja Kli ma tycz na pro wa dzi ró żno rod ne dzia ła nia3, któ rych ce lem jest
pod nie sie nie po zio mu spo łecz nej świa do mo ści za gro żeń zwią za nych ze zmia na mi
kli ma tu, co z ko lei ma wzmoc nić pre sję na pol skie wła dze i prze mysł oraz zwięk szyć
ak tyw ność sa me go spo łe czeń stwa w dzie dzi nie ochro ny kli ma tu.

Pu bli ka cja po wsta ła w In sty tu cie na rzecz Eko ro zwo ju (InE) – or ga ni za cji po za rzą do -
wej, zaj mu ją cej się wdra ża niem w prak ty ce za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju w Pol -
sce już pra wie od 20 lat. InE jest człon kiem Ko ali cji Kli ma tycz nej. Au to rzy ni niej szej
pu bli ka cji od lat zaj mu ją się tą pro ble ma ty ką w ra mach InE ja ko je go pra cow ni cy
lub sta li współ pra cow ni cy. 

Wy daw cą ra por tu jest Pol ski Klub Eko lo gicz ny Okręg Ma zo wiec ki, pro wa dzą cy
od 2002 ro ku Se kre ta riat Ko ali cji Kli ma tycz nej. 

Au to rzy dzię ku ją An drze jo wi Bła cho wi czo wi, eks per to wi od lat zaj mu ją ce mu się za -
gad nie nia mi ochro ny kli ma tu, za cen ne uwa gi i su ge stie, któ re przy czy ni ły się
do udo sko na le nie ni niej szej pu bli ka cji. Tym nie mniej, za jej treść i wy ra żo ne w niej
po glą dy od po wia da ją je dy nie au to rzy.

Re ali za cja ca ło ści pro jek tu, jak i przy go to wa nie oraz wy da nie tej pu bli ka cji, nie by -
ło by mo żli we bez wspar cia fi nan so we go Oak Fo un da tion, za co człon ko wie Ko ali -
cji Kli ma tycz nej ser decz nie dzię ku ją. 

Andrzej Kassenberg

Instytut na rzecz Ekorozwoju
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3 Szeroki przegląd działań Koalicji Klimatycznej przedstawia strona
http://www.koalicjaklimatyczna.org/index.php?id=koalicja



17

Polityka klimatyczna Polski – wyzwanie XXI wieku

Część I

EWOLUCJA POLSKIEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ

Ocena zmian emisji gazów cieplarnianych w Polsce 
w okresie 1988-2007

Ostatnie dwadzieścia lat były przełomowe dla Polski i naszej gospodarki. Oto
bowiem niedemokratyczny system rządów i gospodarka centralnie planowana
zostały zastąpione budowaną powoli demokracją i gospodarką rynkową. W roku
2004 Polska przystąpiła do UE, co otworzyło możliwości korzystania z funduszy
europejskich służących przyspieszeniu rozwoju. Marnotrawstwo zasobów, wysoka
emisyjność gospodarki, brak nowoczesnych instytucji zarządzających państwem z
jednej strony, a z drugiej wysoka różnorodność biologiczna i dominująca rola kolei
w transporcie ludzi i towarów stanowiły podstawę do budowania nowoczesnego
kraju. Wszystko to miało istotne znaczenie dla zmiany wielkości emisji gazów
cieplarnianych (ang. GHG) w omawianym okresie.

Zmiany emisji GHG w okresie 1988-2007 były bardzo znaczące4. Emisja spadła z
ponad 563 mln ton CO2eq

5 w roku 19886 do poniżej 400 mln ton CO2eq w roku 2007,
co oznacza zmniejszenie o ponad 29% [Krajowa, 2008; Annual, 2009] (Rys. 1). 

4 Prezentowane poniżej dane nie obejmują emisji i pochłaniania CO2 wynikających z użytkowania gruntów,
zmian w użytkowaniu gruntów i leśnictwa.

5 Ekwiwalent (CO2eq) to jedna tona dwutlenku węgla albo innego gazu cieplarnianego, stanowiący
odpowiednik jednej tony CO2, obliczona z wykorzystaniem współczynnika ocieplenia (tzw. GWP – Global
Warming Potential), który jest różny dla poszczególnych substancji, gdyż w innym stopniu wpływają one na
efekt cieplarniany. Wielkości te odniesione są do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie
czasowym (zazwyczaj 100 lat). Przykładowe CH4 to 21 razy większy potencjał niż CO2, a N2O to 310 razy. 

6 Rok bazowy dla Polski w nawiązaniu do ustaleń Protokołu z Kioto.



Przy czy ni ło się to ta kże do spad ku udzia łu na sze go kra ju w świa to wej emi sji
z 1,46% w ro ku 1988 do 0,78% w ro ku 2004 [Cli ma te, 2007]. Na to miast sku mu -
lo wa na emi sja CO2 w okre sie 1900-2004 wy no si ła 21,3 mld ton, co sy tu owa ło Pol -
skę na 11 miej scu na świe cie przy 21 w ro ku 2004 [Cli ma te, 2004]. 

Mimo tak znacznego ograniczenia, nadal emisja per capita wynosiła w naszym
kraju (Rys. 2) blisko 10,5 tony CO2eq (14 pozycja wśród krajów UE), co jest ilością
1,4 razy większą niż średnia światowa oraz 5 razy większą niż jest to niezbędne do
stabilizacji klimatu („naturalna” pojemność atmosfery jest szacowana obecnie na
około 2 ton CO2eq na mieszkańca). 

Także emisyjność naszej gospodarki była bardzo wysoka i wynosiła 0,41 kg
CO2eq/1 zł PKB (ceny bieżące)7, co uplasowało Polskę w 2007 r. na niechlubnej
trzeciej pozycji w UE27 [GHG, 2009] (Rys. 3). 
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Rysunek 1. Zmiany w emisji GHG w Polsce w okresie 1988-2007 (mln ton)

Źródło: [Krajowa, 2008; Annual, 2009]
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Rysunek 2. Zmiany w emisji GHG na mieszkańca 1988-2007 (CO2eq/mieszk.)

Źródło: [Krajowa, 2008; Annual, 2009]; Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego z okresu
1990-2008.



Ana li zu jąc zmia ny w okre sie 1988-2007, mo żna wy ró żnić kil ka faz. Pierw sza na po -
cząt ku okre su trans for ma cji (1988-1992), kie dy na stą pi ła znacz na re ce sja go spo -
dar cza ob ja wia ją ca się zmniej sze niem pro duk cji prze my sło wej i w kon se kwen cji
gwał tow nym spad kiem emi sji ga zów cie plar nia nych. Spa dek emi sji wy niósł w tym
okre sie pra wie 130 mln ton CO 2eq (czy li o 23%). Rów nie zna czą co spadł wskaź nik
emi sji GHG na miesz kań ca z 15,8 to ny CO 2eq do 11,4. Ina czej wy glą da ła sy tu acja
w emi sji na jed nost kę PKB, gdzie wskaź nik utrzy my wał się na po zio mie 0,8 kg CO -
2eq/1 zł PKB (ce ny sta łe 2006 r.) ze wzglę du na rów no le gły do emi sji spa dek do cho -
du na ro do we go w wy ni ku za sto so wa nia te ra pii szo ko wej, któ ra po cią gnę ła za so -
bą upa dek wie lu za kła dów prze my sło wych i spo wo do wa ła wy so kie bez ro bo cie.

La ta 1993-1997 to po wol ny wzrost emi sji GHG o 10 mln ton CO 2eq w sto sun ku
do ro ku 1992. Zna la zło to ta kże swo je od bi cie w emi sji na miesz kań ca, któ ra prze -
kro czy ła w ro ku 1996 po ziom 11,6 to ny CO 2eq. By ło to wy ni kiem po wol nej od bu -
do wy pol skiej go spo dar ki i po ten cja łu eko no micz ne go pol skich przed się biorstw, sa -
mo rzą dów oraz go spo darstw do mo wych jed nak bez pró by pro eko lo gicz nej mo der -
ni za cji go spo dar ki. W zbyt ma łym stop niu wy ko rzy sty wa no w tym okre sie mo żli wo -
ści kształ to wa nia zrów no wa żo nych wzor ców pro duk cji i kon sump cji. Pod sta wo wa
po li ty ka in we sty cyj na po le ga ła, i na dal po le ga, na two rze niu no wych mo cy pro duk -
cyj nych oraz no wych zdol no ści usłu go wych ja ko ce lów sa mych w so bie, a nie na za -
spo ka ja niu po trzeb spo łecz nych w spo sób mo żli wie naj bar dziej efek tyw ny eko no -
micz nie, spo łecz nie i eko lo gicz nie, z wy ko rzy sta niem ist nie ją ce go ma jąt ku, je go
mo der ni za cji i zmia ny funk cji czy za sto so wa nia no wo cze snych sys te mów za rzą dza -
nia [Kas sen berg, Świer ku la, 2008]. Wzrost go spo dar czy się ga ją cy na wet 7% rocz -
nie i po wol ny wzrost emi sji, za owo co wa ły znacz nym spad kiem emi sji GHG na jed -
nost kę PKB z 0,71 do 0,53 kg CO 2eq/1 zł PKB (ce ny sta łe 2006 r.). 

19

Polityka klimatyczna Polski – wyzwanie XXI wieku

7 Wielkość ta jest podana za Europejską Agencją Środowiska, prezentowane dalej własne obliczenia w
oparciu o dane GUS i KCIE są nieco niższe. 
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Rysunek 3. Zmiany w emisji GHG w kg CO2eq na jednostkę PKB 1989-2007 (ceny stałe 2006)

 Źródło: [Krajowa, 2008; Annual, 2009]; Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego z okresu
1990-2008.



Na stęp ny okres 1998-2002 to dal szy, po wol ny spa dek emi sji do 372 mln ton 
CO 2eq w ro ku 2002 i osią gnię cie naj ni ższe go po zio mu emi sji na miesz kań ca – 9,75
to ny CO 2eq. Jed no cze śnie, znacz nie spadł wskaź nik emi sji GHG na jed nost kę PKB,
osią ga jąc w 2002 r. wiel kość 0,42 kg CO 2eq/1 zł PKB (ce ny sta łe 2006 r.). Sy tu acja
ta by ła głów nie efek tem spo wol nie nia roz wo ju go spo dar cze go. 

Przy go to wa nia do wej ścia do UE, jak rów nież sam fakt człon ko stwa Pol ski w UE, da -
ły istot ny im puls do roz wo ju go spo dar cze go, któ ry za zna czył się za rów no wzro stem
emi sji ga zów cie plar nia nych o 8% w okre sie 2002-2006, jak i wskaź ni ka emi sji
na miesz kań ca do 10,5 to ny CO 2eq w ro ku 2007. Ro sną cej emi sji, ze wzglę du
na znacz ne tem po wzro stu go spo dar cze go, to wa rzy szył dal szy spa dek emi syj no ści
na szej go spo dar ki do po zio mu 0,36 kg CO 2eq/1 zł PKB (ce ny sta łe 2006 r.).

W związ ku z kry zy sem lat 2008-2009 trud no okre ślić, jak w przy szło ści bę dzie się
kształ to wać emi sja ga zów cie plar nia nych w Pol sce. Jed nak pro gno zy rzą do we jak
i Eu ro pej skiej Agen cji Śro do wi ska mó wią o znacz nym wzro ście emi sji GHG, na wet
o 30% w okre sie 2003-2013 w wy ni ku wy dat ko wa nia fun du szy UE w per spek ty wie
fi nan so wej 2007-2013. Gdy by ta ki sce na riusz urze czy wist nił się, to nie osią gnię to
by za kła da nej w Po li ty ce kli ma tycz nej Pol ski do 2020 re duk cji o 40% ani nie do trzy -
ma no by zo bo wią zań Pol ski wy ni ka ją cych z pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go. 

Mi mo tak znacz nych zmian w wiel ko ści emi sji ga zów cie plar nia nych w okre -
sie 1988-2006, nie na stą pi ły zmia ny w struk tu rze ga zów cie plar nia nych, co ob ra -
zu je Tab. 1. Na dal do mi nu je dwu tle nek wę gla sta no wią cy po nad 80% emi sji
wszyst kich GHG. 

Obok CO2 ważne miejsce w bilansie emisji gazów cieplarnianych zajmuje metan,
którego emisja w 2006 r. wyniosła 37,2 mln ton CO2eq. Podstawowe źródła tych
emisji to lotna emisja powstająca przy użytkowaniu paliw (822 tys. ton), emisja z
wysypisk odpadów (870 tys. ton) i tzw. fermentacja jelitowa zwierząt występująca w
sektorze rolniczym (534 tys. ton). Emisje metanu, wraz z emisją pozostałych gazów
cieplarnianych objętych Konwencją – N2O (29,6 mln ton CO2eq), HFCs (2,9 mln ton
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8 Dla gazów HFCs, PFCs i SF6 jako bazowy przyjęto rok 1995.

Tabela 1. Struktura emisji gazów cieplarnianych w latach 1988-2006

Źródło: [Krajowa, 2008].



CO2eq), PFCs (0,3 mln ton CO2eq) oraz sześciofluorku siarki (emisje śladowe) – ze
względu na znacznie większy GWP tych gazów niż CO2, odpowiadały w 2006 r. za
17,5% całkowitej emisji Polski wyrażonej w CO2eq

W ostatnich 20 latach odnotowano istotne zmiany w strukturze źródeł emisji GHG
(Rys. 4). Nastąpiło wtedy znaczne (o 40%) ograniczenie emisji ze spalania paliw ze
źródeł stacjonarnych, jak i z wielu procesów przemysłowych oraz w rolnictwie z
fermentacji jelitowej (spowodowane znacznym spadkiem pogłowia bydła i owiec).
Natomiast gwałtowny wzrost emisji wystąpił w sektorze transportu drogowego.
Nastąpił także wzrost emisji ze składowania odpadów oraz pojawiła się nowa
kategoria – chłodnictwo i klimatyzacja. 

Wysoka emisyjność polskiej gospodarki, o czym pisano wcześniej, jest związana
przede wszystkim z: 
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Rysunek 4. Źródła emisji gazów cieplarnianych w okresie 1988-2006 w tys. ton CO2eq

Źródło: [Krajowa, 2008].
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• dominacją węgla w produkcji energii elektrycznej; 
• nadal znaczącymi a niewykorzystanymi możliwościami oszczędzania energii

w trakcie jej wytwarzania, przesyłania i użytkowania;
• gwałtownie rosnącym udziałem transportu drogowego kosztem kolejowego

oraz motoryzacji indywidualnej kosztem transportu zbiorowego.

Wy so ka emi syj ność pol skiej go spo dar ki zwią za na jest przede wszyst kim ze struk tu -
rą wy twa rza nia ener gii: po nad 65% za po trze bo wa nia na ener gię pier wot ną po kry -
wa się przez spa la nie wę gla ka mien ne go i bru nat ne go, a w pro duk cji ener gii elek -
trycz nej wę giel sta no wi 94%. Cho ciaż od kil ku lat ob ser wu je my po stę pu ją cą po pra -
wę i dy wer sy fi ka cję struk tu ry zu ży cia ener gii, to jed nak zmia ny te za cho dzą po wo -
li. W la tach 1990-2007 zu ży cie wę gla ka mien ne go spa dło o bli sko 27%, a wę gla
bru nat ne go o ok. 7,5%. Zwięk szy ło się na to miast wy ko rzy sta nie ro py naf to wej
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Rysunek 5. Zużycie ogółem nośników pierwotnych w gospodarce narodowej w 1988 i 2007 r. 
w teradżulach

Źródło: [Ochrona, 2008].
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(o bli sko 34%) i – w mniej szym stop niu – ga zu [Ochro na, 2008]. Ko rzyst ną ten den -
cją jest ro sną ce wy ko rzy sta nie ener gii ze źró deł od na wial nych, choć jej udział w bi -
lan sie ener ge tycz nym kra ju wciąż jest nie wiel ki. (Rys. 5). 

Polska pod względem wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej
zajmuje czołową pozycję w UE (Rys. 6), co w znacznym stopniu decyduje o wysokiej
emisji z tego sektora. Na dominację węgla w produkcji energii elektrycznej nakłada
się niska sprawność jej wytwarzania wynosząca ok. 36% przy średniej UE15 rzędu
46% oraz możliwościach technicznych w tym zakresie rzędu 50%, co przede
wszystkim wynika z faktu, że wiek prawie 40% mocy produkcyjnych wynosi 40 lat
lub więcej [Żmijewski, Kassenberg, 2007]. Gdyby w Polsce uzyskano taki poziom
sprawności jak w UE15, to w 2006 r. emisja ze spalania paliw stałych w źródłach
stacjonarnych byłaby niższa o ok. 75 mln ton CO2eq, zmniejszając całkowitą emisję
krajową o blisko 19%. 

Istot nym za ga da niem jest rów nież po pra wa efek tyw no ści prze sy łu ener gii, za rów no
elek trycz nej, gdzie stra ty się ga ją kil ku na stu pro cent, oraz cie pła, gdzie je dy nie 20%
sie ci cie płow ni czej jest wy po sa żo na w ru ry pre izo lo wa ne. [Żmi jew ski, Kas sen -
berg, 2007]. Na po wy ższe stra ty na kła da ją się stra ty zwią za ne z bez po śred nim
użyt ko wa niem ener gii. We dług FE WE [Ra port, 2009] po ten cjał oszczę dza nia w użyt -
ko wa niu ener gii wy ra żo ny w unik nię tej emi sji gazów cieplarnianych mo żna okre ślić
na bli sko 80 mln ton CO2 rocz nie (Tab. 2), a do 2020 ro ku mo żli we jest osią gnię -
cie re duk cji – w wy ni ku po pra wy efek tyw no ści ko rzy sta nia z ener gii – rzę du 57 mln
ton CO2.

Ko lej nym ob sza rem ener ge ty ki, w któ rym mo żna pod jąć dzia ła nia, aby uzy skać
znacz ne ogra ni cze nie emi sji GHG przy peł nym za spo ko je niu po trzeb na ener gię
elek trycz ną i cie pło, jest roz wój od na wial nych źró deł ener gii. Obec nie po ten cjał
eko no micz ny tych źró deł jest wy ko rzy sty wa ny tyl ko w 17% (Tab. 3). Gdy by go w peł -
ni wy ko rzy stać, to udział od na wial nych źró deł ener gii w ener gii fi nal nej w Pol sce
mógł by wzro snąć z 7% obec nie do ok. 22% w 2020 [Mo żli wo ści, 2007]. 
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Rysunek 6. Nawęglenie sektora energetycznego w państwach UE

Źródło: [Eurostat, 2006].



Łącz nie, zmia ny w ener ge ty ce (tzn. po pra wa efek tyw no ści pro duk cji, prze sy łu
i użyt ko wa nia oraz roz wój źró deł od na wial nych) mo gły by przy czy nić się do ogra -
ni cze nia emi sji o po nad 170 mln ton CO 2eq rocz nie, co sta no wi po nad 40% emi -
sji w 2007 r.

Obok ener ge ty ki naj po wa żniej szym źró dłem emi sji ga zów cie plar nia nych jest trans -
port, gdzie emi sja ro śnie od lat. W Pol sce wzrost emi sji ga zów cie plar nia nych
z trans por tu w okre sie 1988-2006 wy niósł bli sko 75% (Tab. 4). Od 1990 licz ba sa -
mo cho dów wzro sła 2,5-krot nie, wskaź nik licz by po jaz dów na 1000 miesz kań ców
wzrósł z 195 w 1995 ro ku do 383 w ro ku 2007. Ogól na licz ba po jaz dów sa mo cho -
do wych i cią gni ków za re je stro wa nych w Pol sce na ko niec 2007 r. wy nio sła pra -
wie 19,5 mln (rok wcze śniej po nad 18 mln) [Trans port, 2008]. 

Nie oznacza to jednak, że przybywa jedynie nowych samochodów, gdyż liczba
pojazdów wzrasta w dużym stopniu w wyniku importu z Europy Zachodniej
samochodów używanych (w okresie 2004-2008 ponad połowa z ok. 1 mln
sprowadzanych corocznie pojazdów była w wieku powyżej dziesięciu lat). Rośnie
przez to średni wiek samochodu w Polsce, który w 2008 roku wyniósł aż 14,3 lat!
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Tabela 2. Potencjał ograniczenia emisji CO2 w analizowanych technologiach użytkowania energii

Źródło: [Raport, 2009].

Tabela 3. Realny potencjał ekonomiczny odnawialnych zasobów energii oraz stan jego
wykorzystania na 2006 rok

Źródło: [Możliwości, 2007].



Jednocześnie, wśród za mo żnych Po la ków za pa no wa ła mo da na sa mo cho dy ty pu
SU V9 – w ro ku 2007 sprze daż no wych mo de li tych aut wzro sła o po nad dwie trze -
cie, do 24,5 tys. sztuk.10 Są to po jaz dy efek tow ne, bo ga to wy po sa żo ne i re kla mo -
wa ne ja ko nie za wod ne, jed nak zu ży wa ją prze szło trzy krot nie wię cej pa li wa, niż sa -
mo cho dy ma ło li tra żo we. 

Ro sną ca licz ba po jaz dów i ich zwięk szo ne wy ko rzy sty wa nie zwią za na jest ta kże
z nie do in we sto wa niem in fra struk tu ry ko le jo wej. Na kła dy na in fra struk tu rę ko le jo -
wą w la tach 1992-2004 wzro sły w Pol sce z 57,1 do 219,4 mln eu ro, tj. nie ca łe
4 ra zy, na to miast na in fra struk tu rę dro go wą w tym sa mym okre sie wy dat ki wzro sły
7- krot nie z 177,0 do 1 236,9 mln eu ro [Spra woz da nie, 2008]. Sil ne wspar cie trans -
por tu dro go we go przy czy ni ło się do znacz ne go spad ku za in te re so wa nia trans por -
tem ko le jo wym, co w kon se kwen cji spo wo do wa ło dra stycz ne zmniej sze nie licz by
prze wie zio nych pa sa że rów – w ro ku 2006 r. licz ba ich by ła mniej sza o 63% niż
w 1990 [Trans port, 2008; Jackl, 2008]. Zmia ny pre zen tu je Rys. 7. 

Nie ste ty, w przy szło ści na le ży się li czyć z dal szym gwał tow nym wzro stem emi sji
gazów cieplarnianych z sek to ra trans por tu. Na wet je że li zo sta ną pod ję te dzia ła nia,
aby ogra ni czyć roz wój mo to ry za cji, mo żna bę dzie je dy nie ob ni żyć tem po wzro stu
emi sji z te go sek to ra, bo wiem jej za ha mo wa nie wy da je się prak tycz nie nie mo żli we.
Sta wia to pod zna kiem za py ta nia mo żli wość osią gnię cia przez Pol skę zo bo wią za nia
za war te go w pa kie cie ener ge tycz no -kli ma tycz nym, zgod nie z któ rym wzrost emi sji
z sek to rów nie ob ję tych han dlem upraw nie nia mi nie mo że prze kro czyć 14% w okre -
sie 2005-2020. 

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że klu czo wy mi dla ogra ni cze nia emi sji gazów
cieplarnianych są (i po zo sta ną w przy szło ści) omó wio ne po wy żej dwa sek to ry: ener -
ge ty ka i trans port. Po zo sta łe dzia ły go spo dar ki ma ją mniejsze znaczenie, co nie
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9 SUV to tzw. samochód sportowo-użytkowy, luksusowy samochód terenowy (ang. sport utility vehicles).
10 Dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Tabela 4. Emisja GHG z transportu w roku 1988 i 2006

Źródło: [Krajowa, 2008].



oznacza, że powinny one zostać zwolnione z obowiązku wdrażania programów
ograniczających emisję. Prace w tym zakresie muszą objąć całą gospodarkę, ale
szczególny nacisk musi być położony na przy ja zny dla kli ma tu spo sób za spa ka ja nia
po trzeb ener ge tycz nych oraz trans por to wych go spo dar ki i spo łe czeń stwa.

W prze pro wa dzo nej w ni niej szym roz dzia le ana li zie, nie uwzględ nio no za gad nień
do ty czą cych wy chwy ty wa nia z at mos fe ry CO2 w efek cie pro wa dzo nej go spo dar ki
le śnej czy do ko nu ją cych się zmian w za go spo da ro wa niu te re nu i go spo dar ce grun -
ta mi. Sza cu je się, że tzw. wy chwy ty się ga ją 40 mln ton rocz nie CO2 w ro ku 2006
przy pra wie 33 mln ton w 1988 ro ku 11. Kon se kwent nie wdra ża ny pro gram zwięk -
sza nia le si sto ści Pol ski jesz cze bar dziej po wi nien po pra wić ten wy nik. Oczy wi ste jest,
że pra ce te bę dą sta no wi ły je dy nie uzu peł nie nie pro gra mu ogra ni cza nia emi sji 
ga zów cie plar nia nych. Sze rzej od nie sio no się do te go za gad nie nia w dru giej czę ści
ra por tu. 

Po li ty ka ochro ny kli ma tu 1988-2009

La ta 1988-1991. Po czą tek
W dru giej po ło wie lat 80., Pol ska na le ża ła do naj bar dziej za nie czysz czo nych kra jów
Eu ro py. By ło to spo wo do wa ne for sow ną in du stria li za cją i urba ni za cją pro wa dzo ną
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11 Zgodnie z wymaganiami Protokołu z Kioto, przy szacowaniu wychwytów pod uwagę  można będzie brać
jedynie pochłanianie netto. Ponieważ obecnie stosowane metody sadzenia lasów powodują znaczną emisję
gazów cieplarnianych do atmosfery, dlatego też może okazać się, że wielkość pochłaniania zaliczona
Polsce do bilansu emisji może być znacznie mniejsza niż 40 mln ton CO2.
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od 1945 r., bez uwzględ nia nia wy mo gów ochro ny śro do wi ska. W efek cie nie zwy kle
wy so kiej emi sji za nie czysz czeń od pro wa dza nych do po wie trza oraz wód, jak i wy -
twa rza nych od pa dów, zi den ty fi ko wa no 27 ob sza rów eko lo gicz ne go za gro że nia,
na któ rych po ziom ska że nia był tak wy so ki, że za gra żał zdro wiu miesz kań ców. Ob -
sza ry te obej mo wa ły oko ło 11% po wierzch ni kra ju, a ży ło na nich nie mal 30%
miesz kań ców Pol ski [Kas sen berg, Ro le wicz, 1985].

Po mi mo tak znacz nej de gra da cji śro do wi ska, nic nie wska zy wa ło, że sy tu acja mo że
ulec po pra wie. Opra co wa ny w 1988 ro ku Na ro do wy Pro gram Ochro ny Śro do wi ska
na la ta 1988-2000 za kła dał, że ze wzglę du na ko niecz ność dal sze go roz wo ju go -
spo dar cze go, nie bę dzie mo żli we ogra ni cze nie wiel ko ści emi sji za nie czysz czeń od -
pro wa dza nych do śro do wi ska. Pro gno zo wa no, że na po cząt ku XXI wie ku emi sja
dwu tlen ku wę gla mo że się gnąć na wet 600 mln ton rocz nie! [Na ro do wy, 1988].

Jed no cze śnie, la ta 80. XX wie ku to okres bu dze nia się spo łecz nej ak tyw no ści w za -
kre sie ochro ny śro do wi ska. W 1980 ro ku po wsta ła pierw sza nie za le żna or ga ni za -
cja eko lo gicz na – Pol ski Klub Eko lo gicz ny. W ko lej nych la tach, mi mo for mal ne go
za ka zu władz ko mu ni stycz nych, za czę ły po wsta wać in ne, nie for mal ne or ga ni za cje,
bu du jąc ruch eko lo gicz ny, a we zwa nie do pod ję cia prac na rzecz po pra wy sta nu
śro do wi ska sta ło się jed nym z po stu la tów opo zy cji.

Dla te go, gdy w 1989 ro ku roz po czę ły się roz mo wy Okrą głe go Sto łu, jed nym z te ma -
tów sta ła się pro ble ma ty ka ochro ny śro do wi ska. „Pod sto lik eko lo gicz ny” szyb ko do szedł
w więk szo ści za gad nień do po ro zu mie nia. Je dy ną roz bie żno ścią by ła kwe stia bu do wy
w Żar now cu elek trow ni ato mo wej, for so wa nej przez stro nę rzą do wą. W po zo sta łych
ob sza rach, po mi mo ró żnic po li tycz nych, pa no wa ła po mię dzy ne go cja to ra mi zgo da
– wska zy wa no na ko niecz ność pil nych dzia łań na praw czych. Zda wa no so bie ta kże
spra wę, że Pol ska bę dzie mu sia ła zmie nić swój wi ze ru nek mię dzy na ro do wy, a to wy -
ma ga ło speł nie nia wa run ków wie lu kon wen cji i umów mię dzy na ro do wych. 

Wy ni ki ne go cja cji „Pod sto li ka eko lo gicz ne go” sta ły się pod sta wą do przy go to wa nia Po li -
ty ki Eko lo gicz nej Pań stwa [Po li ty ka, 1991]. Po mi mo te go, że zo sta ła ona opra co wa na
jesz cze przed pod pi sa niem przez Pol skę Kon wen cji Kli ma tycz nej, za wie ra ła już we zwa -
nie do pod ję cia dzia łań słu żą cych ochro nie kli ma tu. Wśród prio ry te tów dłu go fa lo wych,
któ rych re ali za cja po win na na stą pić po 2000 ro ku, zna la zło się w niej po sta no wie nie
o ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych do po zio mu zgod ne go z mię dzy na ro do wy -
mi po ro zu mie nia mi w tej dzie dzi nie. Nie był to cel nad mier nie am bit ny, ale trze ba za -
uwa żyć, że po sta wio no go w okre sie, kie dy nie pew ność zwią za na z pro ce sa mi trans for -
ma cji go spo dar czej do ko nu ją cy mi się w Pol sce by ła szcze gól nie du ża. Za pis ten umo żli -
wił Pol sce ak tyw ne uczest nic two w ne go cja cjach Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no -
czo nych w Spra wie Zmia ny Kli ma tu. 

La ta 1992-2003. Trans for ma cja go spo dar ki
Kon wen cję Kli ma tycz ną w imie niu Rzą du Pol skie go pod pi sał w czerw cu 1992 ro ku
ów cze sny Mi ni ster Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa 
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prof. Ste fan Ko złow ski. Pod pi su jąc Kon wen cję, Pol ska zo bo wią za ła się do re ali za cji
jej pod sta wo we go ce lu, któ rym jest „... osią gnię cie sta bi li za cji stę że nia w at mos fe -
rze ga zów cie plar nia nych na ta kim po zio mie, któ ry za po bie gnie nie bez piecz nym, an -
tro po gen nym od dzia ły wa niom na sys tem kli ma tycz ny...”. Pod sta wo wym obo wiąz -
kiem wy ni ka ją cym z Kon wen cji by ła (i jest na dal) ko niecz ność usta bi li zo wa nia emi -
sji ga zów cie plar nia nych do 2000 ro ku na po zio mie ro ku ba zo we go. Pol ska, po -
dob nie jak więk szość in nych, by łych państw ko mu ni stycz nych (tzw. kraj z go spo dar -
ką w okre sie przej ścio wym), wy ko rzy sta ła mo żli wość wy bo ru in ne go niż 1990 ro ku
ba zo we go. Pol ska wy bra ła rok 198812, w któ rym wiel kość emi sji wy nio sła 563,4
mln ton CO 2eq [Kra jo wy, 2008]. 

Nie ste ty, ze wzglę du na upa dek rzą du Ja na Ol szew skie go, nie zo sta ła utwo rzo na
struk tu ra or ga ni za cyj na ma ją ca za za da nie za rzą dza nie po li ty ką ochro ny kli ma tu.
Mia ło to po wa żne, ne ga tyw ne kon se kwen cje w póź niej szych la tach, gdyż ko lej ne
rzą dy kwe stie po li ty ki kli ma tycz nej trak to wa ły mar gi nal nie. Nad zór nad ty mi za gad -
nie nia mi re sort ochro ny śro do wi ska zle cił In sty tu to wi Ochro ny Śro do wi ska (IOŚ).
W struk tu rze In sty tu tu po wo ła no nie wiel ki Ośro dek Ochro ny Kli ma tu, któ ry peł nił
ro lę Se kre ta ria tu Wy ko naw cze go Kon wen cji Kli ma tycz nej. Był on kie ro wa ny przez
prof. Ma cie ja Sa dow skie go. Ośro dek stał się głów nym miej scem two rze nia pol skiej
po li ty ki kli ma tycz nej, do cze go przy czy ni ło się ob ję cie przez je go sze fa funk cji głów -
ne go pol skie go ne go cja to ra w ra mach Kon wen cji Kli ma tycz nej (z ang. UNFCCC).

Brak struk tu ry or ga ni za cyj nej utrud nił Pol sce wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków na ło -
żo nych przez Kon wen cję Kli ma tycz ną (ra ty fi ko wa na przez Pol skę w dniu 28 lip -
ca 1994). In wen ta ry za cja emi sji pro wa dzo na by ła nie re gu lar nie przez gru pę eks -
per tów z Fun da cji na Rzecz Efek tyw ne go Wy ko rzy sta nia Ener gii, Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go, In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa oraz in nych in sty tu cji
rzą do wych i po za rzą do wych. Cho ciaż w la tach 1993-1999 po wstał ze spół eks perc -
ki gwa ran tu ją cy rze tel ność i wia ry god ność wy ni ków kra jo wej in wen ta ry za cji, to
do 1998 ro ku by ła ona pro wa dzo na tyl ko co dwa la ta. Do pie ro w 1999 r. Mi ni ster -
stwo Śro do wi ska zde cy do wa ło o uzu peł nie niu in wen ta ry za cji dla bra ku ją cych lat
i utwo rze niu sta łe go ze spo łu zaj mu ją ce go się tym za gad nie niem. Kra jo we Cen trum
In wen ta ry za cji Emi sji utwo rzo no rok póź niej. 

Prze mia ny w ener ge ty ce i trans por cie

W po ło wie lat 90. roz po czę to re for my sek to ra ener ge tycz ne go. Z jed nej stro ny wy -
mu sza ły to re alia go spo dar ki ryn ko wej, do funk cjo no wa nia w któ rej pol ska ener ge -
ty ka nie by ła przy sto so wa na, z dru giej wzra sta ją ce wy ma ga nia do ty czą ce ochro ny
at mos fe ry przed za nie czysz cze niem – przede wszyst kim ko niecz ność re duk cji emi sji
dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu. 
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12 Wy bór ten umo żli wi ły prze pi sy za war te w Art. 4 (6) Kon wen cji. Wiel kość kra jo wej emi sji ga zów cie plar nia -
nych w 1988 ro ku by ła nie mal o 100 mln ton więk sza niż w ro ku 1990.



Pod sta wo wym in stru men tem wspie ra ją cym mo der ni za cję przed się biorstw ener ge -
tycz nych, sta ły się od 1994 ro ku tzw. kon trak ty dłu go ter mi no we (KDT)13. By ły one
za wie ra ne przez elek trow nie z Pol ski mi Sie cia mi Elek tro ener ge tycz ny mi S.A. (PSE).
W KDT okre śla no wiel kość sprze da ży ener gii przez elek trow nię, wy so kość ce ny
i okres od bio ru ener gii przez PSE (od 10 do 20 lat). Ce lem KDT by ło sfi nan so wa nie
in we sty cji w elek trow niach, któ rych nie wiel kie zy ski nie za pew nia ły im zdol no ści
kre dy to wej. Dzię ki kon trak tom dłu go ter mi no wym, elek trow nie za cią gnę ły po -
nad 20 mld zł kre dy tów prze zna cza nych m.in. na bu do wę in sta la cji od siar cza nia
pa liw, bu do wę no wych in sta la cji i in ne przed się wzię cia in we sty cyj ne. Po nie waż
ogra ni cze nie emi sji dwu tlen ku wę gla nie by ło wów czas po strze ga ne ja ko prio ry tet
sek to ra ener ge tycz ne go, nie sta no wi ło ono bodź ca do dzia łań in we sty cyj nych w tym
za kre sie 14. 

17 wrze śnia 1996 ro ku Ra da Mi ni strów przy ję ła pro gram de mo no po li za cji i pry wa -
ty za cji sek to ra ener ge tycz ne go, któ ry miał umo żli wić m.in. pro eko lo gicz ną mo der -
ni za cję przed się biorstw ener ge tycz nych. Wpro wa dzo no re gio nal ne zró żni co wa nie
cen ener gii, a od 1 stycz nia 1998 ro ku uryn ko wio no ce ny ener gii ciepl nej. Po zwo -
li ło to na uj mo wa nie w ce nie ener gii kosz tów dzia łań re struk tu ry za cyj nych, w tym
wy ni ka ją cych z ko niecz no ści in sta lo wa nia urzą dzeń ochro ny śro do wi ska. 

Na to miast prze pi sy usta wy Pra wo Ener ge tycz ne we szły w ży cie 5 grud nia 1997 ro ku.
No we prze pi sy na ka zy wa ły m.in. przed się bior stwom ener ge tycz nym przy go to wy wa nie
pla nów roz wo ju, któ re uwzględ niać po win ny do sto so wy wa nie się do wy ma gań ochro -
ny śro do wi ska, a ta kże mo żli wo ści po zy ski wa nia ener gii ze źró deł od na wial nych. Na -
dal jed nak kwe stia emi sji dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu trak to wa na by ła prio ry te -
to wo, na to miast po trze ba ogra ni cze nia emi sji dwu tlen ku wę gla (lub wręcz odej ścia
od pa liw wę glo wych) nie by ła wów czas w prak ty ce pod no szo na. 

Dru ga po ło wa lat 90. sta no wi ła naj bar dziej do god ny mo ment na do ko na nie głę bo -
kiej mo der ni za cji pol skiej ener ge ty ki. Me cha nizm kon trak tów dłu go ter mi no wych
umo żli wiał elek trow niom do stęp do kre dy tów in we sty cyj nych, a wspar cie ze stro ny
pań stwa nie by ło ogra ni cza ne przez wspól no to we wy mo gi do ty czą ce po mo cy pu -
blicz nej. Nie ste ty, szan sy tej nie wy ko rzy sta no. Pa nu ją cy wów czas pa ra dyg mat o ści -
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13 Kontrakty długoterminowe podpisywano do 1998 roku. 
14 Kon trak ty dłu go ter mi no we sta ły się pro ble mem w mo men cie wej ścia Pol ski do UE, gdyż blo ko wa ły li be ra -

li za cję ryn ku ener gii po przez za blo ko wa nie swo bod ne go han dlu czę ścią ener gii (PSE zwią za ne z elek trow -
nią kon trak tem mu sia ła ku po wać od niej ener gię po uzgod nio nych wcze śniej ce nach i przez okre ślo ny
w kontr ak cie czas). Kon trak ty by ły se lek tyw ne, za pew nia ły ko rzy ści tyl ko tym elek trow niom, któ re je pod pi -
sa ły. Po nie waż w ten spo sób za kłó ca ły kon ku ren cję, uzna ne zo sta ły przez Ko mi sję Eu ro pej ską za nie do -
pusz czal ną po moc pu blicz ną, sprzecz ną z Trak ta tem Eu ro pej skim. Dla te go w lip cu 2007 ro ku we szła w ży -
cie usta wa o ich roz wią za niu. Zgod nie z nią kon trak ty zo sta ną zli kwi do wa ne na pod sta wie do bro wol nych
„umów roz wią zu ją cych”. Wy twór cy otrzy ma li pra wo do po kry wa nia tzw. „kosz tów osie ro co nych”, czy li po -
nie sio nych na kła dów in we sty cyj nych, któ re nie zo sta ną po kry te przy cho da mi po roz wią za niu kon trak tów
dłu go ter mi no wych. Mi ni ster stwo Go spo dar ki osza co wa ło, że mak sy mal na wy so kość kosz tów osie ro co nych
wy nie sie ok. 12,5 mld zł. Środ ki na ten cel bę dą po zy ski wa ne z opła ty po bie ra nej od od bior ców koń co wych
za udo stęp nie nie kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go. 
Na pod sta wie: http://www.ci re.pl/ry ne ke ner gii/kdt.php?smid=199 do stęp z 14.07.2009 r.



słym po wią za niu roz wo ju go spo dar cze go ze wzro stem zu ży cia ener gii (bez dą że nia
do roz wo ju roz łącz ne go)15, a ta kże lek ce wa że nie ko niecz no ści po dej mo wa nia dzia -
łań na rzecz ochro ny kli ma tu, spo wo do wa ły, że nie pod ję to wów czas dzia łań, któ -
re przy czy ni ły by się do re duk cji emi sji dwu tlen ku wę gla. 

Wia ra w ten pa ra dyg mat spo wo do wa ła, że w oma wia nym okre sie pod ję to ta kże in -
ną de cy zję, któ ra wpły wa do dziś na spo sób re ali za cji po trzeb ener ge tycz nych Pol -
ski. Za miast wspie rać kra jo we pro gra my efek tyw no ści ener ge tycz nej i roz wo ju od -
na wial nych źró deł ener gii, Rząd Pol ski pod pi sał dłu go ter mi no wą umo wę na do sta -
wy ga zu ziem ne go z Ro sji. Wiel kość za kon trak to wa nych do staw prze kra cza ła dwu -
krot nie ów cze sne zu ży cie przez Pol skę te go pa li wa, a typ umo wy po wo do wał, że
Pol ska nie mo gła od prze dać nad wy żek ku po wa ne go od Ro sji ga zu (jed no cze śnie
pła cąc za ca łą za kon trak to wa ną ilość). Do pro wa dzi ło to w krót kim cza sie do sztucz -
ne go zwięk sza nia kon sump cji ga zu, a w kon se kwen cji do uza le żnie nia się pol skiej
go spo dar ki od ro syj skich do staw.

Roz wój od na wial nych źró deł ener gii (OZE) był w oma wia nym okre sie bar dzo po -
wol ny. Wy ni ka ło to przede wszyst kim z opo ru ope ra to ra sie ci ener ge tycz nych (PSE)
przed przy łą cza niem do sie ci źró deł od na wial nych, wzra sta ją cej kon ku ren cji ga zu
ja ko no śni ka ener gii ciepl nej, a ta kże z nie wy star cza ją ce go wspar cia udzie la ne go
wy twór com ener gii ze źró deł od na wial nych. Na po cząt ku lat 90., pod sta wo wy mi in -
stru men ta mi wspar cia OZE by ły: wspar cie in we sty cji oraz ulgi w po dat ku do cho do -
wym od ener gii z OZE sprze da wa nej do sie ci (przez okres 5 lat) i w po dat ku rol nym
(przez 15 lat) dla rol ni ków wy ko rzy stu ją cych ener gię z wła snych in sta la cji OZE.
Wspar cie in we sty cyj ne ofe ro wa ły: Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej (NFO SiGW) oraz Eko fun dusz. 

W 1993 ro ku wpro wa dzo no pre fe ren cyj ne ce ny za ku pu ener gii ze źró deł od na wial -
nych. Roz wią za nie to mia ło jed nak wa dy. Spół ki ener ge tycz ne nie by ły za in te re so -
wa ne za ku pem ener gii z OZE po wy ższych ce nach, gdyż zmniej sza ło to ich zy ski
(zwłasz cza w okre sie, gdy cen tral nie re gu lo wa no ce ny ener gii dla od bior ców koń -
co wych). Dla te go też in stru ment ten nie przy czy nił się do zwięk sze nia za in te re so wa -
nia roz wo jem OZE.

W tym okre sie do szło do trwa łych zmian w struk tu rze trans por tu. Bier ność władz do -
pro wa dzi ła do de gra da cji ist nie ją ce go w Pol sce sys te mu trans por tu pu blicz ne go,
przede wszyst kim ko le jo we go. To wa rzy szył te mu szyb ki roz wój mo to ry za cji in dy wi -
du al nej (patrz Rys. 7). 

Mo żna więc uznać, że w la tach dzie więć dzie sią tych Pol ska nie pro wa dzi ła żad nej,
sko or dy no wa nej po li ty ki kli ma tycz nej. Re duk cja emi sji GHG osią gnię ta zo sta ła
na po cząt ku okre su trans for ma cji sys te mo wej, nie ja ko „przy oka zji” in nych dzia łań,
zmian go spo dar czych i mo der ni za cji prze my słu. Rząd nie wdra żał pro gra mów, któ -
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15 Z pa ra dyg ma tu te go zre zy gno wa no do pie ro w 2008 ro ku. W przed sta wio nym wów czas pro jek cie do ku men -
tu „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku” po raz pierw szy wska za no na mo żli wość i po trze bę ze ro -
ener ge tycz ne go roz wo ju go spo dar cze go Pol ski. 



rych ce lem by ło by wy mu sza nie re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych. By ło to spo -
wo do wa ne nie tyl ko pro ce sem trans for ma cji i do mi na cją in nych, wy ma ga ją cych
szyb kie go roz wią za nia pro ble mów spo łecz nych i go spo dar czych, ale ta kże wy ni ka -
ło z prze ko na nia, że dzię ki zmia nom go spo dar czym z prze ło mu lat 80. i 90., Pol ska
bez tru du wy peł ni wy mo gi sta bi li za cji emi sji na ło żo ne przez Kon wen cję Kli ma tycz -
ną i uzy ska 6% re duk cję wy ni ka ją cą z zo bo wią za nia w ra mach Pro to ko łu z Kio to.
Dla te go w dys ku sjach o za ostrze niu wy mo gów ochro ny po wie trza, kon cen tro wa no
się w za sa dzie na za gad nie niu re duk cji emi sji SO2 i NOX, ochro nę kli ma tu trak tu -
jąc mar gi nal nie. 

Na le ży jed nak stwier dzić, że opi nia, iż w tym okre sie Pol ska uzy ska ła re duk cję emi -
sji GHG „za dar mo”, nie jest słusz na. Za trans for ma cję go spo dar czą spo łe czeń stwo
pol skie za pła ci ło wy so ką ce nę w po sta ci bez ro bo cia i spad ku po zio mu ży cia. 

Brak szer szych dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu na po cząt ku lat dzie więć dzie sią -
tych spo wo do wał, że, mi mo ist nie ją cych ogrom nych re zerw, nie uzy ski wa no po stę -
pu w re duk cji emi sji. Po zna czą cym spad ku emi sji w la tach 1988-1991, jej wiel -
kość w la tach 1992-1997 usta bi li zo wa ła się na po zio mie oko ło 450-440 mln ton
CO 2eq rocz nie. 

Do wo dem na ma łe zna cze nie za gad nień ochro ny kli ma tu w dzia ła niach rzą du, by ło
ta kże to, że ani w przy ję tej przez Rząd w 1995 ro ku Po li ty ce ener ge tycz nej [Za ło że -
nia, 1992], ani w przy ję tej w tym sa mym ro ku Po li ty ce trans por to wej [Po li ty ka, 1992]
nie od nie sio no się do ko niecz no ści pod ję cia dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu. Co
wię cej, re ali za cja kon cep cji za war tych w tych do ku men tach nie tyl ko nie ogra ni czy ła -
by emi sji ga zów cie plar nia nych, ale wręcz do pro wa dzi ła by do jej zwięk sze nia. 

Pro ble my in sty tu cjo nal ne

Skon cen tro wa nie się ów cze sne go Mi ni ster stwa Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na -
tu ral nych i Le śnic twa na in nych pro ble mach ochro ny śro do wi ska, przy bra ku za in -
te re so wa nia spra wa mi ochro ny kli ma tu, spo wo do wa ło, że w dru giej po ło wie lat
dzie więć dzie sią tych wzro sła ro la Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych (MSZ). W je go
struk tu rach po wo ła no, kie ro wa ny przez dy rek to ra De par ta men tu Na ro dów Zjed no -
czo nych Woj cie cha Po ni kiew skie go, ze spół zaj mu ją cy się ne go cja cja mi UNFCCC.
Po zwa la to na stwier dze nie, że ochro na kli ma tu by ła wa żna z punk tu wi dze nia ne -
go cja cji mię dzy na ro do wych, a nie po trzeb dzia łań w tym za kre sie w kra ju. Za an ga -
żo wa nie MSZ nie ogra ni cza ło się wy łącz nie do nad zo ro wa nia ne go cja cji. Fak tycz -
nie De par ta ment Na ro dów Zjed no czo nych prze jął funk cję ko or dy na cji i wy zna cza -
nia kie run ków kra jo wej po li ty ki kli ma tycz nej. MSZ or ga ni zo wa ło spo tka nia ró żnych
grup in te re su przed ko lej ny mi Kon fe ren cja mi Stron (COP4 i COP5) oraz przy go to -
wy wa ło, we współ pra cy z Ośrod kiem Ochro ny Kli ma tu, in struk cje ne go cja cyj ne.
Wzrost ro li MSZ nie miał jed nak trwa łe go cha rak te ru. Za koń cze nie ne go cja cji zwią -
za nych z Pro to ko łem z Kio to i zmia ny ka dro we, w tym odej ście W. Po ni kiew skie go,
spo wo do wa ły spa dek za in te re so wa nia MSZ ochro ną kli ma tu. 
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Po dłu ższym okre sie bra ku ak tyw no ści, po now ny wzrost za in te re so wa nia re sor tu
śro do wi ska pro ble ma ty ką kli ma tycz ną na stą pił w 1999 ro ku. By ło to spo wo do wa ne
ocze ki wa nym przy zna niem Pol sce funk cji pre zy den ta COP, któ rą miął ob jąć ów cze -
sny Mi ni ster Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa prof. Jan
Szysz ko. Za czę to bu do wać struk tu rę ad mi ni stra cyj ną, ma ją cą ko or dy no wać two rze -
nie i wdra ża nie w Pol sce po li ty ki kli ma tycz nej. Roz wią za no Ośro dek Ochro ny Kli -
ma tu, a w je go miej sce, w struk tu rze Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej, po wo ła no Biu ro Wy ko naw cze Kon wen cji Kli ma tycz nej. Roz -
po czę to two rze nie Kra jo we go Cen trum In wen ta ry za cji Emi sji – in sty tu cji, któ ra mia -
ła za jąć się zbie ra niem da nych o wiel ko ści emi sji ga zów cie plar nia nych, prze twa -
rza niem tych in for ma cji i prze ka zy wa niem wy ni ków in wen ta ry za cji do Se kre ta ria tu
Kon wen cji. 

23 czerw ca 1999 ro ku w Mi ni ster stwie Śro do wi ska po wo ła no Ko mi tet Ste ru ją cy ds.
Kon wen cji Kli ma tycz nej. W skład Ko mi te tu we szli przed sta wi cie le Mi ni sterstw: Śro -
do wi ska, Go spo dar ki, Fi nan sów i Spraw Za gra nicz nych, pra cow ni cy Biu ra Wy ko -
naw cze go Kon wen cji Kli ma tycz nej oraz eks per ci. Po wo ła no ta kże jed ne go przed sta -
wi cie la po za rzą do wych or ga ni za cji eko lo gicz nych, nie zo stał on jed nak za pro szo ny
na żad ne ze spo tkań Ko mi te tu. Do obo wiąz ków te go ze spo łu na le ża ło usta la nie
kie run ków po li ty ki kli ma tycz nej, for mu ło wa nie za dań, któ re po win ny być re ali zo wa -
ne przez Biu ro Wy ko naw cze Kon wen cji Kli ma tycz nej i ak cep ta cja wy ni ków je go pra -
cy. Ko mi tet nie uzy skał jed nak zna czą cej po zy cji w two rze niu po li ty ki kli ma tycz nej. 

Je sie nią 1999 ro ku, na kil ka ty go dni przed roz po czę ciem 5 Kon fe ren cji Stron
UNFCCC, na któ rej Pol ska mia ła spra wo wać pre zy den cję, w wy ni ku zmian na kra -
jo wej sce nie po li tycz nej, od wo ła no prof. Ja na Szysz ko ze sta no wi ska Mi ni stra
Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa. Po nie waż ani no wy mi ni -
ster, ani ża den z je go za stęp ców nie by li przy go to wa ni do ob ję cia funk cji Pre zy den -
ta COP, w try bie pil nym zo stał utwo rzo ny spe cjal ny urząd Peł no moc ni ka Rzą du ds.
Kon wen cji Kli ma tycz nej. Na sta no wi sko to, ja ko Se kre tarz Sta nu w Kan ce la rii Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów, po wo ła ny zo stał prof. Szysz ko. Roz wią za nie to nie stwo rzy ło
jed nak trwa łej struk tu ry in sty tu cjo nal nej. W roz po rzą dze niu po wo łu ją cym Peł no -
moc ni ka16 nie okre ślo no szcze gó ło wych obo wiąz ków i kom pe ten cji te go urzę du,
ani po wią za nia biu ra Peł no moc ni ka z Mi ni ster stwem Śro do wi ska oraz in ny mi re sor -
ta mi, któ re po win ny być za an ga żo wa ne w two rze nie i wdra ża nie po li ty ki ochro ny
kli ma tu. Urząd prze trwał je dy nie rok i zo stał zli kwi do wa ny po wy ga śnię ciu man da -
tu prof. Szysz ko ja ko pre zy den ta CO P17. Nie prze trwał ta kże Ko mi tet Ste ru ją cy ds.
Kon wen cji Kli ma tycz nej, któ ry zo stał za wie szo ny w 2000 ro ku.
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16 Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 21 paź dzier ni ka 1999 r. w spra wie usta no wie nia Peł no moc -
ni ka Rzą du do spraw Kon wen cji Kli ma tycz nej (Dz. U. nr 86, poz. 956 z póź niej szy mi zmia na mi).

17 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 28 li sto pa da 2000 r. uchy la ją ce roz po rzą dze nie w spra wie usta no -
wie nia Peł no moc ni ka Rzą du do spraw Kon wen cji Kli ma tycz nej, (Dz. U. nr 105 poz. 1108).



Wdra ża nie Pro to ko łu z Kio to

Pro to kół z Kio to zo stał wy ne go cjo wa ny w trak cie trze ciej Kon fe ren cji Stron Kon wen -
cji Kli ma tycz nej (COP3) w grud niu 1997 ro ku. Pol ska ofi cjal nie pod pi sa ła Pro to kół
pół ro ku póź niej 15 lip ca 1998 r., przyj mu jąc obo wią zek ob ni że nia emi sji w la -
tach 2008-2012 o 6% w sto sun ku do ro ku ba zo we go. Po nad to, pod pi su jąc Pro to -
kół, Pol ska zo bo wią za ła się m.in. do:

• pod no sze nia efek tyw no ści ener ge tycz nej;
• pro mo wa nia i wdra ża nia tech no lo gii wy ko rzy stu ją cych od na wial ne źró dła

ener gii, po chła nia ją cych dwu tle nek wę gla itp.;
• pro wa dze nia dzia łań słu żą cych stop nio we mu ogra ni cza niu ba rier ryn ko -

wych utrud nia ją cych re duk cję emi sji w sek to rach go spo dar czych (w tym li -
kwi do wa nie wa dli wych sub wen cji bądź two rze nie od po wied nich za chęt po -
dat ko wych);

• wdra ża nia re form sprzy ja ją cych re duk cji emi sji i po chła nia niu ga zów cie -
plar nia nych;

• ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych w trans por cie;
• ogra ni cza nia emi sji me ta nu z wy sy pisk od pa dów, pro ce sów pro duk cji,

trans por tu i dys try bu cji ener gii;
• pro mo wa nia zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej;
• pro mo wa nia zrów no wa żo nych form rol nic twa;
• pro wa dze nia ba dań i zwięk sza nia świa do mo ści spo łecz nej. 

Wzrost za in te re so wa nia kwe stia mi kli ma tycz ny mi prze ło żył się na prak tycz ne dzia -
ła nia po dej mo wa ne w ce lu ochro ny kli ma tu. Prze łom lat 90. i po czą tek pierw szej
de ka dy XXI wie ku to okres wpro wa dza nia wa żnych roz wią zań, któ re przy czy ni ły się
do re duk cji emi sji GHG – zwłasz cza do ty czą cych efek tyw no ści ener ge tycz nej i roz -
wo ju od na wial nych źró deł ener gii. 

Jed nym z nich by ło uchwa le nie 18 grud nia 1998 ro ku usta wy o wspie ra niu przed -
się wzięć ter mo mo der ni za cyj nych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121). Okre ślała ona za sa dy
wspie ra nia przed się wzięć ma ją cych na ce lu: 

• zmniej sze nie zu ży cia ener gii do star cza nej do bu dyn ków miesz kal nych i bu dyn -
ków słu żą cych do wy ko ny wa nia przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go za -
dań pu blicz nych na po trze by ogrze wa nia oraz pod grze wa nia wo dy użyt ko wej;

• zmniej sze nie strat ener gii w lo kal nych sie ciach cie płow ni czych oraz za si la -
ją cych ją lo kal nych źró dłach cie pła, je że li zo sta ły pod ję te dzia ła nia ma ją ce
na ce lu zmniej sze nie zu ży cia ener gii do star cza nej do bu dyn ków;

• cał ko wi tą lub czę ścio wą za mia nę kon wen cjo nal nych źró deł ener gii na źró -
dła nie kon wen cjo nal ne, w tym od na wial ne.

Usta wa okre śli ła rów nież za sa dy two rze nia Fun du szu Ter mo mo der ni za cji i dys po -
no wa nia je go środ ka mi, a ta kże za sa dy do fi nan so wa nia przed się wzięć ter mo mo -
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der ni za cyj nych z fun du szy pu blicz nych. Usta wa, po kil ku no we li za cjach, na dal sta -
no wi pod sta wo wy in stru ment wspie ra nia efek tyw no ści ener ge tycz nej w ist nie ją cych
bu dyn kach. 

Oce na wdra ża nia pro gra mu ter mo mo der ni za cji nie jest jed no znacz na. O ile
na ogół po zy tyw nie oce nia ny jest osią gnię ty efekt eko lo gicz ny, o ty le spo sób re ali -
za cji pro gra mu jest kry ty ko wa ny. Jed nym z pro ble mów wy stę pu ją cych w po cząt ko -
wym okre sie re ali za cji dzia łań ter mo mo der ni za cyj nych, był brak po wią za nia mo -
der ni za cji ener ge tycz nej bu dyn ków z in sta lo wa niem in dy wi du al nych sys te mów re -
gu la cji cie pła i mier ni ków cie pła. Po wo do wa ło to, że miesz kań cy zmo der ni zo wa -
nych bu dyn ków, za miast zmniej szać po bór cie pła, otwie ra li okna, do słow nie „wy -
rzu ca jąc” osią gnię ty efekt eko lo gicz ny przez okno. 

Spo sób wy ko rzy sta nia fun du szy ter mo mo der ni za cyj nych w la tach 1999-2004 (I pół -
ro cze) kry tycz nie oce ni ła Naj wy ższa Izba Kon tro li [In for ma cja, 2005]. Wy ni ki kon -
tro li wy ka za ły, że w okre sie tym pod ję to, w ca łym kra ju, re ali za cję 2,5 tys. przed -
się wzięć ter mo mo der ni za cyj nych; ich koszt wy niósł po nad 450 mln zł, a przy zna ne
pre mie prze kro czy ły kwo tę 76 mln zł. Dzię ki nim osią gnię to oszczęd ność kosz tów
ener gii prze kra cza ją cą 56 mln zł rocz nie. Po mi mo to – zda niem NIK – osią gnię te
efek ty, w sto sun ku do pro gno zo wa nych, by ły nie wy star cza ją ce. W okre sie 10 lat (li -
cząc od da ty wdro że nia pro gra mu ra cjo na li za cji użyt ko wa nia ener gii) mia ła na stą -
pić istot na po pra wa sta nu tech nicz ne go ok. 50 tys. bu dyn ków, tj. rocz nie ca 5 tys.
W ba da nym okre sie cel ten zre ali zo wa no za le d wie w 4%. Jed ną z przy czyn tak ni -
skich efek tów, w po rów na niu do zakładanych by ło wpro wa dze nie w usta wie z 18
grudnia 1998 r. pro ce dur wy dłu ża ją cych pro ces przy zna nia pre mii ter mo mo der ni -
za cyj nej. Do pie ro no we li za cja usta wy w 2001 r., zmie nia ją ca te za sa dy, spo wo do -
wa ła, że od II pół ro cza 2001 r. zwięk szy ło się za in te re so wa nie ter mo mo der ni za cją
(Dz. U. Nr 76, poz. 808)18.

Rok póź niej we szły w ży cie pierw sze, kom plek so we re gu la cje praw ne pro mu ją ce
ener gię od na wial ną – roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 2 lu te go 1999 r.
w spra wie obo wiąz ku za ku pu ener gii elek trycz nej i cie pła ze źró deł nie kon wen cjo -
nal nych oraz za kre su te go obo wiąz ku (Dz.U. z 1999 r. Nr 13, poz. 119). Zgod nie
z nim, spół ki dys try bu cyj ne mia ły obo wią zek za ku pu cał ko wi tej pro duk cji ze wszyst -
kich źró deł od na wial nych (OZE) przy łą czo nych do ich sie ci, po naj wy ższej ce nie
ener gii elek trycz nej za war tej w ta ry fie da nej spół ki. Po nie waż jed nak nie ist niał
wów czas rze czy wi sty ry nek ta ryf, w prak ty ce sys tem ten wła ści wie nie funk cjo no wał.
Me cha nizm ten miał też istot ną wa dę: nie two rzył bodź ców, któ re skła nia ły by spół -
ki do przy łą cza nia no wych źró deł od na wial nych. Je go efekt był wręcz od wrot ny
– wy wo ły wał nie chęć spół ek dys try bu cyj nych, bo wiem ka żde no we źró dło ener gii
od na wial nej ge ne ro wa ło wzrost kosz tów jej za ku pu.

Opi sa ne pro ble my spo wo do wa ły, że już rok póź niej do ko na no zmia ny prze pi sów
i 15 grud nia 2000 r. wpro wa dzo no roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki w spra wie
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18 http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2004200



obo wiąz ku za ku pu ener gii elek trycz nej ze źró deł nie kon wen cjo nal nych i od na wial -
nych oraz wy twa rza nej w sko ja rze niu z wy twa rza niem cie pła, a ta kże cie pła ze źró deł
nie kon wen cjo nal nych i od na wial nych oraz za kre su te go obo wiąz ku (Dz. U. z 2000 r.
Nr 122, poz. 1336)19. Zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia, obo wią zek za ku pu
ener gii od na wial nej zo stał na ło żo ny na wszyst kie przed się bior stwa zaj mu ją ce się ob -
ro tem ener gią elek trycz ną, ob li gu jąc je do za pew nie nia w wo lu me nie sprze da ży
ener gii elek trycz nej od po wied nie go udzia łu ener gii z OZE 20. Wy mo gi od no śnie ilo -
ścio we go udzia łu OZE ro sły w ko lej nych la tach i kształ to wa ły się na stę pu ją co:

• 2,65% w 2003 r.;
• 2,85% w 2004 r.;
• 3,1% w 2005 r.;
• 3,6% w 2006 r.;
• 4,2% w 2007 r.;
• 5,0% w 2008 r.;
• 6,0% w 2009 r.;
• 7,5% w 2010 r.

Prze pi sy te mia ły na ce lu roz wój OZE po przez ad mi ni stra cyj ne wy kre owa nie po py -
tu na tę ener gię, co w efek cie mia ło za owo co wać no wy mi in we sty cja mi w od na wial -
ne źró dła ener gii. Nie ste ty, przez wie le lat nie uzy ski wa no po żą da ne go udzia łu OZE
(w 2003 ro ku ró żni ca po mię dzy po da żą a po py tem wy nio sła 551 GWh) 21. Co wię -
cej, sys tem nie był za bez pie czo ny przed po dwój nym (a na wet wie lo krot nym) bi lan -
so wa niem ener gii ze źró deł ener gii – nie by ło w prak ty ce prze szkód, aby spół ka dys -
try bu cyj na od prze da ła za ku pio ną ener gię z OZE in nej spół ce dys try bu cyj nej. Nie
do pro wa dzi ło to za tem do ra dy kal ne go wzro stu ilo ści ener gii po zy ski wa nej z tych
źró deł (Rys. 8). Dla te go też sys tem wspar cia dla OZE w na stęp nych la tach ewo lu -
ował w stro nę wpro wa dze nia świa dectw po cho dze nia ener gii ze źró deł od na wial -
nych i nada nia im war to ści eko no micz nej. 

Zmia na usta wy Pra wo Ener ge tycz ne w 2005 ro ku, wpro wa dzi ła in stru ment świa -
dectw po cho dze nia ener gii od na wial nej (tzw. „zie lo ne” cer ty fi ka ty), któ re mu szą
uzy ski wać (i przed sta wiać do umo rze nia Pre ze so wi Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki)
pod mio ty zaj mu ją ce się w Pol sce wy twa rza niem, ob ro tem i dys try bu cją ener gii.
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19 Zastąpione, w wyniku obowiązującej od 1 stycznia 2003 r. nowelizacji art. 9a ustawy – Prawo energetyczne,
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 maja 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 971).

20 Zgod nie z wła ści wym roz po rzą dze niem, przy wy peł nie niu obo wiąz ku pod uwa gę bra ny był udział ilo ścio wy za ku -
pio nej ener gii elek trycz nej z od na wial nych źró deł ener gii lub wy two rzo nej we wła snych od na wial nych źró dłach
ener gii i sprze da nej od bior com do ko nu ją cym za ku pu ener gii elek trycz nej na wła sne po trze by, w wy ko na nej cał -
ko wi tej rocz nej sprze da ży ener gii elek trycz nej przez da ne przed się bior stwo ener ge tycz ne tym od bior com.

21 Spowodowało to, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczęły być
gromadzone znaczące środki finansowe pochodzące z opłat za niewywiązywanie się z obowiązku
określonego udziału OZE w bilansie. Fundusze te w następnych latach wykorzystywane były na wsparcie
nowych inwestycji OZE.



Przed się bior stwa mo gą tę ener gię wy pro du ko wać sa me lub za ku pić na To wa ro wej
Gieł dzie Ener gii świa dec twa po cho dze nia. W przy pad ku bra ku świa dectw na ryn ku,
przed się bior stwa są obo wią za ne po nieść opła ty za stęp cze, któ re są gro ma dzo ne
na wy od ręb nio nym ra chun ku w NFO ŚiGW. Środ ki ze bra ne przez NFO ŚiGW z ty tu -
łu opłat za stęp czych i kar za nie wy ko na nie w/w obo wiąz ku, mo gą być wy ko rzy sty -
wa ne je dy nie na wspie ra nie roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej.

Wa żnym czyn ni kiem wspie ra ją cym roz wój OZE by ło ta kże uzy ska nie przez Pol skę
do stę pu do środ ków fi nan so wych UE, w ra mach któ rych prze zna czo no znacz ne fun -
du sze na wspar cie in we sty cji w OZE. 

Nie ste ty, wpro wa dze nie no wych in stru men tów wspar cia roz wo ju od na wial nych źró -
deł ener gii nie roz wią za ło wszyst kich pro ble mów. Na dal ist nie ją licz ne ba rie ry,
z któ rych za naj wa żniej szą na le ży uznać ba rie rę sys te mo wą i edu ka cyj ną, wy ni ka -
ją cą z po zy cji ener ge ty ki wę glo wej w Pol sce. Po wo du je to, że OZE po strze ga ne są
ja ko mar gi nes „praw dzi wej” ener ge ty ki. 

Ochro na kli ma tu w rzą do wych do ku men tach stra te gicz nych

Pod ko niec lat 90. Mi ni ster stwo Śro do wi ska roz po czę ło pra ce nad no we li za cją Po -
li ty ki Eko lo gicz nej Pań stwa. W czerw cu 2000 ro ku, do ku ment pod na zwą II Po li ty ka
Eko lo gicz na Pań stwa [II Po li ty ka, 2000] zo stał przy ję ty przez rząd, a na stęp nie przez
Sejm i Se nat w ro ku 2001. II PEP za wie rał kil ka bez po śred nich od nie sień do kwe -
stii glo bal nych zmian kli ma tycz nych i ko niecz no ści dzia łań na rzecz ogra ni cza nia
emi sji ga zów szklar nio wych. Prze wi dy wał on m.in.: 

• ak tyw ny udział Pol ski w roz wią zy wa niu glo bal nych pro ble mów eko lo gicz -
nych, w tym w szcze gól no ści dzia ła nia na fo rum Kon wen cji Kli ma tycz nej,
któ ra zo sta ła za li czo na do prio ry te to wych po ro zu mień mię dzy na ro do wych;

• uzna nie ra ty fi ka cji Pro to ko łu z Kio to za krót ko okre so wy cel po li ty ki eko lo -
gicz nej pań stwa;
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Rysunek 8. Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w latach 1996-2006

Zródło: [Ochro na, 2000; Ochro na, 2003; Ochro na, 2007].



• re ali za cję wy ma gań Pro to ko łu z Kio to oraz dwu krot ne zmniej sze nie ener go -
chłon no ści do cho du na ro do we go i sze ro kie wpro wa dze nie naj lep szych do -
stęp nych tech nik z za kre su efek tyw no ści ener ge tycz nej i od na wial nych źró -
deł ener gii;

• przy go to wa nie kra jo wej stra te gii ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych
i zwięk sza nia efek tyw no ści ener ge tycz nej (ja ko ele men tu pro gra mu wy ko -
naw cze go II PEP);

• zwięk sze nie wiel ko ści za nie czysz czeń ob ję tych dzia ła nia mi, któ rych ce lem
jest zmniej sze nie ich emi sji (od no si się to do ta kich ga zów cie plar nia nych
jak: me tan, HFCs, PFCs i SF6).

Uszcze gó ło wie niem II PEP, by ła przy ję ta w 2002 ro ku Po li ty ka eko lo gicz na Pań -
stwa na la ta 2003-2006 z uwzględ nie niem per spek ty wy na la ta 2007-2010 [Po li -
ty ka, 2002]. Za gad nie nia ochro ny kli ma tu uję to w niej w osob nym roz dzia le, wy -
zna cza jąc krót ko i śred nio ter mi no we ce le po li ty ki eko lo gicz nej w tym za kre sie,
a mia no wi cie: 

• opra co wa nie i przy ję cie rzą do wej po li ty ki ochro ny kli ma tu z ho ry zon tem
cza so wym do 2020 r. i zin te gro wa nie jej z po li ty ka mi i dzia ła nia mi w sek -
to rach go spo dar czych, ma ją cych naj więk szy wpływ na emi sję i po chła nia nie
ga zów cie plar nia nych, wraz z pro gno zą zmian emi sji ga zów cie plar nia nych;

• stwo rze nie wa run ków or ga ni za cyj nych, in sty tu cjo nal nych i fi nan so wych
do wy peł nie nia przy ję tych przez Pol skę zo bo wią zań w za kre sie ra por to wa -
nia, mo ni to rin gu i we ry fi ka cji osią gnię tych po zio mów emi sji;

• stwo rze nie wa run ków do udzia łu pol skich przed się biorstw w han dlu emi sja -
mi i wdro że nie te go me cha ni zmu;

• po pra wie nie sys te mu in for ma cji i edu ka cji spo łe czeń stwa w za kre sie ochro -
ny kli ma tu.

Ce le te zo sta ły zre ali zo wa ne w znacz nym stop niu, co czę ścio wo wy ni ka ło z ich ra -
mo we go i dość ogól ne go cha rak te ru [Ra port, 2008]. Jed nak ani w II PEP, ani w po -
li ty ce na la ta 2003-2006 nie po da no żad nej licz bo wej wiel ko ści, któ ra po win na być
śred nio okre so wym ce lem pol skiej stra te gii ochro ny kli ma tu.

Re ali zu jąc pierw szy z ww. ce lów, re sort śro do wi ska roz po czął pra ce nad wy peł nie -
niem obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z art. 4.2 Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo -
nych w spra wie Zmia ny Kli ma tu (Dz.U. z 1996 r. Nr 53 poz. 238) i na po cząt -
ku 2003 ro ku przed sta wił pro jekt do ku men tu: Po li ty ka Kli ma tycz na Pol ski. Stra te gie
re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce do ro ku 2020 [Po li ty ka, 2003]. 

Ce lem stra te gicz nym Po li ty ki Kli ma tycz nej Pol ski jest: „…włą cze nie się Pol ski do wy -
sił ków spo łecz no ści mię dzy na ro do wej na rzecz ochro ny kli ma tu glo bal ne go po przez
wdra ża nie za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju, zwłasz cza w za kre sie po pra wy wy ko rzy -
sta nia ener gii, zwięk sza nia za so bów le śnych i gle bo wych kra ju, ra cjo na li za cji wy ko -
rzy sta nia su row ców i pro duk tów prze my słu oraz ra cjo na li za cji za go spo da ro wa nia
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od pa dów, w spo sób za pew nia ją cy osią gnię cie mak sy mal nych, dłu go ter mi no wych ko -
rzy ści go spo dar czych, spo łecz nych i po li tycz nych…”. Po nie waż, zda niem au to rów te -
go do ku men tu, 30% re duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych (wzglę dem ro ku ba zo -
we go 1988) mo żna by ło osią gnąć bez wdra ża nia do dat ko wej po li ty ki kli ma tycz nej,
uzna no, że wła ści wym ce lem ilo ścio wym po li ty ki po win na być 40% re duk cja emi sji
ga zów cie plar nia nych do ro ku 2020 w po rów na niu z ro kiem ba zo wym. 

Po li ty ka… okre śli ła ta kże ce le szcze gó ło we w od nie sie niu do ca łej go spo dar ki, jak
i do naj wa żniej szych, z punk tu wi dze nia prio ry te tów po li ty ki, jej sek to rów:

• ener ge ty ki;
• prze my słu;
• trans por tu;
• rol nic twa;
• le śnic twa;
• go spo dar ki od pa da mi i ście ka mi;
• sek to ra uży tecz no ści pu blicz nej, usług i go spo darstw do mo wych.

Do ku ment za po wia dał ta kże zin ten sy fi ko wa nie dzia łań dla włą cze nia się Pol ski
w sto so wa nie me cha ni zmów ela stycz nych Pro to ko łu z Kio to [han del emi sja mi, me -
cha nizm wspól nych wdro żeń (z ang. JI) i me cha nizm czy ste go roz wo ju (z ang.
CDM)] oraz wska zy wał na ko niecz ność wdro że nia sze re gu in stru men tów po li ty ki kli -
ma tycz nej (Tab. 5). 

Przy ję cie Po li ty ki kli ma tycz nej... oka za ło się naj wa żniej szym, acz kol wiek krót ko trwa -
łym, suk ce sem re sor tu śro do wi ska w kształ to wa niu tej po li ty ki. Już wkrót ce bo wiem
oka za ło się, że brak jest wo li po li tycz nej do wdra ża nia wszyst kich za war tych w tym
do ku men cie ce lów i prio ry te tów, a zwłasz cza 40% re duk cji emi sji. Cho ciaż wdro żo -
no część za pla no wa nych in stru men tów, to w wie lu przy pad kach nie mia ły one
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Tabela 5. Po stu lo wa ne w Po li ty ce Kli ma tycz nej Pol ski in stru men ty jej re ali za cji

Źródło: [Polityka, 2003].



na ce lu pro mo wa nia re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych, ale osią ga nie ogól nych
ce lów ochro ny śro do wi ska (np. opła ty za emi sję CO2 by ły przede wszyst kim źró dłem
przy cho dów fun du szy ochro ny śro do wi ska, i ze wzglę du na ni skie staw ki, nie sta no -
wi ły bodź ca do po dej mo wa nia dzia łań re duk cyj nych). Nie stwo rzo no sys te mu do -
bro wol nych zo bo wią zań na rzecz ochro ny kli ma tu. Pol ska w bar dzo ogra ni czo nym
stop niu uczest ni czyła we wdra ża niu mię dzy na ro do wych pro jek tów Jo int Im ple men -
ta tion (JI) czy Cle an De ve lop ment Me cha nism (CDM). Nie do ko na no ta kże pró by
oce ny efek tów Po li ty ki..., co umo żli wi ło by jej do sto so wa nie do obec nych re aliów
spo łecz no -go spo dar czych. 

W prak ty ce, Po li ty ka Kli ma tycz na Pol ski. Stra te gie re duk cji emi sji ga zów cie plar nia -
nych w Pol sce do ro ku 2020 nie mal od sa me go po cząt ku by ła do ku men tem mar -
twym, nie od dzia łu ją cym na two rzo ne w Pol sce stra te gie i po gra my (ce le po li ty ki nie
zna la zły od zwier cie dle nia na wet w przyj mo wa nych w ko lej nych la tach do ku men -
tach po li ty ki eko lo gicz nej) i nie ma ją cym prze ło że nia na prak ty kę oraz kie run ki roz -
wo ju go spo dar cze go. Na le ży uznać, że jej stwo rze nie i przy ję cie, choć wa żne z psy -
cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia, by ło wy łącz nie for mal nym wy peł nie niem wy mo -
gów Kon wen cji Kli ma tycz nej. 

Lata 2004-2008. Polska a wspólnotowa polityka klimatyczna
1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W trakcie
trwającego od 1998 roku procesu przygotowania do akcesji, zagadnienia
ochrony klimatu nie były traktowane priorytetowo. Z jednej strony, dorobek
prawny Wspólnoty dotyczący ochrony klimatu nie był w tym okresie zbyt
rozbudowany, a z drugiej strony – wydawało się, że Polska, redukując swoją
emisję w porównaniu do roku bazowego o około 30%, nie będzie miała
większych problemów z realizacją unijnej polityki w tym zakresie. Szybko jednak
okazało się, że tak się nie stało.

Pierwsze problemy spowodowała konieczność wdrożenia Dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., ustanawiającej
system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty
i zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dziennik Urzędowy UE L 275/32 z 25
października 2003 r.). Dla zapewnienia możliwości udziału krajowych podmiotów
gospodarczych w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, rząd
musiał przygotować Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji. Dokument taki
przygotowała, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, firma Badania Systemowe
„EnergSys” Sp. z o.o. we współpracy z firmami CMS Cameron McKenna i Ecofys
Polska Sp. z o.o. [Krajowy, 2004] 

Polska domagała się przyznania na lata 2005-2007 w sumie 858,6 mln uprawnień
tj. 286,2 mln uprawnień rocznie22, w tym:
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Komisja Europejska nie wyraziła zgody na tak wysoką alokację uprawnień dla Polski
i 8 marca 2005 roku podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby uprawnień dla naszego
kraju o blisko 50 mln – do 239 mln ton emisji CO2 rocznie. 

Przy go to wa nie w po śpie chu i bez po głę bio nej ana li zy I Kra jo we go Pla nu Roz dzia łu
Upraw nień, bez pod staw ne – trak to wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską ja ko nie upraw -
nio na po moc pu blicz na – przy zna nie za wy żo nej ilo ści upraw nień pol skim pod mio -
tom go spo dar czym, spo wo do wa ło, że sys tem han dlu emi sja mi wy star to wał w Pol -
sce ze znacz nym opóź nie niem. Nie by ła to jed nak je dy na przy czy na opóź nie nia.
Do dat ko wym po wo dem by ły prze cią ga ją ce się pra ce nad stwo rze niem ram le gi sla -
cyj nych i or ga ni za cyj nych dla wdro że nia w Pol sce wspól no to we go sys te mu han dlu
upraw nie nia mi do emi sji. Co praw da usta wę o han dlu upraw nie nia mi do emi sji
do po wie trza ga zów cie plar nia nych i in nych sub stan cji uchwa lo no już w grud -
niu 2004 ro ku, ale KPRU przy ję to do pie ro w grud niu 200523, a roz po rzą dze nie
o wy tycz nych mo ni to ro wa nia emi sji ga zów cie plar nia nych jesz cze póź niej, bo
w stycz niu 2006. In sty tu cję od po wie dzial ną za nad zór nad sys te mem han dlu 
(KA SHUE, Kra jo wy Ad mi ni stra tor Sys te mu Han dlu Upraw nie nia mi do Emi sji) po wo -
ła no w mar cu 2006, ale do pie ro w lip cu te go ro ku za czął funk cjo no wać nie zbęd ny
dla pro wa dze nia han dlu upraw nie nia mi re jestr trans ak cji. Dla te go do pie ro 30
czerw ca 2006 ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska ze zwo li ła Pol sce na uru cho mie nie sys te mu
han dlu, tj. 1,5 ro ku od mo men tu uru cho mie nia han dlu.

Ze wzglę du na to opóź nie nie, pol skie przed się bior stwa nie mo gły sprze da wać
upraw nień do emi sji w okre sie, gdy na ryn ku ku po wa no je po wy so kich ce nach, po -
nie waż wie le in nych kra jów ta kże wcho dzi ło do sys te mu z opóź nie niem i na ryn ku
by ła ni ska po daż upraw nień. W po ło wie 2006 ro ku ce ny zna czą co spa dły. Ozna -
cza ło to wy mier ne stra ty dla tych pol skich przed się biorstw, któ re dys po no wa ły nad -
wy żka mi upraw nień – kie dy mo gły za cząć ob ra cać po sia da ny mi upraw nie nia mi
emi sji, oka za ło się, że al bo mu szą sprze da wać je po ni skich ce nach, al bo wręcz
brak by ło klien tów za in te re so wa nych ich za ku pem.

Pra ce nad przy go to wa niem dru gie go KPRU, na la ta 2008-2012, roz po czę to 
w KA SHUE sto sun ko wo wcze śnie a za ło że nia Pla nu zo sta ły przed sta wio ne 28 kwiet -
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22 Jedno uprawnienie upoważnia do wyemitowania 1 tony dwutlenku węgla.
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału

Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 - 2007 oraz wykazu instalacji wykluczonych ze
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do 31 grudnia
2007 r.



nia 2006 ro ku pod czas spo tka nia Ze spo łu Kon sul ta cyj ne go po wo ła ne go przez Mi ni stra
Śro do wi ska 24. Nie ste ty, nie wy cią gnię to wnio sków z pro ble mów z za twier dze -
niem I Kra jo we go Pla nu Roz dzia łu Upraw nień i ko lej ny do ku ment ob cią żo ny był iden -
tycz nym grze chem co po przed ni – Pol ska, bez uza sad nie nia, do ma ga ła się zbyt du żej
licz by upraw nień do emi sji. W pierw szej, przy ję tej przez Rząd, wer sji Kra jo we go Pla nu
Roz dzia łu Upraw nień na la ta 2008-2012 [II Kra jo wy, 2008], Pol ska wy stą pi ła o przy -
zna nie jej aż 284 mln upraw nień rocznie . Nie mia ło to jed nak żad ne go od nie sie nia
do wiel ko ści emi sji CO2, po nie waż sza cun ki emi sji z pol skich in sta la cji ob ję tych sys te -
mem han dlu w 2005 ro ku wy ka zy wa ły, że wy emi to wa ły one oko ło 203 mln ton CO2. 

Jak się wy da je, Rząd Pol ski, przyj mu jąc II KPRU w pier wot nej wer sji, po peł nił za sad -
ni czy błąd. Nie przy jął do wia do mo ści, że ce lem wspól no to we go sys te mu han dlu
jest do pro wa dze nie do ogra ni cze nia emi sji i spo wo do wa nie, aby roz wój go spo dar -
czy nie wpły wał na wzrost emi sji ga zów cie plar nia nych. Dru gim po wa żnym błę dem
by ło przy ję cie zu peł nie nie re ali stycz ne go wzro stu za po trze bo wa nia na emi sję pol -
skich przed się biorstw i brak otwar to ści na dia log z Ko mi sją Eu ro pej ską. Choć 208,5
mln upraw nień (licz ba na rzu co na Pol sce przez Ko mi sję Eu ro pej ską) to ilość zbyt ma -
ła, nie od po wia da ją ca rze czy wi ste mu po ten cja ło wi przed się biorstw włą czo nych
do sys te mu han dlu, to brak go to wo ści Pol ski do ne go cjo wa nia po zio mu zmniej sze -
nia pier wot nie za żą da nej licz by upraw nień spo wo do wał, że Ko mi sja mu sia ła się
oprzeć wy łącz nie na wła snych osza co wa nia ch25. 

Na błęd ne po dej ście do two rze nia II KPRU i nie re ali stycz nie wy so ką ilość żą da nych
upraw nień do emi sji wska za ła, w trak cie kon sul ta cji spo łecz nych, Ko ali cja Kli ma -
tycz na. W jej oce nie, mak sy mal ny pu łap upraw nień do emi sji ja kie go Pol ska po win -
na się do ma gać od UE, wy no sił 221 mln26. Choć eks per ci Kra jo we go Ad mi ni stra to -
ra Sys te mu Han dlu Upraw nie nia mi do Emi sji przy zna wa li, nie ofi cjal nie, człon kom
Ko ali cji ra cję, że ilość ta jest za wy żo na, nie pod ję to pró by zmia ny do ku men tu i wy -
stą pio no do Ko mi sji Eu ro pej skiej o przy zna nie Pol sce upraw nień do emi sji w wy so -
ko ści 284 mln ton CO2. 

Zgod nie z prze wi dy wa nia mi Ko ali cji Kli ma tycz nej, Ko mi sja Eu ro pej ska nie za ak cep to -
wa ła pro po zy cji Pol ski i w mar cu 2007 ro ku pod ję ła de cy zję o ob ni że niu li mi tu upraw -
nień dla Pol ski o oko ło 27% – do 208,5 mln. Z de cy zją tą nie zgo dził się ów cze sny Mi -
ni ster Śro do wi ska prof. Jan Szysz ko, we dług któ re go Ko mi sja nie uwzględ ni ła wy so -
kie go tem pa wzro stu go spo dar cze go w Pol sce, wy no szą ce go 6% (a nie 4,2% jak oce -
nia ła Ko mi sja Eu ro pej ska) oraz ba zo wa ła na da nych emi syj nych z cie płej zi my w 2005
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24 W skład zespołu weszli przedstawiciele ministerstw, organizacji gospodarczych, instytutów naukowych,
związków branżowych, samorządów gospodarczych, pozarządowych organizacji ekologicznych.

25 Należy jednak wskazać, że Komisja Europejska (KE) stosowała jeden klucz oceny KPRU, oparty w dużej
mierze na modelu PRIMES, ignorując w zasadzie krajowe uwarunkowania. W przypadku Polski użycie
PRIMES’a było  związane z przyjęciem niskiej emisyjności gospodarki, wynikającej m.in. z założenia
wysokiego udziału gazu ziemnego i OZE w bilansie energii. Stronie polskiej nie udało się przekonać KE do
wykorzystania oficjalnych danych krajowych. 

26 Stanowisko Koalicji Klimatycznej wobec II KPRU. Czerwiec 2006 rok.



ro ku. W tej sy tu acji, za miast roz po cząć ne go cja cje z KE, któ rych ce lem by ło by pod -
wy ższe nie licz by upraw nień przy zna nych Pol sce27, prof. Szysz ko zde cy do wał się na za -
ska rże nie de cy zji Ko mi sji do Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo ści28. 

Wy bo ry, zmia na ko ali cji rzą do wej i ob ję cie te ki Mi ni stra Śro do wi ska przez prof. Ma -
cie ja No wic kie go wpły nę ły na zmia nę sta no wi ska Pol ski w spra wie II KPRU. No wy
mi ni ster uznał, że ocze ki wa nie na wer dykt Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo -
ści mo że do pro wa dzić do po dob nej sy tu acji jak w przy pad ku pierw sze go okre su
roz li cze nio we go – kra jo we pod mio ty nie bę dą mo gły ob ra cać na ryn ku upraw nie -
nia mi do emi sji. Dla te go też, nie wy co fu jąc skar gi na de cy zję Ko mi sji Eu ro pej skiej,
zde cy do wał się do ko nać roz dzia łu upraw nień do emi sji zgod nie z wiel ko ścią na rzu -
co ną przez Ko mi sję – tj. 208,5 mln upraw nień rocz nie. Ideą by ło przy zna nie więk -
szej ilo ści upraw nień za kła dom prze my sło wym kosz tem ogra ni cze nia wiel ko ści emi -
sji z sek to ra ener ge tycz ne go. Ar gu men tem prze ma wia ją cym za tym roz wią za niem
by ło to, że wie le bra nż prze my sło wych do ko na ło po 1989 ro ku istot nej mo der ni za -
cji, cze go efek tem by ła znacz na re duk cja emi sji ga zów cie plar nia nych, pod czas gdy
ener ge ty ka nie zro bi ła nie mal nic dla ogra ni cze nia tej emi sji. 

Pro po zy cja ta by ła po pie ra na za rów no przez or ga ni za cje eko lo gicz ne, jak i – po cząt -
ko wo – przez or ga ni za cje re pre zen tu ją ce przed się bior stwa prze my sło we ob ję te sys te -
mem han dlu emi sja mi. Kon cep cji tej prze ciw sta wił się sek tor ener ge tycz ny, prze ko nu -
jąc, że przy ję cie pro po zy cji Mi ni stra Śro do wi ska ozna cza ło by zna czą cą podwy żkę ce -
ny ener gii. Ener ge ty ka zdo by ła po par cie re sor tów go spo dar ki i skar bu (wła ści ciel
w imie niu pań stwa wie lu spół ek ener ge tycz nych), co wpły nę ło na zmia nę pier wot ne -
go sta no wi ska re sor tu śro do wi ska. W efek cie, wy da ne w lip cu 2008 ro ku Roz po rzą -
dze nie Ra dy Mi ni strów w spra wie przy ję cia Kra jo we go Pla nu Roz dzia łu Upraw nień
do emi sji dwu tlen ku wę gla na la ta 2008-2012 dla wspól no to we go sys te mu han dlu
upraw nie nia mi do emi sji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248), usta la ją ce re gu ły przy zna nia
upraw nień do emi sji po szcze gól nym przed się bior stwom fa wo ry zu je ener ge ty kę kosz -
tem za kła dów z sek to rów prze my sło wych. Jest to fak tem, po mi mo że za kła dy ener ge -
tycz ne otrzy ma ły pro por cjo nal nie mniej upraw nień niż śred nio rocz na z okre su 2005-
2007. Na le ży jed nak mieć na uwa dze du ży po ten cjał re duk cyj ny sek to ra ener ge ty ki,
któ ry ze wzglę du na wie lo let nie za co fa nie i za nie dba nie, a ta kże brak in we sty cji
proefek tyw no ścio wych, jest znacz nie więk szy niż w wie lu no wo cze snych bra nżach
prze my sło wych. Nie wy ko rzy sta no KPRU II ja ko in stru men tu do znacz nej po pra wy
efek tyw no ści, nad mier nie ob cią ża jąc ga łę zie go spo dar ki i przed się bior stwa (nie przy -
zna jąc im więk szej pu li upraw nień), któ re znacz nie po pra wi ły efek tyw ność pro duk cji
i uzy ska ły stan dar dy świa to we w emi syj no ści CO 2

29.
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27 Podjęto taką próbę, gdy KASHUE przygotował nieco zmieniony II KPRU, w którym Polska domagała się
przyznania 260 mln ton uprawnień. Brak było jednak wiarygodnego uzasadnienia, dlaczego Polska
domaga się tak wysokiego limitu. 

28 http://energetyka.energia.biz.pl/emisja-gazow-co2/dwutlenek-wegla/szyszko:_polska_zaskarzy_
przyznane_limity_emisji_do_ets.html dostęp z dnia 27.05.2007

29 Dla przykładu, ze względu na inwestycje przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI
roku, emisyjność produkcji w Polsce cementu czy szkła jest niższa niż w większości państw UE.



O za sad no ści, przy naj mniej w czę ści, za strze żeń Ko mi sji Eu ro pej skiej (po dzie la nych
przez Ko ali cję Kli ma tycz ną) świad czy ta kże sto pień wy ko rzy sta nia upraw nień przy -
dzie lo nych na la ta 2005-2007, w któ rych emi sja by ła o 12,6% ni ższa od ilo ści przy -
zna nych upraw nień (a o po nad 25% w sto sun ku do wiel ko ści pro po no wa nych przez
Rząd [Kra jo wy, 2004]). Ta kże w ro ku 2008 emi sja by ła o 25% ni ższa niż za war ta
w pier wot nym pro jek cie KPRU II, a przy zna ny li mit śred nio rocz ny prze kro czo no je -
dy nie o 1,5% (Rys. 9). 

Pro ble my z za twier dze niem kra jo wych pla nów roz dzia łu upraw nień do emi sji, 
a ta kże sil ny lob bing sek to ra ener ge tycz ne go nie zga dza ją ce go się ze wspól no -
to wy mi roz wią za nia mi i pro po zy cją Mi ni stra Śro do wi ska, ugrun to wa ły wśród
pol skich po li ty ków i przed się bior ców ste reo typ, że wdra ża nie wspól no to wej po -
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Rysunek 9. Porównanie przydziałów uprawnień średniorocznie na okres 2005-2007 i 2008-
2012 do rzeczywistej emisji średniorocznej z okresu 2005-2007 i w 2008 r. (mln ton CO2)

Źródło: Dane z KASHUE
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li ty ki ochro ny kli ma tu na ra ża Pol skę na wy so kie kosz ty i po wo do wać bę dzie
ogra ni cza nie tem pa wzro stu go spo dar cze go. Bra ku ak cep ta cji Ko mi sji Eu ro pej -
skiej dla ko lej nych pla nów nie ko ja rzo no z ich złym przy go to wa niem, ale twier -
dzo no, że Ko mi sja Eu ro pej ska i bo ga te kra je człon kow skie chcą ska zać Pol skę
na bie dę i za co fa nie. W za sa dzie ża den z po li ty ków nie sta rał się wy cią gnąć
z tych kon flik tów wnio sku i przy jąć do wia do mo ści, że cza sy, gdy roz wój go spo -
dar ki był mo żli wy bez uwzględ nia nia po trzeb ochro ny kli ma tu, skoń czy ły się 
bez pow rot nie. Nic więc dziw ne go, że pro blem za twier dza nia Krajowych Pla-
nów Roz dzia łu Upraw nień stał się je dy nie wstę pem do praw dzi we go kon flik tu
po mię dzy Pol ską a Ko mi sją Eu ro pej ską, do ty czą ce go pa kie tu ener ge tycz no-
kli ma tycz ne go. 

Lata 2007-2008. Polityka klimatyczna w cieniu pakietu energetyczno-
klimatycznego
Spór o kształt Pa kie tu ener ge tycz no – kli ma tycz ne go był spra wą, któ ra w naj więk -
szym stop niu wpły nę ła na po dej ście pol skich po li ty ków do kwe stii ochro ny kli ma tu.
W mar cu 2007 ro ku, w trak cie ob rad wio sen ne go Szczy tu Ra dy Eu ro pej skiej, pre zy -
dent Lech Ka czyń ski w imie niu Pol ski pod pi sał zgo dę na wspól no to we ce le dla po -
li ty ki kli ma tycz nej, któ re do ty czy ły: 

• zmniej sze nia emi sji ga zów cie plar nia nych o co naj mniej 20% w po rów na -
niu do 1990 r., a o 30%, pod wa run kiem, że in ne kra je roz wi nię te zo bo wią -
żą się do po rów ny wal ne go zmniej sze nia emi sji; 

• zwięk sze nia udzia łu ener gii ze źró deł od na wial nych do 20% cał ko wi te go fi -
nal ne go zu ży cia ener gii w UE do ro ku 2020 i zwięk sze nia do 10% udzia łu
bio pa liw w zu ży ciu pa liw trans por to wych; 

• zwięk sze nia efek tyw no ści ener ge tycz nej w UE o 20% do ro ku 2020 w sto -
sun ku do pro gno zo wa ne go wzro stu zu ży cia ener gii (wg tzw. sce na riu sza
biz nes jak zwy kle). 

Pod pi sa nie te go zo bo wią za nia w za sa dzie nie wzbu dzi ło w Pol sce za in te re so wa nia,
po ja wi ło się je dy nie kil ka do nie sień pra so wych. Nie prze pro wa dzo no de ba ty pu -
blicz nej lub po li tycz nej na ten te mat, brak by ło rów nież zna czą cych re ak cji śro do -
wi ska biz ne su. Przy ję ty 20% cel re duk cyj ny wy da wał się mo żli wy do wy peł nie nia,
bo wiem wiel kość emi sji GHG by ła wów czas w Pol sce o ok. 30% ni ższa niż w ro ku
ba zo wym, a ce lem kra jo wej po li ty ki kli ma tycz nej by ła re duk cja o 40%. Mo żli we jest,
że brak zde cy do wa nej re ak cji Pol ski wy ni kał ta kże stąd, że Mi ni ster stwo Śro do wi ska
pro wa dzi ło wów czas in ten syw ną kam pa nię na rzecz włą cze nia re duk cji emi sji z za -
le sień do sys te mu eu ro pej skie go (i mię dzy na ro do we go) han dlu upraw nie nia mi
do emi sji. Re sort to czył rów nież grę z Ko mi sją Eu ro pej ską, sta ra jąc się do pro wa dzić
do te go, aby w ra mach II Kra jo we go Pla nu Roz dzia łu Upraw nień do Emi sji GHG
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Pol ska uzy ska ła oko ło 50 mln upraw nień wię cej niż wy ni ka ło to z rze czy wi stych po -
trzeb go spo dar ki 30. 

Zgo da państw człon kow skich na no we ce le po li ty ki kli ma tycz nej, da ła Ko mi sji Eu -
ro pej skiej zie lo ne świa tło dla przy go to wa nia pro gra mu wy ko naw cze go re ali za cji
przy ję tych w 2007 ro ku ce lów. Pra ce roz po czę to nie mal na tych miast po za koń -
cze niu Szczy tu. Ich ce lem by ło przy go to wa nie kon kret nych roz wią zań, któ re mo -
gły by zo stać przy ję te przez kra je człon kow skie na po cząt ku 2008 ro ku tak, aby
sta no wi ły pod sta wę do pro wa dze nia przez UE ne go cja cji w ra mach UNFCCC
w la tach 2008-2009. 

Przez ca ły rok 2007 Pol ska w za sa dzie nie in te re so wa ła się pra ca mi Ko mi sji. Rów -
nież przed sta wie nie w stycz niu 2008 ro ku pro jek tów dy rek tyw, wcho dzą cych
w skład pa kie tu prze szło bez echa. Do pie ro na prze ło mie lu te go i mar ca 2008 ro -
ku po ja wi ły się pierw sze alar mi stycz ne do nie sie nia, for mu ło wa ne przez przed sta wi -
cie li go spo dar ki, że pro po zy cje za war te w pa kie cie mo gą za gro zić pol skiej go spo -
dar ce. Od mar ca Pol ska na se rio roz po czę ła ne go cja cje.

Po cząt ko wo roz mo wy pro wa dzo ne by ły przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska, któ re mu
wspar cia udzie lał Urząd Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej (UKIE). Głów nym za ple -
czem me ry to rycz nym Mi ni ster stwa Śro do wi ska by li eks per ci z Kra jo we go Ad mi ni -
stra to ra Sys te mu Han dlu Upraw nie nia mi do Emi sji. Istot ną ro lę ode grał upu blicz -
nio ny w czerw cu 2008 ro ku, tzw. Ra port 2030 – opra co wa ny na zle ce nie Pol skie go
Ko mi te tu Ener gii Elek trycz nej [Jan kow ski i in ni, 2008]. 

Po mi mo te go, że Ra port 2030 za wie rał licz ne nie ści sło ści i uprosz cze nia – co wy ka -
zy wa ła nie tyl ko Ko ali cja Kli ma tycz na, ale ta kże w swo im opra co wa niu In sty tut Ba -
dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą [Ewa lu acja, 2008] – stał się on naj wa żniej szym do -
ku men tem przy go to wa nym w Pol sce, na któ ry po wo ły wa li się pol scy po li ty cy, ne go -
cja to rzy oraz lob by ści ener ge tycz ni i prze my sło wi. Ra port przed sta wiał ob raz klę ski,
ja ką dla Pol ski bę dzie wdro że nie pakietu energetyczno-klimatycznego. Z głównych
wniosków Raportu 2030 wynikało, że wdrożenie pakietu w naszym kraju
spowoduje:

• wzrost ceny energii u wytwórcy o ok. 60%;
• obniżenie PKB o 7,5% w 2020 roku;
• wzrost udziału wydatków na energię w budżecie gospodarstw domowych do

14,1-14,4% w latach 2020-2030 (w gospodarstwach emerytów i rencistów
udział ten miał wynieść ok. 18%);

• wzrost rocznych kosztów wytwarzania energii o ok. 8-12 mld zł.

Pod ję ta wów czas przez sek tor ener ge tycz ny agre syw na kam pa nia prze ko na ła po li -
ty ków, że pa kiet nie nie sie za so bą żad nych po zy tyw nych tre ści, a bę dzie „śmier tel -
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30 Nie jest też wykluczone, że powodem politycznym był brak woli rządu PiS do otwartego konfliktu z
Prezydentem Lechem Kaczyńskim, który w imieniu Polski podpisał w Brukseli decyzję o pakiecie. 



nym” za gro że niem dla pol skiej go spo dar ki31. O ska li dzia łań lob by stycz nych świad -
czyć mo że spra woz da nie z dzia ła nia Gre en Ef fort Gro up32, w któ rym stwier dza się,
że „W ra mach swo ich ak tyw no ści przed sta wi cie le Gre en Ef fort Gro up pod ję li sze reg
ini cja tyw zmie rza ją cych do zy ska nia jak naj szer sze go po par cia swo ich pro po zy cji. In -
for mo wa no przed sta wi cie li unij nych władz, świa ta na uki i me diów o za gro że niach
zdia gno zo wa nych przez pol skich eks per tów zwią za nych z ener ge ty ką i prze my słem,
po ja wia ją cych się w re zul ta cie wpro wa dze nia pro po no wa nej przez KE no wej Dy rek -
ty wy EU -ETS oraz przed sta wie nie roz wią zań ko rzyst nych dla Pol ski i Eu ro py, wy pra -
co wa nych w ra mach Gre en Ef fort Gro up. Pro mo wa no sta no wi sko i po stu la ty gło szo -
ne przez pol ską ener ge ty kę oraz prze mysł. Dzia ła no na rzecz zor ga ni zo wa nia wspar -
cia dla ini cja ty wy Gre en Ef fort Gro up w Par la men cie Eu ro pej skim.” [Ra port, 2009a]

We wrze śniu 2008 ro ku ko or dy na cję ne go cja cji z UE prze jął Urząd Ko mi te tu In te -
gra cji Eu ro pej skiej, mi mo że Mi ni ster Śro do wi ska ja ko or gan uczest ni czą cy w Ra dzie
Śro do wi ska ofi cjal nie i zgod nie z pro ce du ra mi Wspól no to wy mi był głów nym ne go -
cja to rem. Wy raź nie wska zu je to na zmia nę punk tu cię żko ści za gad nień ener ge tycz -
no -kli ma tycz nych: z ne go cja cji do ty czą cych pro ble ma ty ki ochro ny kli ma tu na obro -
nę in te re sów pol skiej ener ge ty ki. Rząd, po dzie la jąc oba wy sek to ra ener ge tycz ne go,
przed sta wił na fo rum Unii Eu ro pej skiej wła sną pro po zy cję kon struk cji pa kie tu, za -
wie ra ją cą po ni ższe po stu la ty:

• czę ścio we za stą pie nie au kcji bench mar kin giem ogól no eu ro pej skim bez
zmia ny ce lu re duk cyj ne go na rok 2020, co zna czą co ob ni ży kosz ty EU ETS;

• ogra ni cze nie do stę pu do au kcji je dy nie do emi ten tów GHG tak, aby za po -
biec wy ku pie niu upraw nień np. przez spe ku la cyj no -in we sty cyj ne fun du sze
pań stwo we (w tym ro syj skie);

• uprzy wi le jo wa nie do stę pu dla ma łych in sta la cji;
• wpro wa dze nie me cha ni zmów sta bi li zu ją cych ce ny upraw nień tak, aby mu -

sia ły one zmie ścić się w prze dzia le od -do zde fi nio wa nym przez Ko mi sję. Za -
po bie gło by to prze nie sie niu prze my słów ener go chłon nych po za UE,
a w kon se kwen cji za ła ma niu się EU ETS;

• przy ję cie in ne go ro ku ba zo we go niż 2005, aby mo żli we by ło uwzględ nie nie
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31 Patrz np.: pakiet klimatyczny UE to katastrofalne skutki dla gospodarki Polski.
http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,5447597 czy pakiet klimatyczny UE doprowadzi do nawet
90% wzrostu cen energii http://www.wirtualnemedia.pl/article/2481855

32 Z ini cja ty wy prof. Krzysz to fa Żmi jew skie go, Prze wod ni czą ce go Spo łecz nej Ra dy Kon sul ta cyj nej Ener ge ty ki,
w lip cu 2008 r. zo sta ła po wo ła na Gre en Ef fort Gro up. Jej ce lem by ło pro mo wa nie za sad so li dar no ści eko -
lo gicz nej, któ ra opar ta jest na po łą cze niu za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju z eu ro pej ską kon cep cją so li -
dar no ści, po le ga ją cą na wła ści wym roz ło że niu ob cią żeń zwią za nych z funk cjo no wa niem w UE, w spo sób
pro por cjo nal ny do po ten cja łu eko no micz ne go państw człon kow skich. Skła da ła sie z czte rech naj więk szych
pol skich kon cer nów ener ge tycz nych: PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na S.A., Tau ron Pol ska Ener gia S.A.,
Enea S.A., Ener ga S.A. oraz dwóch struk tur za ło żo nych przez or ga ni za cje prze my sło we, obej mu ją ce łącz -
nie trzy na ście bra nżo wych or ga ni za cji prze my sło wych: Fo rum CO2 oraz Fo rum Od bior ców Ener gii Elek -
trycz nej i Ga zu. 



wy sił ków lat 90. i uzy ska nych w tym cza sie re duk cji przez no we kra je (Pol -
ska ogra ni czy ła emi sję o 30%);

• umo żli wie nie prze no sze nia nie wy ko rzy sta nej czę ści li mi tu z ob sza ru non -
-ETS do EU ETS.

Jak się wy da je, przed sta wia jąc te pro po zy cje, rząd pol ski nie wziął pod uwa gę jed -
ne go aspek tu, że ce lem pa kie tu UE jest nie tyl ko do pro wa dze nie do ogra ni cze nia
emi sji ga zów cie plar nia nych, ale przede wszyst kim wspar cie dla bu do wa nia go spo -
dar ki ni sko wę glo wej, opar tej, w zna czą cym stop niu, na wy ko rzy sta niu od na wial -
nych źró deł ener gii i zwięk sza niu efek tyw no ści ener ge tycz nej. Pro po zy cja Pol ski nie
gwa ran to wa ła osią gnię cia tych ce lów, dla te go też nie mo gła uzy skać po par cia Ko -
mi sji Eu ro pej skiej i tych kra jów UE, któ re za an ga żo wa ne są w two rze nie pro gre syw -
nej po li ty ki kli ma tycz nej Wspól no ty. 

O ile jed nak sta no wi sko wy twór ców ener gii, a ta kże in nych grup prze my sło wych,
wo bec pa kie tu jest sto sun ko wo ła two zro zu mieć, to trud niej sza do wy tłu ma cze nia
jest po sta wa po li ty ków. Wpro wa dze nie pa kie tu – a zwłasz cza sys te mu sprze da ży
upraw nień do emi sji na au kcji, nie zaś ich dar mo we roz da wa nie – ogra ni cza ło po -
ten cjal ne, nie uza sad nio ne zy ski emi ten tów ze sprze da ży upraw nień i pro wa dzi ło
do trans fe ru do cho dów z han dlu upraw nie nia mi do emi sji z za kła dów ener ge tycz -
nych i prze my sło wych do bu dże tu pań stwa. Je dy nym wy tłu ma cze niem bra ku ak cep -
ta cji dla te go roz wią za nia, jest ule głość po li ty ków wo bec ar gu men tów przed sta wi -
cie li za in te re so wa nych sek to rów go spo dar ki. 

Przez ca łą dru gą po ło wę 2008 ro ku, Pol ska ak tyw nie pro wa dzi ła kon sul ta cje i pra -
ce w ra mach Unii, ma ją ce na ce lu zna czą cą mo dy fi ka cję pro po zy cji Ko mi sji. Pierw -
szym suk ce sem by ło do pro wa dze nie do odło że nia w cza sie ter mi nu pod ję cia de cy -
zji o przy ję ciu pa kie tu oraz zbu do wa nie mniej szo ści blo ku ją cej je go przy ję cie przez
UE, a ta kże prze su nię cie de cy zji w tej spra wie z Ra dy Śro do wi ska (gdzie de cy zje po -
dej mo wa ne są więk szo ścią gło sów) na Ra dę Eu ro pej ską (gdzie de cy zje po dej mo wa -
ne są jed no myśl nie, a więc kra je człon kow skie po sia da ją pra wo we ta). 

Kry zys fi nan so wy, któ ry wy buchł we wrze śniu 2008 ro ku, osła bił wo lę wie lu kra jów
człon kow skich w po pie ra niu ak tyw nej po li ty ki kli ma tycz nej. W kon se kwen cji
– przy du żym wspar ciu Nie miec – uda ło się na ty le zmie nić za pi sy pa kie tu, że stał
się mo żli wy do za ak cep to wa nia przez Rząd RP (cho ciaż więk szość z pro po zy cji pol -
skich nie zo sta ła przy ję ta). 11 grud nia, kie dy w Po zna niu koń czy ły się ob ra dy Kon -
fe ren cji Stron Ra mo wej Kon wen cji w spra wie Zmia ny Kli ma tu, przy wód cy kra jów
człon kow skich UE przy ję li osła bio ny pa kiet.

Cho ciaż Pol ska, w za sa dzie od po cząt ku, nie zga dza ła się tyl ko z jed nym ele men -
tem pa kie tu – wpro wa dze niem 100% au kcjo nin gu dla sek to ra ener gii elek trycz nej
od 2013 ro ku, to do spo łe czeń stwa kie ro wa ny był znacz nie bar dziej uprosz czo ny
prze kaz: pa kiet jest zły, ochro na kli ma tu we dług pro po zy cji Unii Eu ro pej skiej jest
zbyt kosz tow na dla Pol ski. Jak się wy da je, w ta ki prze kaz uwie rzy ła więk szość po li -
ty ków, z pre mie rem włącz nie, i stał się on po wo dem obo jęt no ści, z ja ką w pol skim
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świe cie po li tycz nym spo tka ła się 14 Kon fe ren cja Stron UNFCCC w Po zna niu. Zna -
mien na by ła wy po wiedź Pre mie ra RP Do nal da Tu ska 16 paź dzier ni ka 2008 ro ku
w trak cie kon fe ren cji pra so wej w Bruk se li, kie dy dzię ki sta ra niom Pol ski uda ło się
odło żyć w cza sie ter min przy ję cia de cy zji o pa kie cie: „Ode tchną łem z ulgą. Od ju tra
Pol ska nie mu si przejść na wia tra ki”. W po dob nym to nie utrzy ma ne by ły wy po wie -
dzi in nych po li ty ków. Zda niem eu ro par la men ta rzy sty i po li ty ka PSL Bog da na Pę ka:
„.. Wal ka ze zmia na mi kli ma tycz ny mi to naj więk sza uto pia na szych cza sów. Ogra ni -
cza nie emi sji do pro wa dzi do re duk cji tem pe ra tu ry o 0,02 stop nie Cel sju sza, co jest
po ni żej gra ni cy błę du sta ty stycz ne go i do pro wa dzi do gwał tow ne go ob ni że nia roz -
wo ju i cy wi li za cji ludz kiej...”. W tym kon tek ście nie są za ska ku ją ce wy po wie dzi, ta -
kie jak po sła An to nie go Mę ży dło z PO, któ ry w trak cie de ba ty Ko mi sji Go spo dar ki
i Unii Eu ro pej skiej na te mat pa kie tu stwier dził: „... W mó wie niu o stra te gii ener ge -
tycz no – kli ma tycz nej czy o efek cie cie plar nia nym wię cej jest re li gii niż na uki. Pan
pre mier Bu zek aku rat bar dzo prze jął się tą re li gią (...) Słu cha jąc dr. Kas sen ber ga, od -
nio słem wra że nie, że jest pan oso bą bar dzo wie rzą cą...”33.

Tym nie mniej, sta no wi sko pol skich po li ty ków i ich scep ty cyzm wo bec po li ty ki ochro -
ny kli ma tu, czę ścio wo uspra wie dli wia nie spój ne sta no wi sko Ko mi sji Eu ro pej skiej,
któ ra z jed nej stro ny ak cep tu je do ku ment przy go to wa ny przez Rząd Pol ski jed no -
znacz nie stwier dza ją cy, że pla no wa ne wy ko rzy sta nie fun du szy eu ro pej skich na la -
ta 2007-2013 spo wo du je w Pol sce wzrost emi sji ga zów cie plar nia nych o 30% [Na -
ro do we, 2007], a z dru giej za ostrza wy mo gi re duk cyj ne wo bec Pol ski. 

Oba wy, że pla no wa ny spo sób wy dat ko wa nia fun du szy eu ro pej skich mo że fak tycz -
nie spo wo do wać wzrost emi sji gazów cieplarnianych, po twier dza ją ba da nia In sty -
tu tu na rzecz Eko ro zwo ju [Ka ra czun, Kas sen berg, So bo lew ski, 2008]. Wska zu ją
one, że ochro na kli ma tu nie jest prio ry te tem pro gra mów wspar cia, ja kie Pol ska uzy -
ska ła na la ta 2007-2013 w ra mach fun du szy UE. Jest to spo wo do wa ne za rów no
po mi nię ciem wy mo gów w tym za kre sie w kry te riach wy ko rzy sta nia fun du szy spój -
no ści, wspie ra nia roz wo ju ob sza rów wiej skich i ry bo łów stwa przy go to wy wa nych
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, jak i ni skim za in te re so wa niem władz kra jo wych dzia ła -
nia mi na rzecz re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych, zwięk sza nia po chła nia nia wę -
gla przez bio ma sę i przy sto so wa nia do zmie nia ją cych się wa run ków kli ma tycz nych
(ada pta cja). 

Pod sta wo we za gro że nie dla kli ma tu, wy ni ka ją ce z wdra ża nia w la tach 2007-2013
pro jek tów fi nan so wa nych z fun du szy UE, wy ni ka z dal sze go fa wo ry zo wa nia form
trans por tu za gra ża ją cych śro do wi sku (przede wszyst kim mo to ry za cja i trans port lot -
ni czy)34. Na pro jek ty te pla nu je się prze zna czyć 34% fun du szy UE, na to miast
na trans port przy ja zny śro do wi sku (ko le je, trans port pu blicz ny i ro we ro wy w mia -
stach, trans port in ter mo dal ny i wod ny) je dy nie 19%. Do dat ko wym za gro że niem,
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33 Biuletyn nr 665/VI Komisja: Komisja Gospodarki /nr 26/, Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 36/ Data:
16-05-2008.

34 W la tach 1992-2004 na kła dy na in fra struk tu rę ko le jo wą wzro sły w Pol sce z 57,1 do 219,4 mln EUR, tj. nie -
ca łe 4 ra zy, a na in fra struk tu rę dro go wą w tym sa mym okre sie od po wied nio z 177 do 1 236,9 mln EUR
– tj. 7 ra zy. [Jackl, 2008].



zwią za nym z wy ko rzy sta niem środ ków wspól no to wych, jest brak kry te rium re duk cji
emi sji ga zów cie plar nia nych (a przy naj mniej neu tral no ści w od nie sie niu do tej emi -
sji) wśród czyn ni ków de cy du ją cych o przy zna niu wspar cia fi nan so we go dla in dy wi -
du al nych pro jek tów. 

Pod kreślić na le ży, że pro gra my ope ra cyj ne prze wi du ją pew ne mo żli wo ści współ fi -
nan so wa nia pro jek tów, któ re mo gą wspie rać ochro nę kli ma tu lub dzia ła nia ada -
pta cyj ne. Do naj wa żniej szych ro dza jów przed się wzięć, któ re bez po śred nio lub po -
śred nio wpły ną na ogra ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych, mo żna za li czyć:

• roz wój od na wial nych źró deł ener gii:
– in we sty cje w za kre sie bu do wy jed no stek wy twa rza nia ener gii elek trycz nej

al bo cie pła ze źró deł od na wial nych,
– in we sty cje w za kre sie pro duk cji bio kom po nen tów i bio pa liw, w tym rów nież

bio pa liw dru giej ge ne ra cji,
– bu do wę no wo cze snych li nii tech no lo gicz nych, wy twa rza ją cych urzą dze nia

wy ko rzy sty wa ne do pro duk cji ener gii elek trycz nej i ciepl nej ze źró deł od na -
wial nych oraz bio kom po nen tów i bio pa liw, 

– przy łą cza nie jed no stek wy twa rza nia ener gii elek trycz nej ze źró deł od na -
wial nych oraz urzą dzeń tech nicz nych za pew nia ją cych pra wi dło wą pra cę
sys te mów prze sy ło wych;

• mo der ni za cję in fra struk tu ry ener ge tycz nej;
• wspie ra nie zrów no wa żo nych form trans por tu (trans port pu blicz ny, ście żki ro we -

ro we, ko le je, trans port wod ny);
• in we sty cje w przed się wzię cia in no wa cyj ne w przed się bior stwach pro duk cyj nych

je że li bę dą one słu ży ły zmniej sze niu emi sji;
• in we sty cje ba daw czo -roz wo jo we;
• in we sty cje w in fra struk tu rę spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go umo żli wia ją ce roz -

wój te le pra cy i e -usług (np. bu do wa sie ci sze ro ko pa smo wych);
• re wi ta li za cję miast pro wa dzo ną zgod nie z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju

(roz wój trans por tu miej skie go, sys te my za rzą dza nia ru chem, ter mo mo der ni za cja).

Ilość środków zarezerwowanych na realizację przedsięwzięć, które uznać można za
korzystne dla ochrony klimatu, jest zdecydowanie niewystarczająca, a brak
kryteriów wyboru takich projektów powoduje, że istniejący potencjał może zostać
niewykorzystany.

Równie ważnym wynikiem badań wykonanych przez InE [Karaczun, Kassenberg,
Sobolewski, 2008] jest stwierdzenie, że adaptacja Polski, społeczeństwa i
poszczególnych sektorów gospodarki, do zmienionych warunków klimatycznych w
bardzo małym stopniu została uwzględniona w działaniach, które będą
finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej.
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Lata 2008-2009. Polska gospodarzem COP14
Dzia ła nia na rzecz ochro ny kli ma tu, w tym ta kże przy go to wa nie i or ga ni za cja w Pol -
sce 14 Kon fe ren cji Stron Kon wen cji Kli ma tycz nej w grud niu 2008 ro ku w Po zna niu,
prze bie ga ły w cie niu kon flik tów z Unią Eu ro pej ską. 

De cy zja o przy zna niu Pol sce ro li go spo da rza Szczy tu Kli ma tycz ne go w 2008 ro ku,
pod ję ta zo sta ła po nad rok wcze śniej. By ło to zwią za ne za rów no z chę cią pod nie sie -
nia zna cze nia Pol ski, jak i z pro wa dzo nym przez nasz kraj w tym cza sie lob bin giem,
aby w ra mach Kon wen cji (a ta kże eu ro pej skie go sys te mu han dlu emi sja mi) w więk -
szym stop niu uwzględ niać za le sie nia i po ten cjał po chła nia nia wę gla przez la sy. Dla
Pol ski, wdra ża ją cej am bit ny plan pod nie sie nia le si sto ści z 28% do 33% po wierzch -
ni kra ju, pro po zy cja ta wy da wa ła się bar dzo atrak cyj na. Po nie waż en tu zja zmu te go
nie po dzie la ła więk szość in nych ne go cja to rów Kon wen cji Kli ma tycz nej, uzna no, że
or ga ni za cja przez Pol skę Kon fe ren cji Stron mo że być do brym spo so bem na prze ko -
na nie ich do pol skiej pro po zy cji.

Kie dy jed nak je sie nią 2007 ro ku, po przedterminowych wy bo rach par la men tar nych,
zmie nił się rząd, oka za ło się, że nic nie jest przy go to wa ne. W Mi ni ster stwie Śro do wi -
ska nie ist niał ze spół or ga ni za cyj ny od po wie dzial ny za lo gi stycz ne przy go to wa nie
Kon fe ren cji, a w pro jek cie bu dże tu nie by ło środ ków za re zer wo wa nych na jej or ga -
ni za cję. No wy mi ni ster sta nął przed dy le ma tem – ze rwać wstęp ne usta le nia z Se kre -
ta ria tem Kon wen cji Kli ma tycz nej i nie or ga ni zo wać Kon fe ren cji, czy też za ry zy ko wać
i zgo dzić się na jej prze pro wa dze nie w Pol sce. Wy bra no to dru gie roz wią za nie.

Przy go to wa nia prze bie ga ły w bar dzo ner wo wej at mos fe rze. Po wo ła no dwa ze spo -
ły: or ga ni za cyj ny, pod kie row nic twem wi ce mi ni stra Ja nu sza Za le skie go, od po wie -
dzial ny za lo gi stycz ne przy go to wa nie Kon fe ren cji, oraz me ry to rycz ny, pod kie row -
nic twem prof. Ma cie ja Sa dow skie go, od po wie dzial ny za nad zór nad wszyst ki mi
ście żka mi ne go cja cyj ny mi. Do dat ko wo, Mi ni ster Śro do wi ska, któ ry miał peł nić funk -
cję pre zy den ta COP, po wo łał nie wiel ki, we wnętrz ny ze spół Przy ja ciół Pre zy den ta
zło żo ny z osób, któ re mia ły go wspie rać w trak cie trwa nia Kon fe ren cji w Po zna niu,
zwłasz cza w za kre sie to czą cych się ne go cja cji.

Jed nym z pro ble mów, z któ ry mi na le ża ło się upo rać przed Kon fe ren cją, był wy bór
za gad nień, któ re mo gły by zo stać w Po zna niu roz wią za ne, dzię ki cze mu mo żna by
ogło sić, że COP14 za koń czył się suk ce sem. Po kon sul ta cjach z ze spo łem me ry to -
rycz nym i Przy ja ciół mi Pre zy den ta, uzna no, że po win ny być to kwe stie do ty czą ce
trans fe ru tech no lo gii i ope ra cjo na li za cji Fun du szu Ada pta cyj ne go, wspie ra ją ce go
dzia ła nia w za kre sie do sto so wa nia się do zmie nia ją ce go się kli ma tu w kra jach roz -
wi ja ją cych się. Przy szłość po ka za ła, że był to do bry wy bór – w obu ob sza rach osią -
gnię to w Po zna niu po stęp, ta kże dzię ki du żej ak tyw no ści Pre zy den ta COP i ze spo łu
Przy ja ciół Pre zy den ta.

Naj więk szym pro ble mem Mi ni stra No wic kie go w okre sie przed COP14 by ło je go
nie mal zu peł ne osa mot nie nie w rzą dzie. Cho ciaż, w teo rii, na do brej or ga ni za cji
Kon fe ren cji za le żeć po win no wszyst kim przed sta wi cie lom władz pol skich, w prak ty -
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ce kwe stia mi ty mi zaj mo wał się je dy nie re sort śro do wi ska. Mi ni ster Śro do wi ska nie
uzy skał wspar cia po li tycz ne go od pre mie ra (przy kła dem mo że być od mo wa
uwzględ nie nia za gad nień ochro ny kli ma tu w trak cie po by tu w Pe ru pre mie ra
D. Tu ska na Szczy cie UE – Ame ry ka Po łu dnio wa). Wspar cia nie udzie li li mu w prak -
ty ce ta kże in ni mi ni stro wie. Spo wo do wa ło to, że Pol ska nie wy su nę ła żad nej am bit -
nej pro po zy cji w Po zna niu, dzię ki któ rej mo żna by zdy na mi zo wać ne go cja cje. Nie -
chęć Pre mie ra i czę ści człon ków je go ga bi ne tu do spraw kli ma tycz nych by ła spo wo -
do wa na przede wszyst kim kon flik tem Pol ski z Ko mi sją Eu ro pej ską, do ty czą cym pa -
kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go UE. 

Osamotnienie, brak wsparcia i blokowanie decyzji, spowodowały zmniejszenie
zainteresowania Ministra Nowickiego zagadnieniami ochrony klimatu. Chociaż do
końca 2009 roku sprawuje on funkcję Prezydenta COP, to w praktyce Polska
przestała się liczyć na międzynarodowej arenie negocjacji, a zaangażowanie innych
instytucji centralnych w zagadnienia polityki energetycznej i klimatycznej,
ograniczyło rolę resortu środowiska w tworzeniu polityki klimatycznej w Polsce.
Odzyskanie wiodącej pozycji resortu w kreowaniu polityki klimatycznej będzie
trudne, między innymi ze względu na brak zespołu merytorycznego zajmującego się
polityką klimatyczną w strukturze resortu środowiska. Okresu przed COP14 nie
wykorzystano do utworzenia takiego zespołu w Ministerstwie Środowiska, dlatego
nadal większość ekspertów zajmujących się tym zagadnieniem pracuje w
zewnętrznych instytucjach35. 

Mi mo tych trud no ści, Czter na sta Kon fe ren cja Stron Kon wen cji Kli ma tycz nej w Po zna -
niu w grud niu 2008 r. udo wod ni ła scep ty kom, że w Pol sce mo żna zor ga ni zo wać bar -
dzo du żą im pre zę mię dzy na ro do wą36 w spo sób pro fe sjo nal ny. Mi ni ster stwo Śro do -
wi ska zde cy do wa ło, że ślad „wę glo wy” Kon fe ren cji, któ ry wy niósł ok. 27 tys. ton 
CO 2eq, zo sta nie zre kom pen so wa ny od po wied nią ilo ścią jed no stek re duk cji emi sji, któ -
re rząd pol ski prze ka że na kon to Fun du szu Ada pta cyj ne go. Tak więc ini cja ty wa pol -
skich or ga ni za cji eko lo gicz nych, zgło szo na jesz cze na Ba li w trak cie CO P13, spo tka ła
się z po zy tyw ną re ak cją ze stro ny władz i or ga ni za to rów Kon fe ren cji w Po zna niu37. 

Z dru giej stro ny Kon fe ren cja w Po zna niu przy nio sła roz cza ro wa nie, co do mo żli wo -
ści do ko na nia prze ło mu w ne go cja cjach nad przy szłym mię dzy na ro do wym po ro zu -
mie niem do ty czą cym ogra ni cze nia zmian kli ma tycz nych na świe cie. Ta kże to czą ce
się w pierw szej po ło wie ro ku 2009 ne go cja cje po ro zu mie nia post -Kio to, nie przy -
nio sły ocze ki wa nych re zul ta tów, sta wia jąc pod zna kiem za py ta nia mo żli wość uzy -
ska nia sa tys fak cjo nu ją ce go po ro zu mie nia w Ko pen ha dze.
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35 Przy kła dem pro ble mów or ga ni za cyj nych Mi ni ster stwa Śro do wi ska jest to, że sta no wi sko dy rek to ra De par -
ta men tu Zmian Kli ma tu i Ochro ny At mos fe ry nie by ło ob sa dzo ne przez 9 mie się cy, ta kże w okre sie, kie dy
trwa ła kon fe ren cja stron w Po zna niu! No wy dy rek tor zo stał po wo ła ny 1 czerw ca 2009 ro ku. 

36 W Kon fe ren cji uczest ni czy li re pre zen tan ci ok. 190 państw wraz przed sta wi cie la mi biz ne su, or ga ni za cji po -
za rzą do wych, miast, par la men tów, lud no ści tu byl czej i me diów, łącz nie po nad 10.000 osób.

37 Do dat ko wo wła dze Po zna nia do ko na ły of f se tu, zor ga ni zo wa ne go w ra mach „Ro ku Kli ma tu i Śro do wi ska”,
kon cer tu Nel ly Fur ta do, roz da jąc miesz kań com mia sta 100 ty się cy ener go osz częd nych świe tló wek.



Konkluzje 
Ana li za roz wo ju pol skiej po li ty ki kli ma tycz nej wska zu je, że za gad nie nia re duk cji
emi sji ga zów cie plar nia nych i ada pta cji do ocze ki wa nych zmian nie by ły i nie są
trak to wa ne w Pol sce ja ko istot ne za gad nie nia po li tycz ne i prio ry tet po li ty ki eko lo -
gicz nej. Po li ty cy pol scy nie do strze ga ją szan sy, ja ką nie sie za so bą pro kli ma tycz na
mo der ni za cja go spo dar ki, a w dzia ła niach ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie emi sji
ga zów cie plar nia nych, do strze ga ją przede wszyst kim za gro że nia. Brak za an ga żo -
wa nia w two rze nie i wdra ża nie po li ty ki kli ma tycz nej spo wo do wał, że zmar no wa na
zo sta ła ist nie ją ca w la tach dzie więć dzie sią tych szan sa na mo der ni za cję sek to ra
ener ge tycz ne go i odej ście od wę glo wej struk tu ry pol skiej go spo dar ki. Za miast te go,
pod ję to wów czas de cy zje, któ re spo wo do wa ły uza le żnie nie Pol ski od do staw ro syj -
skie go ga zu. 

W in nych sek to rach rów nież nie pod ję to wła ści wych dzia łań. Kon se kwen cją pro wa -
dze nia pro mo to ry za cyj nej po li ty ki w nad cho dzą cych la tach bę dzie pro blem z ogra -
ni cze niem wzro stu emi sji ga zów cie plar nia nych w sek to rach nie włą czo nych do eu -
ro pej skie go sys te mu han dlu upraw nie nia mi do emi sji. 

Oceniając obec ne po dej ście do po li ty ki kli ma tycz nej, mo żna wska zać na trzy ce chy
cha rak te ry stycz ne:

• brak głęb sze go za in te re so wa nia i prze wod nic twa re sor tu śro do wi ska w two -
rze niu tej po li ty ki; 

• nie chęć pol skich po li ty ków do po dej mo wa nia ak tyw nych dzia łań na rzecz
odej ścia od pa liw ko pal nych, bu do wy go spo dar ki ni sko emi syj nej i ochro ny
kli ma tu; 

• po dej mo wa nie prób obar cze nia po li ty ki kli ma tycz nej Unii Eu ro pej skiej od po -
wie dzial no ścią za brak dzia łań mo der ni za cyj nych w sek to rze ener ge tycz nym.

Wszyst ko to po wo du je, że wie le pil nych dzia łań nie jest po dej mo wa nych lub są one
od kła da ne w cza sie. Po mi mo bar dzo za awan so wa nych kon sul ta cji usta wy o efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, pra ce nad nią zo sta ły spo wol nio ne i pla nu je się, że wej dzie
ona w ży cie do pie ro w 2010 ro ku, choć jej kon cep cja by ła go to wa pod ko niec 2007 r.
Brak jest dzia łań nad mo der ni za cją sie ci ener ge tycz nych, a de ba tę nad pod nie sie -
niem po zio mu bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Pol ski za stą pi ła „bru tal na” kam pa -
nia pro mo cyj na bu do wy w Pol sce elek trow ni ato mo wych. Pol ska, obok Włoch, po -
strze ga na jest ja ko głów na si ła blo ku ją ca pod ję cie de cy zji o fi nan so wym wspar ciu
przez Wspól no tę Eu ro pej ską dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu i ada pta cyj nych po -
dej mo wa nych przez kra je roz wi ja ją ce się. [Suf fe ring, 2009]. Wszyst ko to nie tyl ko
osła bia pre stiż Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej, ale po wo du je też, że co raz trud -
niej sze bę dzie wy peł nia nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych za rów no z pa kie tu ener ge -
tycz no-kli ma tycz ne go UE, jak i szer szej po li ty ki Wspól no ty w tym ob sza rze.

Miej sce ochro ny kli ma tu w po li ty ce rzą du do brze od da je spo sób od nie sie nia się do te -
go za gad nie nia w przy go to wa nym przez Kan ce la rię Pre ze sa Ra dy Mi ni strów ra por cie
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Pol ska 2030 [Pol ska, 2009]. Za pre zen to wa no w nim 10 naj wa żniej szych wy zwań roz -
wo jo wych dla na sze go kra ju, te ma ty ce ener ge tycz no -kli ma tycz nej po świę co ne zo sta ło
jed no z nich. Do ku ment for mu łu je dłu go fa lo wy cel ochro ny kli ma tu w Pol sce – ogra ni -
cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych w 2050 ro ku o 50%38. Po mi mo wska za nia na du -
żą ro lę efek tyw no ści ener ge tycz nej i po trze bę roz wo ju OZE, po dej ście do kwe stii ochro -
ny kli ma tu jest w ra por cie Pol ska 2030 nie spój ne, a miej sca mi błęd ne.

Do ku ment opar ty jest na za ko rze nio nym w Pol sce mi cie, że roz wój go spo dar czy
mu si wią zać się ze znacz nym wzro stem mo cy wy twór czych w ener ge ty ce. Kon se -
kwen cją ta kie go po dej ścia jest za ło że nie wzro stu ilo ści wy twa rza nej ener gii elek -
trycz nej z 146 TWh w 2005 r. do bli sko 280 TWh w ro ku 203039. Ra port Pol -
ska 2030 nie od po wia da na py ta nie, jak po go dzić tak znacz ny wzrost za po trze bo -
wa nia ze stra te gicz nym ce lem po li ty ki rzą do wej o ze ro ener ge tycz nym wzro ście go -
spo dar czym i pro mo cji efek tyw no ści ener ge tycz nej. Jest to wy raź na sprzecz ność. 

Dru gim mi tem w od nie sie niu do ochro ny kli ma tu, na któ rym opie ra się ra port jest
te za o za gro że niu, ja kim dla pol skiej ener ge ty ki jest po li ty ka kli ma tycz na UE oraz po -
trze bie je dy nie mi ni ma li zo wa nia od dzia ły wa nia na kli mat (gra ni cą tej mi ni ma li za cji
jest in te res sek to ra ener ge tycz ne go), a nie ra dy kal nej zmia ny po dej ścia do roz wo ju
go spo dar cze go. Na le ży stwier dzić, że mi ni ma li za cja od dzia ły wa nia jest ce lem nie
do przy ję cia w sy tu acji, kie dy prze kro czo na zo sta je po jem ność sys te mów pod trzy mu -
ją cych ży cie na Zie mi. Punk tem wyj ścia do for mu ło wa nia po li ty ki ener ge tycz nej kra -
ju mu szą być do pusz czal ne po zio my emi sji okre ślo ne w kon wen cjach mię dzy na ro do -
wych lub do ku men tach pro gra mo wych Unii Eu ro pej skiej i Pol ski.

Trzecim mitem, podtrzymywanym przez raport jest opinia o wysokich kosztach
energetyki odnawialnej. W opracowaniu pominięto wysokie koszty zewnętrzne
energetyki tradycyjnej40, a w analizach nie uwzględniono szerszego kontekstu
rozwoju OZE, tj: tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich,
wspierania energetyki rozproszonej opartej na lokalnych zasobach, bezpieczeństwa
energetycznego kraju oraz rozwoju rodzimego przemysłu i usług41.
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38 Nie wska zu jąc jed nak w od nie sie niu do któ re go ro ku ten po ziom re duk cji się od no si. War to też pa mię tać,
że na fo rum mię dzy na ro do wym mó wi się o ko niecz no ści re duk cji przez pań stwa roz wi nię te emi sji w 2050
ro ku o 60 – 89% w od nie sie niu do ro ku ba zo we go. 

39 Dla po rów na nia, w pro jek cie rzą do we go do ku men tu po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030 ro ku (opra co -
wa ne go nie ma lże w tym sa mym cza sie co ra port Pol ska 2030) ope ru je się wiel ko ścią 217 TWh, a we dług
opra co wa nia wy ko na ne go w In sty tu cie na rzecz Eko ro zwo ju p. t. Al ter na tyw na po li ty ka ener ge tycz ne Pol ski
do 2030 r. wy star cza ją ca bę dzie pro duk cja w ilo ści 192 TWh.

40 Wg EEA kosz ty ze wnętrz ne pro duk cji ener gii elek trycz nej w Pol sce są naj wy ższe w ca łej UE. Dla ro ku 2005
wy sza co wa no, że mo gą one wa hać się 5-18 eu ro cent/kWh przy śred niej unij nej 1,8-5,9 eu ro cent/kWh
[Ener gy, 2008].

41 W do ku men cie wska zu je się na ener ge ty kę ją dro wa ja ko jed ną z mo żli wo ści, ale słusz nie pod kre śla się, że
ist nie je po trze ba przy go to wa nia „… rze tel nej, wie lo sce na riu szo wej pro gno zy do ty czą cej po py tu na ener gię
w kra ju, w ró żnych sek to rach go spo dar ki, go spo dar stwach do mo wych – uwzględ nia ją cej zmien ne tem pa roz -
wo ju, ale i od po wiedź na wy zwa nia kli ma tycz ne oraz zmie nia ją cą się struk tu rę wy twa rza nia ener gii..”. Nie -
ste ty, rząd pod jął de cy zję o roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce bez ja kiej kol wiek ana li zy, nie na wią zu -
jąc do za le ceń, któ re są sfor mu ło wa ne w je go wła snym opra co wa niu.



In sty tu cje re ali zu ją ce po li ty kę ochro ny kli ma tu

Ochro na kli ma tu jest za da niem kom plek so wym, dla te go na tu ral ne jest, że jest ono
re ali zo wa ne przez wie le in sty tu cji. War to więc prze śle dzić, kto jest od po wie dzial ny
za okre ślo ne dzia ła nia, czy mię dzy za an ga żo wa ny mi pod mio ta mi wy stę pu je wła ści -
wy prze pływ in for ma cji i współ pra ca pro wa dzą ca do sy ner gii oraz zwięk sze nia efek -
tyw no ści pro wa dzo nej po li ty ki, czy też pro wa dzą one sa mo dziel ną po li ty kę, nie
uwzględ nia jąc dzia łań re ali zo wa nych przez po ten cjal nych part ne rów.

Mi ni ster stwo Śro do wi ska
Zgod nie ze sta tu tem, Mi ni ster stwo Śro do wi sko jest od po wie dzial ne za po li ty kę
i dzia ła nia słu żą ce ochro nie kli ma tu. Re sort ten w spra wach ochro ny kli ma tu po wi -
nien od gry wać klu czo wą ro lę. To tu po wsta ją za ło że nia po li ty ki kli ma tycz nej.
W struk tu rze Mi ni ster stwa dzia ła spe cjal na ko mór ka zaj mu ją ca się zmia na mi kli ma -
tu (nie gdyś wy dział, a obec nie De par ta ment Zmian Kli ma tu i Ochro ny At mos fe ry).
Do je go za dań na le ży m.in.:

• opi nio wa nie pro jek tów stra te gii, pro gra mów i in nych do ku men tów przy go -
to wy wa nych w Mi ni ster stwie oraz przez Ra dę Mi ni strów;

• opra co wy wa nie za sad funk cjo no wa nia me cha ni zmów ela stycz no ści (han del
emi sja mi, wspól ne przed się wzię cia, me cha nizm czy ste go roz wo ju itp.) i ich
mo ni to ro wa nie;

• opra co wy wa nie za sad i ko or dy na cja współ pra cy ad mi ni stra cji pu blicz nej
i przed się bior ców w za kre sie roz dzia łu sek to ro wych li mi tów emi sji wy ni ka -
ją cych z zo bo wią zań Pol ski; 

• udział w pra cach or ga nów Unii Eu ro pej skiej, m.in. w za kre sie po li ty ki ener -
ge tycz no -kli ma tycz nej; 

• pro mo cja dzia łań zwią za nych z ra cjo na li za cją zu ży cia ener gii oraz roz wo -
jem ener ge ty ki opar tej na źró dłach od na wial nych;

• pro wa dze nie spraw zwią za nych z re ali za cją Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów
Zjed no czo nych w spra wie zmian kli ma tu wraz z Pro to ko łem z Kio to; 

• nad zór nad Kra jo wym Ad mi ni stra to rem Sys te mu Han dlu Upraw nie nia mi
do Emi sji. 

Pro ble ma ty ką kli ma tycz ną zaj mu ją się rów nież in ne ko mór ki or ga ni za cyj ne Mi ni -
ster stwa (np. De par ta ment Współ pra cy z Za gra ni cą). Po nad to, Mi ni ster Śro do wi ska
jest naj bar dziej roz po zna wal ną twa rzą na are nie mię dzy na ro do wej z ra cji za an ga -
żo wa nia w mię dzy na ro do wy pro ces ne go cja cyj ny w ra mach UNFCCC.

Po wsta je py ta nie – czy Mi ni ster stwo Śro do wi ska (MŚ) ra dzi so bie z ro lą głów ne go
roz gry wa ją ce go? Czy sku tecz nie re ali zu je po wy ższe dzia ła nia? Prze śledź my, co
w ostat nich la tach mo żna uznać za suk ces w re ali za cji po li ty ki kli ma tycz nej, a cze -
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go nie uda ło się osią gnąć. Od po wiedź na te py ta nia nie bę dzie jed no znacz na.
Z pew no ścią nie któ re dzia ła nia za słu gu ją na oce nę po zy tyw ną, ale ogól nie do mi -
nu je po czu cie nie do sy tu. Do głów nych suk ce sów mi ni ster stwa mo żna za li czyć przy -
ję cie am bit ne go do ku men tu Po li ty ki kli ma tycz nej w 2003 r. [Po li ty ka, 2003] oraz
wdro że nie eu ro pej skie go sys te mu han dlu emi sja mi. Ale przy głęb szej ana li zie tych
kwe stii na wet i tu po ja wia ją się wąt pli wo ści. Po li ty ka kli ma tycz na to „nie chcia ne
dziec ko” – ni gdy nie do cze ka ła się pro gra mu wdro że nio we go. Rząd „za po mniał”
o niej, przyj mu jąc in ne do ku men ty stra te gicz ne (np. po li ty kę ener ge tycz ną). 

Miej sce po li ty ki kli ma tycz nej w rzą do wych do ku men tach pla ni stycz nych jest co raz
bar dziej mar gi na li zo wa ne. Świad czy o tym na stę pu ją ca se kwen cja zda rzeń:

• 2003 – Po li ty ka kli ma tycz na za kła da cel re duk cyj ny 40% do 2020 w sto sun -
ku do 1988 r. [Po li ty ka, 2003];

• 2003 – Po li ty ka eko lo gicz na pań stwa na la ta 2003-2010 – prze ciw dzia ła nie
zmia nom kli ma tu wska za no ja ko je den z pod sta wo wych kie run ków dzia łań,
ale bez kon kret nych zo bo wią zań i me tod re ali za cji ce lu [Po li ty ka, 2003a];

• 2008 – Po li ty ka eko lo gicz na na la ta 2009-2016 – brak szcze gó ło wych od -
nie sień do ce lów re duk cyj nych oraz za dań w dzie dzi nie ada pta cji do zmian
kli ma tu; Po li ty ka…w ta kiej for mie zo sta ła przy ję ta przez Sejm w 2009 r. [Po -
li ty ka, 2008];

• 2009 – Po li ty ka ener ge tycz na do ro ku 2030 (pro jekt) – za gór ny pu łap zo -
bo wią zań przyj mu je je dy nie ce le wy ni ka ją ce z pa kie tu ener ge tycz no -kli ma -
tycz ne go [Po li ty ka, 2009]. 

Ja ko przy kład sku tecz nej po li ty ki kli ma tycz nej, przy wo łu je się czę sto wdro że nie eu -
ro pej skie go sys te mu han dlu emi sja mi. Nie ule ga wąt pli wo ści, że to nie zwy kle wa -
żny in stru ment. Nada nie eko no micz nej war to ści unik nię tej emi sji CO2 do pro wa dzi -
ło do te go, że spra wy emi sji sta ły się ele men tem pro ce sów de cy zyj nych w naj więk -
szych pol skich przed się bior stwach. Ale i ta szklan ka jest tyl ko do po ło wy peł na. Kry -
tycz ny ob ser wa tor zwró ci uwa gę, o czym pi sa no wcze śniej, jak śla ma zar nie wdra -
ża ny był ten sys tem. Z pew no ścią za uwa ży też, że spo sób dys try bu cji upraw nień
do emi sji fa wo ry zo wał ener ge ty kę i nie zmu szał prze my słu do in no wa cyj no ści i po -
szu ki wa nia spo so bów re duk cji emi sji. Mi mo że Mi ni ster Śro do wi ska po pie rał mo del
alo ka cji pre miu ją cy efek tyw ność, to po li tycz ne star cie z re sor tem go spo dar ki i skar -
bu (wła ści ciel wie lu elek trow ni) za koń czy ło się je go po ra żką. Wy gra ła tra dy cyj na
ener ge ty ka.

W oce nie wie lu ob ser wa to rów, Mi ni ster stwu Śro do wi ska nie uda ło się utwo rzyć sil -
ne go ze spo łu me ry to rycz ne go w dzie dzi nie ochro ny kli ma tu, co zmu sza Mi ni ster -
stwo czę sto do ko rzy sta nia z eks per tów ze wnętrz nych. Ne ga tyw nie mo żna oce nić
brak ja sno zde fi nio wa nych kom pe ten cji i za kre su od po wie dzial no ści po szcze gól -
nych ko mó rek. Sku tecz no ści dzia łań nie sprzy ja ją: nie sta bil ność ka dry urzęd ni czej
(zna mien nym przy kła dem by ły pro ble my z ob sa dą sta no wi ska dy rek to ra de par ta -
men tu od po wie dzial ne go za spra wy ochro ny kli ma tu), nie ja sne za sa dy po dej mo wa -
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nia de cy zji i w efek cie roz my cie od po wie dzial no ści. Przy kła dem po ra żki wy ni ka ją cej
z in sty tu cjo nal nej sła bo ści Mi ni ster stwa, jest np. ka ry god ne prze cią ga nie prac zwią -
za nych z wdro że niem me cha ni zmu zie lo nych in we sty cji (Gre en In ve st ment Sche -
me). W efek cie Pol ska stra ci ła oka zję do sprze da ży nad wy żek swo ich AAUs w naj -
bar dziej ko rzyst nej sy tu acji ryn ko wej. Po wa żnym za rzu tem jest ta kże brak ak tyw no -
ści Mi ni ster stwa w ta kich dzie dzi nach jak two rze nie pod staw do kra jo we go pro gra -
mu ada pta cji do zmian kli ma tu. Mi ni ster stwo nie opra co wa ło ta kże kon cep cji dzia -
łań re duk cyj nych w sek to rze non -ETS (za pierw szo pla no wy pro blem mo żna tu uznać
wzrost emi sji to wa rzy szą cy ży wio ło we mu roz wo jo wi mo to ry za cji; nie po koi też brak
in stru men tów re duk cji emi sji w sek to rze ko mu nal nym). 

Sła bość Mi ni ster stwa Śro do wi ska uwi dacz nia się zwłasz cza w sy tu acji rze czy wi stych
kon flik tów lub gdy gra to czy się o wy so kie staw ki. Gdy do szło do osta tecz nej dys ku -
sji nad kształ tem pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go (na szczy cie Ra dy Eu ro pej -
skiej w grud niu 2008 r.), trzon pol skie go ze spo łu ne go cja cyj ne go sta no wi li wi ce mi -
ni stro wie z UKIE i Mi ni ster stwa Go spo dar ki, tym sa mym do gło su do cho dzi ły przede
wszyst kim ar gu men ty eko no micz ne oraz nie po kój o kon dy cję pol skich przed się -
biorstw, a w mniej szym stop niu tro ska o spra wy ochro ny glo bal ne go kli ma tu. In ny
przy kład, to ba ta lia o KPRU na la ta 2008-2012. Mi ni ster Śro do wi ska w star ciu z Mi -
ni stra mi Go spo dar ki i Skar bu nie obro nił swo jej kon cep cji (bar dzo ra cjo nal nej
z punk tu wi dze nia ochro ny kli ma tu), pre fe ru ją cej przed się bior stwa, któ re do ko na ły
znacz ne go wy sił ku mo der ni za cyj ne go w ce lu ogra ni cze nia emi sji, wpro wa dza jąc
no wo cze sne tech no lo gie. Osta tecz nie, w uprzy wi le jo wa nej sy tu acji zna la zły się za -
kła dy z bra nży ener ge tycz nej, któ rym przy zna no nad mier ną pu lę w sto sun ku
do mo żli wo ści ogra ni cze nia emi sji.

In sty tu cje wspie ra ją ce Mi ni ster stwo Śro do wi ska
Na tu ral nym so jusz ni kiem Mi ni ster stwa Śro do wi ska są in sty tu cje, któ re mo gą fi nan -
so wać po li ty kę kli ma tycz ną, w tym zwłasz cza fun du sze eko lo gicz ne. War to za zna -
czyć, że przy ję ty mo del opłat za upraw nie nia do emi sji oraz opłat za nie wy wią za nie
się z obo wiąz ku osią gnię cia okre ślo ne go udzia łu ener gii z OZE spra wił, że do Na -
ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej tra fia du ży stru -
mień środ ków, któ re mo gą być prze zna czo ne na wspie ra nie pro jek tów słu żą cych
re ali za cji ce lów po li ty ki kli ma tycz nej. To ko rzyst ne roz wią za nie. Dzię ki nie mu 
NFO ŚiGW w la tach 2009-2012 pla nu je wy dać na wspar cie pro jek tów w dzie dzi nie
ener ge ty ki od na wial nej kwo tę 1,5 mld zł, któ ra sfi nan su je bu do wę in sta la cji o mo -
cy 300 MW oraz wdro że nie pro gra mu wspie ra nia wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji. 

Wa żnym ogni wem struk tu ry in sty tu cjo nal nej, dzia ła ją cej na rzecz ochro ny kli ma tu,
są nad zo ro wa ne przez Mi ni stra Śro do wi ska Kra jo we Cen trum In wen ta ry za cji Emi sji
(KCIE) i Kra jo wy Ad mi ni stra tor Sys te mu Han dlu Upraw nie nia mi do Emi sji (KA SHUE). 

Jed nym z za dań re ali zo wa nych przez KCIE, jest sza co wa nie rocz nych emi sji ga zów
cie plar nia nych z ob sza ru Pol ski oraz przy go to wy wa nie kra jo wych ra por tów in wen -
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ta ry za cyj nych na po trze by UNFCCC. KCIE po wsta ło w In sty tu cie Ochro ny Śro do wi -
ska na pod sta wie po ro zu mie nia trój stron ne go pod pi sa ne go przez Mi ni ster stwo Śro -
do wi ska, Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz In sty -
tut Ochro ny Śro do wi ska w War sza wie.

Na pod sta wie usta wy z dnia 22 grud nia 2004 r. o han dlu upraw nie nia mi do emi -
sji do po wie trza ga zów cie plar nia nych i in nych sub stan cji (Dz. U. 2004 nr 281
poz. 2784) po wo ła no no wą in sty tu cję – Kra jo wy Ad mi ni stra tor Sys te mu Han dlu
Upraw nie nia mi do Emi sji (KA SHUE). W jej struk tu rze zna la zło się KCIE, Za da nia 
KA SHUE zo sta ły okre ślo ne w usta wie tj.:

• pro wa dze nie Kra jo we go Re je stru Upraw nień do Emi sji;
• pro wa dze nie ba zy da nych za wie ra ją cej in for ma cje o in sta la cjach ob ję tych

sys te mem, nie zbęd ne do opra co wa nia kra jo we go pla nu roz dzia łu upraw -
nień do emi sji;

• mo ni to ro wa nie funk cjo no wa nia sys te mu, w tym prze pro wa dza nie prze glą -
dów, ana liz i ocen je go funk cjo no wa nia;

• opra co wy wa nie pro jek tów kra jo wych pla nów roz dzia łu upraw nień do emi sji; 
• udo stęp nia nie pro jek tów kra jo wych pla nów roz dzia łu upraw nień do emi sji

do kon sul ta cji spo łecz nych; 
• opra co wy wa nie ra por tów do ty czą cych sys te mu; 
• mo ni to ro wa nie dzia łań zwią za nych z re ali za cją pro jek tów wspól nych wdro -

żeń i me cha ni zmu czy ste go roz wo ju;
• udzie la nie wy ja śnień, opra co wy wa nie ma te ria łów in for ma cyj nych oraz pro -

wa dze nie szko leń do ty czą cych funk cjo no wa nia sys te mu.

Wo bec sła bo ści Mi ni ster stwa Śro do wi ska, KA SHUE sta ło się też ośrod kiem ana li -
tycz nym wy spe cja li zo wa nym w spra wach po li ty ki kli ma tycz nej (eu ro pej skiej i glo bal -
nej), dzia ła ją cym na po trze by pol skie go rzą du. Był m.in. ini cja to rem sys te mu zie lo -
nych in we sty cji (Gre en In ve st ment Sche me, GIS), któ ry dłu go nie mógł do cze kać się
re ali za cji. Tym cza sem, z punk tu wi dze nia po li ty ki ochro ny kli ma tu, jest to za gad nie -
nie o prio ry te to wym zna cze niu. GIS ma za pew nić, aby środ ki uzy ska ne ze sprze da -
ży pol skich nad wy żek AAUs zo sta ły prze zna czo ne na wspie ra nie dzia łań słu żą cych
ochro nie po wie trza i kli ma tu. Roz wią za nie ta kie nie tyl ko za gwa ran tu je do dat ko we
środ ki na pro wa dze nie po li ty ki eko lo gicz nej, ale też mo że być istot nym ar gu men -
tem prze ko nu ją cym po ten cjal nych kup ców do na by cia upraw nień do emi sji w na -
szym kra ju. To wa żny aspekt, po nie waż oce nia się, że na ryn ku tym po daż znacz nie
prze kra cza po pyt. Upraw nie nia do emi sji po win ny mieć więc do dat ko wy „eko lo gicz -
ny” wa lor. Mo że być nim wła śnie spraw nie re ali zo wa ny pro gram „zie lo nych in we -
sty cji”. Oce nia się, że Pol ska mo gła by wy sta wić na sprze daż jed nost ki przy zna nej
emi sji (AAUs) od po wia da ją ce emi sji 500 mln ton CO2 [Ume da, 2005], co przy ce -
nie 10 USD umo żli wi ło by uzy ska nie bli sko 15 mld zł. Mi mo że Pol ska od dłu ższe go
cza su pro wa dzi ła kon sul ta cje na te mat sprze da ży jed no stek Kio to (m.in. z Ja po nią
i Ka na dą), to brak od po wied nich pro ce dur unie mo żli wiał do tąd za war cie for mal -
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nych umów. W tej dzie dzi nie wy prze dzi ły nas już in ne kra je re gio nu (m.in. Wę gry
i Ukra ina). Sy tu ację tę zmie ni ło do pie ro wej ście w ży cie usta wy z 17 lip ca 2009 r.
o sys te mie za rzą dza nia emi sja mi ga zów cie plar nia nych i in nych sub stan cji (Dz. U.
Nr 130 poz. 1070). Usta wa jed no cze śnie prze kształ ca KA SHUE i KCIE w no wą jed -
nost kę or ga ni za cyj ną – Kra jo wy Ośro dek Bi lan so wa nia i Za rzą dza nia Emi sja mi
(KO Bi ZE), do któ re go za dań na le ży: 

• wy ko ny wa nie za dań zwią za nych z funk cjo no wa niem Kra jo we go sys te mu bi -
lan so wa nia i pro gno zo wa nia emi sji, w tym pro wa dze nie Kra jo wej ba zy
o emi sjach ga zów cie plar nia nych i in nych sub stan cji;

• pro wa dze nie Kra jo we go re je stru jed no stek Kio to;
• opi nio wa nie wnio sków o wy da nie li stu po pie ra ją ce go oraz wnio sków o wy -

da nie li stu za twier dza ją ce go re ali za cję pro jek tów wspól nych wdro żeń re ali -
zo wa nych na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej;

• opi nio wa nie pro jek tów wspól nych wdro żeń re ali zo wa nych po za te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz pro jek tów me cha ni zmu czy ste go roz wo ju;

• pro wa dze nie wy ka zu pro jek tów wspól nych wdro żeń re ali zo wa nych na te ry -
to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz wy ka zu pro jek tów po sia da ją cych li sty
po pie ra ją ce;

• pro wa dze nie wy ka zu jed no stek upraw nio nych do we ry fi ka cji ra por tów, do ty -
czą cych osią gnię tych efek tów zwią za nych z re duk cją emi sji ga zów cie plar nia -
nych w ra mach Kra jo we go sys te mu zie lo nych in we sty cji lub pro jek tów wspól -
nych wdro żeń oraz spo rzą dza nie ra por tów z oce ny do ku men ta cji pro jek to wej;

• spo rzą dza nie ra por tów i pro gnoz do ty czą cych wiel ko ści emi sji ga zów cie -
plar nia nych i in nych sub stan cji;

• opra co wy wa nie me to dy ki usta la nia wiel ko ści emi sji ga zów cie plar nia nych
i in nych sub stan cji dla po szcze gól nych ro dza jów in sta la cji lub ak tyw no ści
oraz me to dy ki wy zna cza nia wskaź ni ków emi sji na jed nost kę wy pro du ko wa -
ne go to wa ru, zu ży te go pa li wa lub su row ca;

• opra co wy wa nie wskaź ni ków emi sji ga zów cie plar nia nych i in nych sub stan -
cji na jed nost kę wy pro du ko wa ne go to wa ru, zu ży te go pa li wa lub su row ca.

Ko or dy na cja dzia łań mię dzy re sor to wych
Mi ni ster stwo Śro do wi ska przy go to wu je stra te gie i in ne do ku men ty, ale to, czy po li -
ty ka kli ma tycz na bę dzie sku tecz nie wcie la na w ży cie, za le ży w du żej mie rze od ja -
ko ści współ pra cy mię dzy re sor to wej oraz od po zy cji ochro ny śro do wi ska w po li ty ce
rzą du. To co ro bią Mi ni ster stwa: Go spo dar ki, In fra struk tu ry, Roz wo ju Re gio nal ne go
czy Rol nic twa i Roz wo ju Wsi ma w prak ty ce więk sze zna cze nie, niż dzia ła nia re sor -
tu śro do wi ska. Do tych czas rząd, na wet je śli re ali zo wał roz ma ite za da nia, któ re na -
le żą do za kre su po li ty ki kli ma tycz nej, ro bił to bez ca ło ścio wej wi zji oraz ko or dy na -
cji ró żno rod nych przed się wzięć. Tym cza sem, zmia ny kli ma tu są zja wi skiem tak zło -
żo nym, że tra dy cyj na „po li ty ka re sor to wa”, za któ rą od po wia da Mi ni ster Śro do wi -
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ska, a nie ca ły rząd, jest nie wy star cza ją ca. Za cho dzi ko niecz ność da le ko idą cej in -
te gra cji. Przy kła do wo, do wy zwań zwią za nych ze zmia na mi kli ma tu, wo bec któ rych
re sort śro do wi ska jest i po zo sta nie bez rad ny, na le żą np.:

• wzrost za gro że nia epi de mia mi no wych cho rób (tro pi kal nych), na któ re spo -
łe czeń stwo pol skie nie jest uod por nio ne;

• ko niecz ność prze pro wa dze nia zmian w ak tach praw nych, re gu lu ją cych
stan dar dy w dzie dzi nie bu dow nic twa i in fra struk tu ry w ce lu pod nie sie nia
po zio mu ochro ny przed po wo dzia mi, su sza mi, ro sną cym po zio mem mo rza,
skut ka mi sil nych wia trów (np. po sa do wie nie lek kich kon struk cji) czy zmia ny
cha rak te ru opa dów (tra dy cyj ne sys temy ka na li za cji desz czo wej nie są przy -
go to wa ne do na tę ża ją cych się desz czy) itp..

Po wta rza ją ce się co raz czę ściej eks tre mal ne zja wi ska me te oro lo gicz ne spra wią, że
ko niecz ne bę dą nie tyl ko dzia ła nia do raź ne, ale i sys te mo we (np. bu do wa struk tur
szyb kie go re ago wa nia i po mo cy, w tym ubez pie cze nia). 

W tej sy tu acji, ja ko krok mi ni mum ce lo we wy da je się po wo ła nie przy naj mniej
sta łe go mię dzy re sor to we go ze spo łu ro bo cze go od po wia da ją ce go za prze pływ
in for ma cji oraz pla no wa nie i wdra ża nie wspól nych dzia łań, a przede wszyst kim
unij ne go pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go. To roz le głe i skom pli ko wa ne
dzia ła nie, o ol brzy mim zna cze niu dla pol skiej go spo dar ki. Tym cza sem, mi mo że
od cza su za koń cze nia ne go cja cji nad pa kie tem mi nę ło wie le mie się cy, rząd
wciąż nie po wo łał peł no moc ni ka do spraw je go wdra ża nia. KA SHUE przed sta wi -
ło pro po zy cje roz dzia łu obo wiąz ków po mię dzy po szcze gól ne in sty tu cje pań stwo -
we w za kre sie wdra ża nia czę ści pa kie tu tzn. EU ETS i non -ETS, ale nie zo sta ło to
w ża den spo sób prze ło żo ne na zo bo wią za nia tych in sty tu cji do po dej mo wa nia
dzia łań [Za da nia, 2009]. 

Or ga ni za cje po za rzą do we zaj mu ją ce się ochro ną kli ma tu
Wa żną ro lę w kształ to wa niu po li ty ki ochro ny kli ma tu ma ją do ode gra nia or ga ni za -
cje po za rzą do we. To one za zwy czaj for mu łu ją naj da lej idą ce po stu la ty do ty czą ce
ogra ni cza nia emi sji i są rzecz ni kiem ak tyw nej po li ty ki kra jo wej i mię dzy na ro do-
we j42. Głos or ga ni za cji po za rzą do wych, o ile jest do brze na gło śnio ny przez me dia,
mo że wpły nąć na po ziom świa do mo ści spo łecz nej i zwięk sze nie zro zu mie nia oraz
ak cep ta cji dla ta kich przed się wzięć jak wpro wa dze nie no wych, pro eko lo gicz nych
roz wią zań w po li ty ce ener ge tycz nej, czy zwięk sze nie po mo cy ada pta cyj nej dla naj -
bar dziej po trze bu ją cych kra jów roz wi ja ją cych się. Or ga ni za cje po za rzą do we mo gą
od gry wać ro lę eko lo gicz ne go su mie nia, ale też „kon tro le ra” władz pu blicz nych oraz
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ośrod ków eks perc kich, kreu ją cych no we idee i pro po zy cje in no wa cyj nych roz wią zań
sys te mo wych, któ re mo gą przy czy nić się do re ali za cji ce lów po li ty ki kli ma tycz nej.

W ostat nich la tach or ga ni za cje po za rzą do we prze pro wa dzi ły, kil ka du żych kam pa -
nii, któ re ad re so wa ne by ły do sze ro kie go od bior cy. Ka ta li za to rem tej ak tyw no ści by -
ła z pew no ścią kon fe ren cja CO P14, któ ra od by wa ła się w Po zna niu. Oprócz dzia -
łań edu ka cyj nych, re ali zo wa no rów nież wie le za dań eks perc kich, m. in.: przy go to -
wy wa nie me ry to rycz nych sta no wisk, opi nio wa nie rzą do wych do ku men tów i stra te -
gii, a ta kże opra co wy wa nie wła snych ra por tów i pro po zy cji pro gra mo wych. 

Naj wa żniej szym fo rum współ pra cy or ga ni za cji po za rzą do wych za in te re so wa nych
ochro ną kli ma tu jest za wią za na w 2002 r. Ko ali cja Kli ma tycz na. Jej ce lem jest ini -
cjo wa nie i wspie ra nie dzia łań na rzecz usta no wie nia i re ali za cji ak tyw nej po li ty ki
kli ma tycz nej w na szym kra ju oraz mo ni to ro wa nie jej wdra ża nia. Dzia łal ność Ko ali -
cji wy ni ka z prze ko na nia, że ak tyw na po li ty ka kli ma tycz na jest środ kiem do wzmac -
nia nia go spo dar ki lo kal nej, two rze nia zie lo nych miejsc pra cy i pod nie sie nia ja ko ści
ży cia Po la ków. Jest rów nież wy ra zem po czu cia glo bal nej od po wie dzial no ści. Ka żda
z or ga ni za cji człon kow skich re ali zu je wła sne pro jek ty, zaś nie któ re ini cja ty wy (np.
opra co wa nie opi nii sta no wisk, re dak cja Biu le ty nu Kli ma tycz ne go) pro wa dzo ne są
wspól ny mi si ła mi43. Człon ko wie Ko ali cji Kli ma tycz nej to:

1.Cen ter for Cle an Air Po li cy (czło nek wspie ra ją cy)
2.Dol no ślą ska Fun da cja Eko ro zwo ju
3.Fun da cja Aeris Fu tu ro
4.Fun da cja Efek tyw ne go Wy ko rzy sta nia Ener gii
5.Fun da cja Eko lo gicz na „Ar ka”
6.Fun da cja Eko lo gicz na Zie mi Le gnic kiej „Zie lo na Ak cja”
7.Gre en pe ace Pol ska
8.In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju
9.Klub Ga ja
10. Li ga Ochro ny Przy ro dy
11. Pol ski Klub Eko lo gicz ny Okręg Dol no ślą ski
12. Pol ski Klub Eko lo gicz ny Okręg Gór no ślą ski
13. Pol ski Klub Eko lo gicz ny Okręg Ma zo wiec ki
14. Pol ski Klub Eko lo gicz ny Okręg Wiel ko pol ski
15. Spo łecz ny In sty tut Eko lo gicz ny
16. Sto wa rzy sze nie Eko lo gicz ne „Eko -Unia”
17. Sto wa rzy sze nie Zie lo ne Ma zow sze
18. WWF Pol ska
19. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
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Mimo że zaangażowanie polskiego trzeciego sektora w sprawy ochrony klimatu na
przestrzeni ostatnich lat zauważalnie wzrosło, wciąż daleko mu do profesjonalizacji
tej działalności, którą można zaobserwować w krajach Europy Zachodniej. Barierą
w jej rozwoju są między innymi ograniczone możliwości finansowe, jak i ogólny
regres działalności społecznej obserwowany w naszym kraju.

Biznes a ochrona klimatu
Po li ty ka kli ma tycz na, a zwłasz cza re gu la cje do ty czą ce ogra ni cza nia emi sji, stan dar -
dów ener ge tycz nych czy kosz tów po zy ska nia upraw nień do emi sji, ma ją za sad ni cze
zna cze nie dla funk cjo no wa nia wie lu przed się biorstw, zwłasz cza tych, któ re dzia ła ją
w sek to rach wy twa rza ją cych ener gię elek trycz ną i cie pło, a ta kże o wy so kiej ener -
go chłon no ści. Na tu ral nym zja wi skiem jest więc an ga żo wa nie się biz ne su w de ba tę
o ce lach po li ty ki kli ma tycz nej i środ kach ich re ali za cji oraz for mo wa nie wła snych
grup na ci sku. Z pew nym zdu mie niem mo żna by ło do strzec, że przez dłu gi czas zde -
cy do wa na więk szość pol skich przed się biorstw nie in te re so wa ła się pro ble ma ty ką
re duk cji emi sji. Ta bier ność wy ni ka ła z fak tu, że li be ral na po li ty ka kra jo wa, opar ta
na ce lu z Kio to, któ ry nie ja ko „sam się zre ali zo wał”, nie sta wia ła biz ne so wi nie mal
żad nych wy zwań. Sy tu acja ta zmie ni ła się za sad ni czo wraz z uzy ska niem człon ko -
stwa w UE i – tym sa mym – ko niecz no ścią re ali za cji unij nej po li ty ki kli ma tycz nej.
Naj po wa żniej szą kon se kwen cją by ło wdro że nie sys te mu han dlu upraw nie nia mi
do emi sji oraz per spek ty wa dal sze go za ostrze nia te go sys te mu w la tach 2013-2020
w wy ni ku wdro że nia po sta no wień pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go. Po ten cjal -
ne trud no ści zwią za ne z no wy mi prze pi sa mi oraz chęć wy pra co wa nia jak naj lep szej
po zy cji star to wej, przy czy ni ły się do po wsta nia po ro zu mień i or ga ni za cji biz ne so -
wych, sku pia ją cych się na spra wach istot nych z punk tu wi dze nia po li ty ki kli ma tycz -
nej. W 2005 r. po wsta ło Fo rum CO2, zrze sza ją ce bra nżo we or ga ni za cje go spo dar -
cze (m. in. z prze my słu hut ni cze go, che micz ne go, szklar skie go, ma te ria łów bu dow -
la nych) za in te re so wa ne ko or dy no wa niem dzia łań sek to rów prze my sło wych w za -
kre sie za rzą dza nia upraw nie nia mi do emi sji. Fo rum włą czy ło się ak tyw nie w de ba -
tę do ty czą cą spo so bu roz dzia łu upraw nień do emi sji i two rze nia KPRU, sta jąc się
rzecz ni kiem roz wią zań pre miu ją cych za kła dy o naj wy ższym po zio mie efek tyw no ści. 

Pa kiet ener ge tycz no -kli ma tycz ny spo tkał się ze szcze gól nie du żym sprze ci wem ze
stro ny ener ge ty ki, dla któ rej bę dzie naj trud niej szy (i naj kosz tow niej szy) do wdro -
że nia. Lob by ści zwią za ni z tym sek to rem gro zi li dra stycz ny mi pod wy żka mi cen
prą du dla użyt kow ni ków koń co wych oraz prze nie sie niem pro duk cji po za UE,
gdzie nie wpro wa dzo no tak su ro wych i kosz tow nych w re ali za cji stan dar dów śro -
do wi sko wych (po ja wił się np. pro jekt bu do wy elek trow ni wę glo wej na Ukra inie,
któ ra do star cza ła by prąd do pol skich od bior ców). Ini cja ty wą tej bra nży by ło po -
wo ła nie Gre en Ef fort Gro up, sku pia ją cej czte ry naj więk sze pol skie kon cer ny
ener ge tycz ne (PGE, Tau ron, Enea i Ener ga) oraz dwa po ro zu mie nia or ga ni za cji
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prze my sło wych – Fo rum CO2 i Fo rum Od bior ców Ener gii Elek trycz nej i Ga zu,
o któ rej pi sa no wcze śniej. Gre en Ef fort Gro up włą czy ła się ak tyw nie w koń co wą
fa zę ne go cja cji nad pa kie tem ener ge tycz no -kli ma tycz nym, wspie ra jąc pol ski
rząd w wy sił kach na rzecz je go osła bie nia. 
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Część II

WYZWANIA POLITYKI KLIMATYCZNEJ POLSKI

Ogólne

Limity redukcyjne
Klu czo wym wy zwa niem dla ca łej spo łecz no ści mię dzy na ro do wej, jest ogra ni cze nie
wzro stu śred niej tem pe ra tu ry na ku li ziem skiej. Zda niem kli ma to lo gów z Mię dzy rzą -
do we go Ze spo łu do Spraw Zmian Kli ma tu (z ang. IPCC)44 przez ostat nie 100 lat
(1906-2005) śred nia tem pe ra tu ra Zie mi wzro sła o 0,740C, a w Eu ro pie o 0,950C
i je że li nie na stą pią za sad ni cze zmia ny re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych, to,
w za le żno ści od za sto so wa nych mo de li, śred nia tem pe ra tu ra Zie mi mo że wzro -
snąć 1,1-6,40C w okre sie 2090-2099 w sto sun ku do okre su 1980-1999 (Rys. 10).
W za ło że niach tych klu czo wą ro lę od gry wa kon cen tra cja ga zów cie plar nia nych, któ -
rą na ko niec XXI wie ku sza cu je się od 600 do 1550 ppm [Cli ma te, 2007]. Aby po w-
strzy mać tem po zmian kli ma tu, wg IPCC ko niecz ne jest nie prze kro cze nie wzro stu
tem pe ra tu ry o 20C. Bę dzie to mo żli we, je śli stę że nie ga zów cie plar nia nych w at mos -
fe rze nie prze kro czy 450-550 ppm (obec nie wy no si oko ło 390 ppm). Jed na kże ma -
łe kra je wy spiar skie uwa ża ją, że jest to nie wy star cza ją ce i po stu lu ją ogra ni cze nie
wzro stu tem pe ra tu ry do po zio mu 1,50C, a kon cen tra cję ga zów cie plar nia nych
do 350 ppm. 

Bio rąc pod uwa gę hi sto rycz ną od po wie dzial ność kra jów roz wi nię tych, po win ny one
ogra ni czyć emi sję o 25-40% do ro ku 2020 i (w za le żno ści od ró żnych osza co -
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działania i wyznaczać ramy polityki przeciwdziałania globalnemu ocieplaniu.



wań) 60-95% w ro ku 2050 (w sto sun ku do ro ku ba zo we go). Pol ska, czło nek Unii
Eu ro pej skiej, OECD i NA TO, mi mo że jest kra jem na do rob ku, jest przez spo łecz -
ność mię dzy na ro do wą po strze ga na ja ko kraj roz wi nię ty, dla te go po wy ższe wiel ko -
ści od no szą się ta kże do na s45. 

W ro ku 2007 na Wio sen nym Szczy cie Ra dy Eu ro pej skiej, przy wód cy państw UE
uzgod ni li, że: „... Ra da Eu ro pej ska po twier dza, że zo bo wią za nia do ob ni że nia bez -
względ nych war to ści emi sji są pod sta wą świa to we go ryn ku upraw nień do emi sji dwu -
tlen ku wę gla. Kra je roz wi nię te po win ny na dal przo do wać w tym wzglę dzie, zo bo wią -
zu jąc się do wspól ne go zmniej sze nia swych emi sji ga zów cie plar nia nych do 2020 r.
o ok. 30% w sto sun ku do 1990 r. Po win ny to zro bić ta kże z my ślą o wspól nym ob ni -
że niu swych emi sji do 2050 r. o 60-80% w sto sun ku do 1990 r.” [Ra da, 2007]. Mi -
mo że nie ma bez po śred nie go prze ło że nia tych wiel ko ści na po szcze gól ne kra je
człon kow skie, sta no wi to dla nich pew ne go ro dza ju wy tycz ną do po dej mo wa nych
dzia łań. Szcze gó ły w tym za kre sie za war te są w przy ję tym pod ko niec 2008 r. pa -
kie cie ener ge tycz no -kli ma tycz nym.

Jak wcześniej wspomniano, także władze polskie określiły, w przyjętej przez rząd
Polityce klimatycznej, wielkość redukcji, jaką Polska zamierza osiągnąć do roku
2020 w wysokości 40% w stosunku do roku bazowego tj. 1988. W raporcie Polska
2030 cel redukcyjny określono na 50% w roku 2030 [Polska, 2009]. 

Stu dia pro wa dzo ne w ra mach Al ter na tyw nej Po li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do 2030
ro ku (APE) [Al ter na tyw na, 2009] wy ka za ły, że mo żli we jest w Pol sce utrzy ma nie wy -
so kie go tem pa roz wo ju go spo dar cze go przy jed no cze snej, zna czą cej re duk cji emi -
sji ga zów cie plar nia nych. Wdro że nie te go kie run ku roz wo ju pro wa dzić bę dzie
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45 Wśród krajów poza Aneksem I, w grupie tzw. państw rozwijających się, na które nie zostały nałożone
zobowiązania redukcyjne,  są kraje zamożniejsze niż Polska, jak np. Arabia Saudyjska.

Rysunek 10. Prognozowane zmiany średniej rocznej temperatury powietrza w różnych częściach
świata w stosunku do okresu 1980-1999: A - zmiany w latach 2020-2029; B - zmiany w latach
2090-2099 (według modelu AOGCM)

Zródło: [Summary, 2007].
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do ogra ni cze nia w okre sie 2006-2030 emi sji gazów cieplarnianych w ener ge ty ce
(za wo do we elek trow nie i cie płow nie) o po nad 50%, a w sek to rze ko mu nal no -by to -
wym mo żli wa jest ska la re duk cji na po zio mie 57%. Na to miast w sek to rze trans por -
tu, w okre sie 2005-2030, na wet w przy pad ku pod ję cia bar dzo zde cy do wa nych
dzia łań, mo żli we bę dzie je dy nie ogra ni cze nie wzro stu emi sji do wy so ko ści 27%46.
Ogra ni cze nia emi sji w prze my śle i rol nic twie są zde cy do wa nie mniej sze (ale ta kże
wiel kość emi sji ga zów cie plar nia nych z tych sek to rów jest nie wiel ka). W od nie sie niu
do nich mo żna mó wić je dy nie o re duk cji emi sji rzę du kil ku mi lio nów ton. 

Re ali za cja re ko men da cji przed sta wio nych w Al ter na tyw nej Po li ty ce Ener ge tycz nej [Al ter -
na tyw na, 2009] po win na spo wo do wać, że w ro ku 2030 wiel ko ści emi sji w Pol sce wy -
nie sie ok. 210 mln ton CO 2eq wo bec po nad 563 mln ton CO 2eq w ro ku 1988 (rok ba -
zo wy) i bli sko 400 mln ton CO 2eq w ro ku 2007. Ozna cza to mo żli wość re duk cji o 63%
w sto sun ku do ro ku ba zo we go, 53% w sto sun ku do ro ku 1990 i 45% w sto sun ku do ro -
ku 2005. Tak więc z APE jed no znacz nie wy ni ka, że Pol ska mo że na dal być li de rem
w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych i osią gnąć ta ki po ziom re duk cji, ja ki zgod -
nie z IV ra por tem IPCC po wi nien na stą pić w kra jach roz wi nię tych. Klu czem do utrzy my -
wa nia po zy cji li de ra w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych, jest in te gra cja po li ty -
ki go spo dar czej z po li ty ką kli ma tycz ną. Bez te go, dal sze dzia ła nia bę dę nie spój ne i nie
do pro wa dzą do dal szych, zna czą cych ogra ni czeń emi sji ga zów cie plar nia nych. 

Pierw szym kro kiem rze czy wi stej in te gra cji jest uzna nie, że w ro ku 2030 Pol ska nie
bę dzie emi to wać wię cej niż 210 mln ton CO 2eq. Na stęp nym, po win no być roz dzie -
le nie tej wiel ko ści na po szcze gól ne sek to ry go spo dar ki, a zwłasz cza na: ener ge ty -
kę, trans port, bra nże prze my sło we i sek tor by to wo -ko mu nal ny. Do tych cza so we po -
dej ście, po le ga ją ce na for mu ło wa niu naj pierw ska li za spo ko je nia po trzeb spo łecz -
nych i go spo dar czych, a na stęp nie po dej mo wa niu prób po pra wy efek tyw no ści wy -
ko rzy sta nia za so bów oraz mi ni ma li za cji od dzia ły wa nia na śro do wi sko, jest nie
do za ak cep to wa nia. Wy ni ka to z fak tu skoń czo no ści ku li ziem skiej (za so by i zdol -
ność do ra dze nia so bie z za nie czysz cze nia mi) oraz za sad spra wie dli wo ści mię dzy -
po ko le nio wej i prze zor no ści eko lo gicz nej. 

W związ ku z tym, nie zbęd ne jest opra co wa nie no wej, am bit nej po li ty ki kli ma tycz nej
okre śla ją cej ww. li mi ty emi sji ga zów cie plar nia nych i ich po dział na po szcze gól ne
sek to ry. Na tej pod sta wie na le ża ło by do ko nać we ry fi ka cji już obo wią zu ją cych do ku -
men tów stra te gicz nych, a wiel ko ści przy ję te w po li ty ce kli ma tycz nej wy ko rzy stać
przy for mu ło wa niu no wych stra te gii i po li tyk. Wy da je się ta kże ko niecz ne prze ło że -
nie li mi tów emi sji na układ re gio nal ny, tj. wo je wódz twa i du że mia sta. Przy kła dem
ta kie go for mu ło wa nia do ku men tów stra te gicz nych są pra ce, któ re pro wa dzo ne by ły
w In sty tu cie na rzecz Eko ro zwo ju nad po li ty ką trans por to wą [Al ter na tyw na, 1999]
i ener ge tycz ną [Al ter na tyw na, 2009]. In stru men tem spraw dza ją cym po praw ność do -
sto so wa nia po szcze gól nych do ku men tów stra te gicz nych do li mi tów za pi sa nych w po -
li ty ce kli ma tycz nej, po win ny być pro gno zy od dzia ły wa nia na śro do wi sko, któ rych
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46 W przypadku braku takich działań, w scenariuszu biznes jak zwykle (bussines as usually) wzrost emisji
szacowany jest na poziomie 68%.



obo wią zek wy ko ny wa nia jest okre ślo ny w usta wie z 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo -
stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro -
nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko. [Dz.U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z póź niej szy mi zmia na mi].

Przygotowanie społeczeństwa i gospodarki do zmieniającego się klimatu
Po li ty ka spo łecz na i go spo dar cza po win ny li czyć się z tym, że nad cho dzą ce zmia -
ny kli ma tycz ne są – przy naj mniej do pew ne go stop nia – nie uchron ne. Po wo du je to
ko niecz ność przy ję cia przez Pol skę od po wied niej po li ty ki ada pta cyj nej. Ce lem
ada pta cji jest ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut ków zmian kli ma tycz nych lub wy ko -
rzy sty wa nie mo żli wo ści, któ re ta kie zmia ny mo gą przy no sić. Wdra ża nie dzia łań
ada pta cyj nych nie ozna cza re zy gna cji z pod sta wo we go kie run ku po li ty ki kli ma tycz -
nej, czy li wy sił ków zmie rza ją cych do ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych. To
dwa nur ty, któ re po win ny się uzu peł niać. Im sku tecz niej sza bę dzie ich jed no cze -
sna re ali za cja, tym ni ższe sta je się ry zy ko, ja kie dla spo łe czeń stwa nio są skut ki
zmian kli ma tycz nych.

Ada pta cja to za gad nie nie prze kro jo we do ty czą ce za rów no in te re sów pry wat nych, jak
i ogól no spo łecz nych, jed nak klu czo wą ro lę w przy go to wa niu do funk cjo no wa nia
w wa run kach zmie nia ją ce go się kli ma tu od gry wa ją wła dze pu blicz ne. To one dys po -
nu ją in stru men ta mi, przy po mo cy któ rych mo gą wpły wać na za cho wa nia i po trze by
lu dzi. Ich ro lą po win no być też pro wa dze nie ak cji in for ma cyj nych, pod no szą cych po -
ziom świa do mo ści spo łecz nej oraz wspie ra nie ini cja tyw od dol nych.

Skuteczny program adaptacyjny powinien zawierać zróżnicowane działania
dostosowawcze, obejmujące zarówno przedsięwzięcia techniczne (np. budowę
niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża), jak i zmiany
prawne oraz regulacyjne (np. zmiany w systemie planowania przestrzennego
ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami, bardziej
elastyczne procedury szybkiego reagowania na klęski żywiołowe). Niezbędne jest
też szerokie upowszechnianie wiedzy na temat koniecznej zmiany zachowań
gospodarczych (np. w dziedzinie praktyk agrotechnicznych). Przy opracowywaniu
takiego programu warto wziąć pod uwagę pewne generalne zasady, takie jak: 

• minimalizowanie podatności na ryzyko związane ze zmianami klimatu, np.
uwzględnianie tego aspektu na etapie planowania inwestycji;

• ko niecz ność opra co wa nia pla nów szyb kie go re ago wa nia na wy pa dek ka ta -
strof kli ma tycz nych (po wo dzie, su sze, fa le upa łów, hu ra ga no we wia try 47)
tak, aby in sty tu cje pu blicz ne by ły przy go to wa ne do nie sie nia na tych mia sto -
wej po mo cy po szko do wa nym;
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47 Wg Eu ro pe an Se ve re We ather Da ta ba se w Pol sce w 1991 r. zda rzy ło się tyl ko jed no tor na do, w 1996 r.
– 7, w 2001 r. – 8, a w 2006 r. aż 52. Z ra por tu Głów ne go Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go wy ni ka, że licz -
ba ka ta strof bu dow la nych spo wo do wa nych wia trem ro śnie z ro ku na rok. W 2006 r. by ło ich 55, w 2007
– 401, a w 2008 już 1000. 



• zidentyfikowanie działań, które z punktu widzenia efektywności kosztowej
powinny być podjęte w pierwszej kolejności i tych, które można odłożyć na
później;

• przygotowanie się, w pierwszym rzędzie,  do przeciwdziałania szkodom,
których skutki mogą być nieodwracalne (np. utrata dóbr kultury, rzadkich
ekosystemów);

• priorytetowe traktowanie działań, które będą przynosić dodatkowe korzyści
społeczne.

Ada pta cji do zmian kli ma tycz nych nie na le ży trak to wać ja ko od dziel ne go te ma tu.
By stra te gia ada pta cyj na mia ła szan sę na rze czy wi ste wcie le nie w ży cie, aspekt ten
mu si zo stać włą czo ny do pro ce su de cy zyj ne go w wie lu ob sza rach. Przy kła dem mo -
że być pla no wa nie prze strzen ne i two rze nie pla nów za go spo da ro wa nia. Mię dzy in -
ny mi, po win ny one brać pod uwa gę mo żli we skut ki zmian kli ma tu przy wy zna cza -
niu te re nów pod za bu do wę, za wie rać ana li zy ko rzy ści i strat dla in fra struk tu ry tu ry -
stycz nej, itp. 

Pod sta wę do stwo rze nia stra te gii ada pta cyj nych po win na sta no wić ana li za ak tu al -
nej i przy szłej wra żli wo ści na zmia ny kli ma tu oraz oce na ry zy ka i prze gląd ak tu al -
nej po li ty ki w da nej sfe rze pla no wa nia. Wy bór kie run ków dzia łań ada pta cyj nych
po wi nien być po prze dzo ny roz wa że niem ró żnych opcji. Ko niecz ne jest też pro wa -
dze nie dzia łań ewa lu acyj nych i mo ni to ru ją cych, któ re po zwo lą zwe ry fi ko wać sku -
tecz ność pod ję tych kro ków oraz da dzą mo żli wość wpro wa dze nia ko rekt. Pro gra my
ada pta cji po win ny być two rzo ne za rów no na po zio mie kra jo wym, jak i w ska li re -
gio nal nej oraz lo kal nej, a od po wie dzial ność za ich stwo rze nie i wdro że nie spo czy -
wa na ad mi ni stra cji pań stwo wej oraz sa mo rzą do wej.

Ko niecz ność opra co wa nia pro gra mu ada pta cji do zmian kli ma tu po win na wy ni kać
za rów no z po sta no wień Kon wen cji Kli ma tycz nej, jak i pra wa UE. Prze pro wa dzo ne
ana li zy wska zu ją, że w Pol sce do ob sza rów naj bar dziej na ra żo nych na zmia ny kli -
ma tu na le żą: go spo dar ka wod na i ochro na wy brze ża, rol nic two oraz ochro na zdro -
wia. Za tem, przy kła do wo, w za kre sie ochro ny wy brze ży nie zbęd ne jest zi den ty fi ko -
wa nie ob sza rów naj cen niej szych, któ re mu szą być bez względ nie chro nio ne (np.
por ty, mia sta, obiek ty prze my sło we, ob sza ry de pre syj ne). In ne go po dej ścia wy ma -
gać bę dą stre fy, któ re mu szą być chro nio ne w ogra ni czo nym stop niu (np. Pół wy sep
Hel ski lub Mie rze ja Wi śla na), gdzie ko niecz ne mo gą oka zać się ta kie przed się wzię -
cia jak np. bu do wa es ta kad, ochro na miej sco wo ści lub czę ścio we prze sie dle nie lud -
no ści. We dług wstęp nych sza cun ków, kosz ty ada pta cji pol skie go wy brze ża do pod -
no szą ce go się po zio mu Bał ty ku okre ślo no na 6 do 13 mld USD (w ce nach 1995 r.),
w za le żno ści od tem pa i ska li wzro stu po zio mu mo rza [Stra te gie, 1996]. Im póź niej
zo sta ną pod ję te dzia ła nia ada pta cyj ne, tym wy ższy bę dzie ich koszt, na wet o 50%.
Z dru giej stro ny stra ty, do któ rych doj dzie przy bra ku ja kich kol wiek dzia łań, prze -
kro czyć mo gą 30 mld USD (sza cun ki te wy ko na ne by ły w po ło wie lat 90.; od te go
cza su za rów no kosz ty dzia łań ada pta cyj nych, jak i war tość po ten cjal nych szkód
wzro sły kil ku krot nie). 
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Prze pro wa dzo ne w Pol sce w la tach 90. frag men ta rycz ne ana li zy, okre śli ły wra żli -
wość wy bra nych sek to rów i kie run ki dzia łań ko niecz nych dla ogra ni cze nia ne ga tyw -
ne go wpły wu spo dzie wa nych zmian kli ma tu. Pro wa dzo ne są ta kże szcze gó ło we ba -
da nia nad ada pta cją rol nic twa do prze wi dy wa nych zmian kli ma tycz nych, wska zu ją -
ce m.in. na ko niecz ność uwzględ nie nia za gro żeń wy ni ka ją cych z po ja wie nia się no -
wych szkod ni ków i cho rób oraz zmian w pro duk tyw no ści trwa łych użyt ków zie lo nych
[Zmia ny, 2008; Ka ra czun, Wój cik, 2009]. Jed nak wy ni ki tych prac nie spo ty ka ją się
z za in te re so wa niem de cy den tów i po li ty ków. Po wsta ją ce pla ny, pro gra my i stra te -
gie roz wo ju kra ju w ogó le nie uwzględ nia ły do tej po ry kwe stii zmian kli ma tu oraz
ich po ten cjal ne go wpły wu na dzia łal ność go spo dar czą. 

Zmiana nastawienia Polaków do problemu zmian klimatu
Przez dłu gi czas pa no wa ła po wszech na opi nia, że Po la cy nie in te re su ją się pro ble -
mem zmian kli ma tu. Opi nię ta ką zda wa ły się po twier dzać ba da nia EU RO STAT, któ -
re wska zy wa ły ni ższy niż śred ni dla Unii Eu ro pej skiej po ziom świa do mo ści pol skie -
go spo łe czeń stwa w od nie sie niu do te go za gad nie nia. Co praw da we dług tych ba -
dań aż 72% Po la ków uwa ża ło, że kli mat jest po wa żnym pro ble mem, ale i tak był to
od se tek ni ższy niż śred nia dla ca łej UE (74%), ale tyl ko 50% uzna ło, że jest to wa -
żne za gad nie nie glo bal ne (śred nia dla UE to 62%) [Eu ro pe ans, 2008].

Zor ga ni zo wa nie w Po zna niu Kon fe ren cji Kli ma tycz nej w 2008 ro ku (CO P14), zwięk -
szo na ak tyw ność or ga ni za cji po za rzą do wych, a ta kże re sor tu śro do wi ska, spo wo do -
wa ły w ostat nim cza sie wzrost świa do mo ści spo łecz nej w kwe stii zmian kli ma tu.
Prze pro wa dzo ne na po cząt ku 2009 ro ku przez Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej
(CBOS) ba da nia wy ka za ły, że po nad 80% Po la ków uzna je zmia ny kli ma tu za po wa -
żny pro blem (Rys. 11). Istot ne jest przy tym, że spo sób po strze ga nia pro ble mu
zmian kli ma tu za le ży przede wszyst kim od wie ku ba da nych. Po wa żne po dej ście
do kwe stii zmian kli ma tu ce chu je oso by naj młod sze, na to miast scep tycz ni są przede
wszyst kim naj star si re spon den ci [Opi nie, 2009].

Po la cy co raz czę ściej do strze ga ją ta kże, że zmia ny kli ma tu do ty ka ją ich oso bi ście.
Ich wpływ na ży cie co dzien ne do strze ga po nad 73% re spon den tów ob ję tych ba da -
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49,2 - bardzo poważny

raczej poważny - 32,5

11,1 - raczej nieważny

w ogóle nieważny - 1,7
trudno powiedzieć - 5,5

Rysunek 11. Sposób postrzegania problemu zmian klimatu przez Polaków (w %) 

Zródło: [Opinie, 2009].



niem CBOS. Jesz cze więk szy od se tek Po la ków uzna je, że za po bie ga nie zmia nom
kli ma tu jest dzia ła niem pierw szo pla no wym (Rys. 12). 

Po za in for ma cja mi o po zy tyw nych zmia nach, ba da nia CBOS ujaw ni ły pro blem,
z któ rym trze ba bę dzie się zmie rzyć w naj bli ższym cza sie. Do ty czy on sil nie zin sty tu -
cjo na li zo wa ne go po dej ścia Po la ków do kwe stii ochro ny kli ma tu. Na py ta nie: kto
w Pol sce po wi nien po dej mo wać dzia ła nia na rzecz prze ciw dzia ła nia zmia nom kli ma -
tu? aż 67,5% ba da nych od po wie dzia ło, że rząd (lub wła dze cen tral ne), a 32,9%, że
wła dze lo kal ne (gmi ny, mia sta). Na wła sną od po wie dzial ność ka żde go z nas (dzia -
ła nia po win ni po dej mo wać sa mi miesz kań cy) wska za ło tyl ko 32,9% re spon den tó w48. 

Badania dotyczące świadomości ekologicznej, przeprowadzane przez Instytut na
rzecz Ekorozwoju na próbie ogólnopolskiej 1000 respondentów w roku 2008 i
2009, potwierdzają ww. spostrzeżenia. Jedno z pytań dotyczyło, w jakim stopniu
działalność człowieka ma wpływ na zmiany klimatyczne? Porównanie tych dwóch
badań, pomiędzy którymi odbył się COP14 w Poznaniu, wyraźnie pokazuje, że
znacząco wzrosła grupa osób jednoznacznie przypisujących zmiany klimatyczne
zachowaniom człowieka (Tab. 6). Natomiast o odpowiedzialności „społeczeństwa
za zmiany klimatyczne są najbardziej przekonani: pracownicy administracyjno-
biurowi i technicy, pracujący w sektorze prywatnym, mieszkańcy największych miast,
członkowie gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita (powyżej
1500 zł). We wszystkich wymienionych grupach udział odpowiedzi zdecydowanie
podzielających ten pogląd kształtował się powyżej 75% (średnia dla całej próby –
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Rysunek 12. Opinia Polaków na temat znaczenia problemu zmian klimatu w życiu codziennym

Zródło: [Opinie, 2009].

48 Ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, wartości tych nie można sumować do
100%.



63,6%). W najmniejszym stopniu omawianą zależność dostrzegają rolnicy, a także
emeryci i ludzie w wieku powyżej 64 lat”. [Bołtromiuk, 2009]

Jak się wy da je, pro wa dze nie sku tecz nej, ak tyw nej po li ty ki kli ma tycz nej wy ma gać
bę dzie znacz nie moc niej szej pre sji i wspar cia ze stro ny spo łe czeń stwa. Dzia ła nia
władz nie bę dą bo wiem sku tecz ne, je śli nie bę dą wspie ra ne ak tyw no ścią sa mych
oby wa te li. Wy zwa niem za rów no dla wła dzy pu blicz nej jak i or ga ni za cji po za rzą do -
wych bę dzie ko niecz ność uświa do mie nia spo łe czeń stwu, że to wła śnie ono ma naj -
więk szy wpływ na po ziom emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce. Styl ży cia, spo sób
re ali za cji po trzeb ko mu ni ka cyj nych, wy bo ry kon su menc kie do ko ny wa ne przez ka -
żde go miesz kań ca Pol ski wpły wa ją bez po śred nio na wiel kość emi sji GHG.

Prze ko na nie Po la ków o od po wie dzial no ści władz za sku tecz ne dzia ła nia na rzecz
ochro ny kli ma tu, na kła da na po li ty ków i in sty tu cje pu blicz ne szcze gól ną od po wie dzial -
ność. Brak tych dzia łań bę dzie bo wiem po strze ga ny ja ko lek ce wa że nie po trzeb spo -
łecz nych i mo że pro wa dzić do zmniej sze nia po zio mu za ufa nia oby wa te li do in sty tu cji
pu blicz nych. Nie ste ty, jak wska za no wcze śniej, więk szość pol skich po li ty ków nie po czu -
wa się do od po wie dzial no ści w tym za kre sie. Po twier dza ją to rów nież ba da nia prze pro -
wa dzo ne przez In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju w 30 gmi nach. [Spo łe czeń stwo, 2008].
Zmia na te go sta no wi ska bę dzie w naj bli ższych la tach ogrom nym wy zwa niem. 

Sil nie zin sty tu cjo na li zo wa ne po dej ście Po la ków do ochro ny kli ma tu po wo du je jesz -
cze je den pro blem – ma łą go to wość do wspie ra nia dzia łań ochron nych w kra jach
roz wi ja ją cych się. Klu czo wym pro ble mem bę dzie prze ko na nie spo łe czeń stwa, że
po win no się współ fi nan so wać kosz ty ada pta cji i ogra ni cza nia emi sji w kra jach roz -
wi ja ją cych się, przy czym zwró cić na le ży uwa gę, że część pro duk tów i urzą dzeń po -
cho dzą cych z tych kra jów jest kon su mo wa na lub użyt ko wa na przez nas. Obec na dy -
na mi ka ne go cja cji kli ma tycz nych wska zu je, że przy szłe po ro zu mie nie wy zna cza ją ce
mię dzy na ro do we ra my ochro ny kli ma tu bę dzie de fac to umo wą w spra wie po mo cy
roz wo jo wej na bez pre ce den so wą ska lę. Nie ma na ra zie (ani w spo łe czeń stwie, ani
wśród elit po li tycz nych) po czu cia, że ma my mo ral ny obo wią zek świad cze nia po mo -
cy kra jom roz wi ja ją cym się. 
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Tabela 6. Opinie na temat wpływu działalności (przeciętnego) człowieka na zmiany klimatyczne

Źródło: [Bałtromiuk, 2009].
* w badaniu z 2008 r. respondenci mogli wybrać jedynie odpowiedź „niewielki”



Zmia na na sta wie nia Po la ków do pro ble mu zmian kli ma tu nie bę dzie mo żli wa bez
sku tecz nych kam pa nii edu ka cyj nych. Ba da nia CBOS wska zu ją, że głów ne źró dło in -
for ma cji o zmia nach kli ma tu i po trze bie je go ochro ny dla miesz kań ców na sze go
kra ju sta no wią me dia: te le wi zja (93,7% wska zań), In ter net, pra sa co dzien na, ra dio
(po nad 30% wska zań)49. In ne źró dła in for ma cji ma ją mniej sze zna cze nie. Dla te go
też wy zwa niem bę dzie do star cza nie me diom wia ry god nej in for ma cji, któ ra kształ -
to wać bę dzie opi nię pu blicz ną na te mat zmian i ochro ny kli ma tu. Jed no cze śnie, wy -
ma ga ne bę dzie od me diów bar dziej od po wie dzial ne i rze tel ne in for mo wa nie o ca -
łym spek trum za gad nień zwią za nych z ochro ną kli ma tu glo bal ne go.

Ener ge ty ka

Ener ge ty ka sta no wi głów ne źró dło emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce i w tym ob -
sza rze ist nie je naj więk szy po ten cjał re duk cji. Tkwi on głów nie w:

• mo żli wo ści oszczę dza nia ener gii, sza co wa ne go na rok 2020 na po zio -
mie 40 TWh/r dla ener gii elek trycz nej oraz 307,7 PJ/r dla pa liw i in nych ro -
dza jów ener gii [Ra port, 2009];

• roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej, gdyż re al ny po ten cjał eko no micz ny (ener -
gia koń co wa) sza co wa ny na rok 2020 wy no si 1.160 PJ, a je go wy ko rzy sta -
nie w ro ku 2006 wy nio sło tyl ko 17,4% [Mo żli wo ści, 2007]; 

• roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej jak do tej po ry nie obec nej w Pol sce 50.

Istot nym za gad nie niem w kon tek ście tych mo żli wo ści jest zna cze nie wę gla ka mien -
ne go i bru nat ne go dla przy szło ści pol skiej ener ge ty ki. W przy pad ku suk ce su tech -
no lo gii CCS (skła do wa nia dwu tlen ku wę gla po cho dzą ce go ze spa la nia pa liw wę -
glo wo do ro wych w głę bo kich war stwach geo lo gicz nych), ta kże w od nie sie niu
do ener ge ty ki opar tej na wę glu, mo gą za ist nieć do dat ko we mo żli wo ści re duk cji
emi sji GHG do at mos fe ry.

W pra cach nad Al ter na tyw ną Po li ty ką Ener ge tycz ną (APE) prze ana li zo wa no sześć
sce na riu szy roz wo ju elek tro ener ge ty ki w Pol sce. Bio rąc pod uwa gę ró żne aspek ty
(m. in. kosz ty in we sty cyj ne i eks plo ata cyj ne, za gad nie nia tech no lo gicz ne, pro ble my
spo łecz ne i kwe stie eko lo gicz ne), uzna no, że naj ko rzyst niej szym dla Pol ski, w per -
spek ty wie ro ku 2030, jest sce na riusz z mak sy mal ną, zmien ną w cza sie efek tyw no -
ścią ener ge tycz ną i znacz nym udzia łem OZE. Sce na riusz ten zde fi nio wa no w spo -
sób na stę pu jący [Alternatywna, 2009]:

• „wielkość produkcji energii elektrycznej na poziomie 171 TWh w roku 2020
i na poziomie 192 TWh w roku 2030, przy 156 TWh w roku 2005;
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49 Ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, wartości tych nie można sumować do
100%.

50 Ministerstwo Gospodarki w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku przewiduje, że do 2030
roku powstaną trzy elektrownie atomowe o łącznej mocy ok. 5 tys. MW. [Polityka, 2009].



• tem po wzro stu efek tyw no ści ener ge tycz nej na po zio mie 2,5% śred nio rocz nie
do ro ku 2020, a póź niej na po zio mie 2% śred nio rocz nie do ro ku 2030;

• wiel kość udzia łu ener ge ty ki od na wial nej na po zio mie 19% ener gii koń co wej
w ro ku 2020 i na po zio mie 35% ener gii koń co wej w ro ku 2030, przy 7% w ro -
ku 2006;

• spa dek emi sji CO2 z 147 mln ton w ro ku 2005 do 116 mln ton w ro ku 2020
i do 71 mln ton CO2 w ro ku 2030 (do ty czy elek trow ni i elek tro cie płow ni za -
wo do wych ob ję tych w EU ETS)”.

Obok elek tro ener ge ty ki za gad nie niem po ru sza nym w APE by ło za spo ko je nie po -
trzeb ko mu nal no -by to wych – zwłasz cza za opa trze nia w cie pło. Oce nio no, że mo żli -
wo ści ogra ni cze nia emi sji ta kże w tym sek to rze są znacz ne i wy no szą 48% do ro -
ku 2020 i 57 % do ro ku 2030 w sto sun ku do ro ku 1996 (Tab. 7). 

Ta kże w opra co wa niu Gre en pe ace pt. [R] ewo lu cja ener ge tycz na dla Pol ski wska zu je
się na znacz ne mo żli wo ści oszczę dza nia ener gii i roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej.
Stwier dza się w nim, że: „... Ten den cje pro -efek tyw no ścio we w za po trze bo wa niu
na ener gię koń co wą w sce na riu szu al ter na tyw nym roz wi ja ją się od sa me go po cząt ku
kon se kwent nie ale stop nio wo i przy no szą za uwa żal nie ni ższe za po trze bo wa nie na ener -
gię koń co wą od sce na riu sza re fe ren cyj ne go do pie ro ok. 2020 r., w 2050 r. osią ga jąc po -
ziom za le d wie 1932 PJ, czy li po nad 34% mniej niż w sce na riu szu re fe ren cyj nym... Udział
ener gii ze źró deł od na wial nych w zu ży ciu pa liw i ener gii na ce le ener ge tycz ne (z wy łą -
cze niem zu ży cia na ce le nie -ener ge tycz ne) wzra sta do 21,6% w 2020 r. dzię ki te mu Pol -
ska w spo sób zna czą cy prze kra cza 15% cel za pro po no wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską
i już po 2015 ro ku uzy sku je po ten cjał by cia eks por te rem zie lo nej ener gii w UE. Do 2050
ro ku udział ten wzra sta znacz nie i Pol ska mo że po kryć po nad po ło wę za po trze bo wa nia
na ener gię koń co wą z od na wial nych źró deł – do kład nie 54%...” [Re wo lu cja, 2008].

Bio rąc pod uwa gę po wy ższe mo żli wo ści, jak i wy zwa nia zwią za ne z ko niecz no ścią dal -
sze go znacz ne go ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych w per spek ty wie ro ku 2030,
ry su je się na stę pu ją ca stra te gia po stę po wa nia w za kre sie ener ge ty ki, a mia no wi cie:
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Tabela 7. Pro gno zy emi sji w sek to rze ko mu nal no -by to wym

Źródło: [Pa sierb, Bań kow ski 2009].



• zna czą cy wzrost efek tyw no ści (np. wpro wa dze nie bia łych cer ty fi ka tó w51, po -
wo ła nie Fun du szu Efek tyw no ści Ener ge tycz nej i Ener gii Od na wial ne j52, za -
sto so wa nie ko mer cyj nych in stru men tów ryn ko wych, jak Per for man ce Con -
trac tin g53, pro wa dze nie sze ro kiej kam pa nii edu ka cyj no -in for ma cyj nej,
zmia ny w edu ka cji i szko le niach za wo do wych oraz zno we li zo wa nie pra wa
bu dow la ne go), któ ry jest mo żli wy już od za raz przede wszyst kim w wy ni ku
zmniej sze nia zu ży cia cie pła, ogra ni cze nia roz wo ju no we go bu dow nic twa
o wy so kim po ten cja le za po trze bo wa nia na cie pło (w 2020 ro ku no we bu -
dyn ki po win ny zu ży wać 25 kWh/m2/rok ener gii ciepl nej), dal szej pro mo cji
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków, wzro stu efek tyw no ści ener ge tycz nej i za sad -
ni czej po pra wy spraw no ści wy twa rza nia oraz prze sy łu ener gii elek trycz nej
i ciepl nej. Jed no cze śnie wpły wa to na two rze nie miejsc pra cy54, po pie ra nie
wła snej przed się bior czo ści przy ni skich kosz tach in we sty cyj nych i bra ku eks -
plo ata cyj nych, a ta kże znacz nym po par ciu spo łecz nym;

• po bu dze nie ak tyw no ści roz wo ju OZE, co jest mo żli we już w cią gu dwóch lat.
Obok ko rzy ści wy ni ka ją cych z roz wo ju ener ge ty ki roz pro szo nej i ogra ni cze -
nia emi sji ga zów cie plar nia nych, roz wój OZE przy no si ta kże two rze nie
miejsc pra cy, po pie ra nie wła snej przed się bior czo ści przy ni skich kosz tach
eks plo ata cyj nych i wy so kich kosz tach in we sty cyj nych oraz bar dzo wy so kim
po par ciu spo łecz nym. W prze pro wa dzo nym w 2008 r. ba da niu świa do mo -
ści, po nad 40% re spon den tów uzna ło OZE ja ko pod sta wo wy kie ru nek roz -
wo ju po li ty ki ener ge tycz nej, a 80% da ło przy zwo le nie na jej sub sy dio wa nie
z bu dże tu pań stwa [Boł tro miuk, 2009]. Wy ma ga to dal sze go roz wo ju me -
cha ni zmów fi nan so wych wspie ra ją cych oraz zde cy do wa nej li kwi da cji ba rier;

• re sty tu cja mo cy (kil ka lat i da lej) w opar ciu o wę giel ka mien ny i gaz przy dys -
ku syj nym roz wo ju ener ge ty ki po cho dzą cej ze spa la nia wę gla bru nat ne go
(znacz na de gra da cja śro do wi ska i lo kal nych spo łecz no ści przy otwie ra niu no -
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51 Sys tem Bia łych Cer ty fi ka tów jest na rzę dziem słu żą cym do wspie ra nia in we sty cji po pra wia ją cych efek tyw -
ność ener ge tycz ną go spo dar ki, a co za tym idzie re du ku ją cych zu ży cie ener gii i emi sję CO2. 

52 Fun dusz po wi nien kon cen tro wać się na uła twia niu in we sty cji pry wat nych po przez udo stęp nia nie ka pi ta łu
pod wy ższo ne go ry zy ka, po nie waż w dłu ższej per spek ty wie bę dzie to klu czo we dla sku tecz ne go pro wa dze -
nia zrów no wa żo nych pro jek tów ener ge tycz nych. Wspar cie dla po szcze gól nych pro jek tów i wy bór tech no lo -
gii po win ny być uza le żnio ne od speł nie nia kom plek so wych kry te riów trwa ło ści, od wnie sie nia wkła du
na rzecz trwa łe go roz wo ju oraz po ło że nia geo gra ficz ne go i do stęp nych za so bów re gio nal nych.

53 W umo wach Per for man ce Con trac ting wy ko naw ca in we sty cji udzie la in we sto ro wi gwa ran cji efek tów ener -
ge tycz nych po wsta łych w wy ni ku mo der ni za cji. Je że li efek ty ener ge tycz ne są mniej sze od gwa ran to wa nych,
wy ko naw ca po kry wa ró żni cę kosz tów ener gii po mię dzy po zio mem gwa ran to wa nym a po zio mem rze czy wi -
stym, co ozna cza, że in we stor prze no si na wy ko naw cę ry zy ko nie zgod no ści z pla no wa ny mi pa ra me tra mi
dzia ła nia sys te mu, a w re zul ta cie wy ższy mi od pla no wa nych kosz ta mi eks plo ata cyj ny mi. Ta for ma umo wy
ra dy kal nie pod wy ższa bez pie czeń stwo re ali za cji pla nu fi nan so we go przed się wzię cia w ra chun ku cią gnio -
nym. Ten ostat ni, choć czę sto ba ga te li zo wa ny, jest w go spo dar ce ryn ko wej pod sta wo wym pa ra me trem
przy po dej mo wa niu de cy zji in we sty cyj nych. 

54 We dług FE WE, pro gram oszczę dza nia ener gii mógł by przy nieść w Pol sce w okre sie 2011-2020 zwięk sze -
nie (na ra sta ją co) licz by miejsc pra cy o 298 tys. peł no za trud nio nych [Ra port, 2009].



wych od kry wek) oraz przy po sia da nym w tym za kre sie do świad cze niu
i wspie ra niu wła snych firm, wspar ciu spo łecz no ści lo kal nych, ale przy wy so -
ce nie ko rzyst nym wpły wie na ochro nę kli ma tu. Za sto so wa nie tech no lo gii wy -
chwy ty wa nia i za tła cza nia CO2 do głę bo kich warstw geo lo gicz nych (tzw.
z ang. CCS) mo gło by zna czą co ogra ni czyć emi sję GHG do at mos fe ry. Roz -
wią za nie to jest sil nie wspie ra ne przez UE i prze wi du je się, że w Pol sce, ko -
rzy sta jąc z unij nej po mo cy fi nan so wej, mo gą po wstać dwie in sta la cje pi lo ta -
żo we. Jed nak tech no lo gia ta wy wo łu je wie le kon tro wer sji. Przede wszyst kim
wy ma ga ona zu ży cia znacz nych ilo ści ener gii, co ob ni ża efek tyw ność jej wy -
twa rza nia, prze sy łu CO2 ru ro cią ga mi nie kie dy na znacz ne od le gło ści oraz je -
go bez piecz ne go skła do wa nia w głę bo kich war stwach geo lo gicz nych. Są dzić
na le ży, że do ro ku 2030 nie bę dzie to roz wią za nie sto so wa ne po wszech nie,
choć funk cjo no wać bę dę pi lo ta żo we przed się wzię cia. 

• brak eko no micz ne go uza sad nie nia roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej (po mi ja jąc
za gro że nia zwią za ne z od pa da mi czy ter ro ry zmem) – nie sta no wi opcji eko -
no micz nie uza sad nio nej do 2030, a na pierw szą elek trow nię trze ba cze -
kać 15-20 lat. Po nad to roz wój tej ener ge ty ki ge ne ru je wy so kie kosz ty in we -
sty cyj ne i oko ło in we sty cyj ne, ogra ni cza fi nan so wa nie roz wo ju in nych, tań -
szych źró deł ener gii, a ta kże nie wpły wa na roz wój kra jo wych firm, nie two -
rzy no wych miejsc pra cy i po sia da ni ską ak cep ta cję spo łecz no ści lo kal nych.
Z dru giej stro ny, wpły wa ko rzyst nie na ochro nę kli ma tu i ge ne ru je ni skie
kosz ty eks plo ata cyj ne. W pra cach nad Al ter na tyw ną Po li ty ką Ener ge tycz ną
Pol ski do 2030 (APE) do ko na no po rów na nia kosz tów in we sty cyj nych dwóch
sce na riu szy ja ko naj bar dziej praw do po dob nych: ją dro we go (ta kże za kła da -
ją ce go istot ną po pra wę efek tyw no ści ener ge tycz nej), pre fe ro wa ne go w po -
li ty ce rzą do wej i efek tyw no ścio we go wraz z sil nym roz wo jem OZE, wy bra -
ne go w pra cach nad APE. Wy ni ki tej ana li zy za pre zen to wa no w Tab. 8.

Transport

Tak jak energetyka jest sektorem o największych możliwościach redukcji emisji
gazów cieplarnianych, tak transport stanowi najpoważniejszy problem. Jest to
spowodowane ciągle rosnącą emisją i brakiem zdecydowanych działań nie tylko w
celu ograniczenia, ale nawet spowolnienia trendu wzrostu. 

Pro gno zy opra co wa ne na po trze by pro jek tu Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo da -
ro wa nia Kra ju 55 i zwe ry fi ko wa ne w ra mach prac nad Al ter na tyw ną Poli ty ką Ener ge -
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55 J. Burnewicz, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym
uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. Ekspertyza wykonana w ramach prac nad
koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju na zlecenie MRR, 2008. 



tycz ną Pol ski do 203057, wy raź nie po ka zu ją bar dzo po wa żne za gro że nie zwią za ne
z dal szym dy na micz nym wzro stem emi sji ga zów cie plar nia nych. Aby uzy skać oma -
wia ne wcze śniej wiel ko ści ogra ni cze nia emi sji, mu si na stą pić za sad ni cza zmia na
w po dej ściu do roz wo ju trans por tu, zwłasz cza dro go we go. Po stęp tech no lo gicz ny
w tym ob sza rze jest nie wy star cza ją cy, choć ko niecz ny do wpro wa dze nia. Zde cy do -
wa nie wa żniej sze są dzia ła nia na rzecz zrów no wa żo nej mo bil no ści. Po ni ższe ze sta -
wie nia (Tab. 9 i 10), pre zen tu jąc w ra mach APE dwa sce na riu sza po dej ścia do roz -
wo ju trans portu tj. kon ty nu ację tren du (KT) i w kie run ku zrów no wa żo nej mo bil no -
ści (ZRT), wy raź nie po ka zu ją, ja ka jest ska la za gro że nia z pla no wa ne go roz wo ju
trans por tu oraz ja kie są mo żli wo ści po dej ścia bar dziej zrów no wa żo ne go.
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Tabela 8. Porównanie kosztów inwestycyjnych w obszarach różnicujących scenariusze

Źródło: [Alternatywna, 2009].

Tabela 9. Prognoza pracy przewozowej do 2030 r. – wariant KT i wariant ZRT

Źródło: [Suchorzewski, 2009].

56 CAPEX (ang. capital expenditures) oznacza wydatki inwestycyjne na rozwój danej dziedziny, produktu lub
usługi.

57 W. Suchorzewski, Zużycie energii w transporcie, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
Opracowanie wykonane na potrzeby APE.



Uzyskanie efektów zamierzonych w wariancie zrównoważonej mobilności wymaga
radykalnych działań, które podzielić można na cztery grupy [Alternatywna, 1999]:

1. Pro wa dzą ce do zwol nie nia tem pa wzro stu trans por to chłon no ści go spo dar ki i ży -
cia (mie rzo nej licz bą to no ki lo me trów i pa sa że ro ki lo me trów);

2. Po wo du ją ce za ha mo wa nie wzro stu lub ogra ni cze nie udzia łu środ ków trans por tu
wy so ko ener go chłon nych: trans por tu dro go we go ła dun ków, trans por tu in dy wi du al -
ne go osób (sa mo chód oso bo wy) i trans por tu lot ni cze go 58;

3. Mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania transportu, np. przez
zwiększenie stopnia wykorzystania ładowności środków transportu w przewozach
ładunków i osób;

4. Polegające na wdrażaniu nowych technologii, przede wszystkim w produkcji
środków transportu (pojazdy o zwiększonej efektywności energetycznej oraz
zasilane ze źródeł energii alternatywnych w stosunku do ropy i węgla).

Utrzy ma nie wy so kie go tem pa wzro stu emi sji gazów cieplarnianych z trans por tu,
sta no wi bar dzo po wa żny pro blem w wy peł nie niu przez Pol skę li mi tu 14% wzro stu
emi sji gazów cieplarnianych w okre sie 2005-2020 z sek to rów i in sta la cji nie ob ję -
tych han dlem upraw nie nia mi do emi sji. Wy móg zo stał za pi sa ny w pa kie cie ener ge -
tycz no -kli ma tycz nym. Do wy peł nie nia tych zo bo wią zań wy ma ga na jest przede
wszyst kim zmia na my śle nia o trans por cie. In we sty cje w tech no lo gie oraz in fra struk -
tu rę dro go wą nie mo gą być prio ry te ta mi unij nych i kra jo wych de cy den tów.
W pierw szej ko lej no ści trze ba kształ to wać zrów no wa żo ne za cho wa nia ko mu ni ka -
cyj ne, po tem wy ko rzy sty wać środ ki trans por tu przy ja zne śro do wi sku, na stęp nie roz -
bu do wy wać ist nie ją cą in fra struk tu rę i sto so wać no wo cze sne tech ni ki ste ro wa nia ru -
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58`Obok transportu drogowe ważnym zagadnieniem jest przyszły rozwój transportu lotniczego. Prognozy
ruchu z 2007 przewidywały znaczny wzrost prowadzący do wzrostu emisji CO2 z 4,3 mln ton w roku 2007
do 18,4 mln ton w roku 2030. Mając na uwadze możliwości wzrostu efektywności energetycznej samolotów
o 30%, emisja w roku w 2030 r. mogłaby wynieść ok. 12,9 mln ton. Jednak kryzys finansowy lat 2008/9
zweryfikuje te prognozy, chociaż bardzo trudno jest przewidzieć, czy w znacznym stopniu w perspektywie
następnych 21 lat. 

Tabela 10. Prognoza konsumpcji energii w wariantach KT i ZRT – mld MJ i odpowiadająca jej
emisja gazów cieplarnianych

Źródło: [Suchorzewski, 2009].



chem, a do pie ro na koń cu, je że li wcze śniej wy mie nio ne dzia ła nia nie da dzą po żą -
da nych efek tów, bu do wać no wą in fra struk tu rę dro go wą. 

Nie jest to jed nak wy łącz nie pro blem Pol ski. Eu ro pej ska Agen cja Śro do wi ska stwier -
dza, że nie da się osią gnąć za mie rzo nych ce lów bez ogra ni cze nia po trzeb trans por -
to wych w Eu ro pie. To z ko lei wią że się z ko niecz no ścią rze czy wi stej in te gra cji po li -
ty ki trans por to wej z po li ty ką kli ma tycz ną i z ca łą eu ro pej ską po li ty ką go spo dar czą
oraz ze zmia ną za cho wań ko mu ni ka cyj nych spo łe czeń stwa, a ta kże uwzględ nia nia
w pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji kosz tów ze wnętrz nych i udzie la nych sub sy diów
na wspar cie ró żnym ro dza jom trans por tu [Trans port, 2007]. 

Ograniczenie emisji w przemyśle

Duża część emisji gazów szklarniowych powstaje w przemyśle w procesach
technologicznych, a przede wszystkim wynika z jego zapotrzebowania na energię.
Zużycie energii finalnej w polskim przemyśle przetwórczym charakteryzowało się w
ostatnich kilkunastu latach dość dużą zmiennością (Rys. 13).

Nie zmien nie od lat, naj wię cej ener gii zu ży wa ją prze my sły: che micz ny, hut ni czy, mi -
ne ral ny, spo żyw czy oraz pa pier ni czy (łącz nie oko ło 3/4 ca ło ści zu ży cia ener gii
w prze my śle prze twór czym). W dru giej po ło wie lat 90. zu ży cie ener gii w prze my śle
za czę ło wy raź nie ma leć. W głów nej mie rze spo wo do wa ne by ło to ogra ni cze niem
pro duk cji, zwłasz cza w hut nic twie. Mniej szą ro lę w tym pro ce sie ode gra ły pro ce sy
mo der ni za cyj ne. Ener go chłon ność prze my słu prze twór cze go spa da ła naj szyb ciej
w okre sie 1996-2000 (w tem pie bli sko 14% rocz nie), po 2000 r. dy na mi ka wzro stu
efek tyw no ści zmniej szy ła się, choć tem po po pra wy by ło zró żni co wa ne w po szcze -
gól nych bra nżach. Obok prze my słów, któ re prze szły za sad ni czą mo der ni za cję (ce -
men to wy, pa pier ni czy), wciąż ist nie ją sek to ry, w któ rych du ży po ten cjał ogra ni cza -
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Rysunek 13. Zużycie energii finalnej w przemyśle przetwórczym w Polsce

Źródło: GUS.



nia emi sji po zo sta je nie wy ko rzy sta ny. Przy kła do wo, zu ży cie ener gii na jed nost kę
war to ści do da nej w prze my śle che micz nym w Pol sce wciąż po zo sta je pra wie 2,5 ra -
za wy ższy niż śred nio w kra jach UE15.

Najważniejsze wyzwania, jakie dla przemysłu rodzi wdrażanie aktywnej polityki
klimatycznej, to racjonalizacja zużycia energii i poprawa sprawności procesów
przemysłowych, wdrażanie technologii niskoemisyjnych i upowszechnianie wzorców
czystszej produkcji. Pakiet energetyczno-klimatyczny stworzy nowe warunki
funkcjonowania dla przedsiębiorstw objętych EU ETS. Realizacja unijnej polityki
klimatycznej nieuchronnie przyniesie wzrost cen energii. Dla energochłonnych
dziedzin wytwarzania, takich jak: hutnictwo, przemysł cementowy, wapienniczy,
nawozów sztucznych, oznacza to konieczność przygotowania odpowiednich planów
dostosowawczych. Choć brak jeszcze pełnej informacji (Komisja Europejska ma
opublikować listę do 31 grudnia 2009 r.), które sektory mogą czasowo otrzymać
łagodniejsze warunki funkcjonowania (np. dlatego, że zostaną zaliczone do grupy
narażonej na ucieczkę emisji wskutek przenoszenia produkcji poza Unię) nie ulega
wątpliwości, że w długim horyzoncie czasowym konieczne będzie przestawienie
polskiej gospodarki na tory niskowęglowe. Dlatego już teraz priorytetem powinny
być działania sprzyjające takiej transformacji. Powinna ona odbywać się
dwutorowo. Po pierwsze, przemysły przetwórcze powinny sięgać po nowe
technologie, rozwiązania organizacyjne, produkty, które pozwolą im kontynuować
produkcję przy jednoczesnej minimalizacji „śladu węglowego”59. Po drugie,
konieczna jest przebudowa struktury gospodarki tak, aby jej motorem napędowym
były nie gałęzie energochłonne, ale te, które opierają się na wiedzy, innowacjach i
nowoczesnej myśli technicznej. 

Wśród instrumentów, które mogą zostać wykorzystane do redukcji emisji gazów
cieplarnianych w przemyśle, na szczególną uwagę zasługują m.in.:

• do bro wol ne po ro zu mie nia i sek to ro we ce le in dy ka tyw ne w dzie dzi nie ogra -
ni cza nia emi sji/ efek tyw no ści ener ge tycz nej;

• roz wi ja nie sys te mów au dy tów ener ge tycz nych w przed się bior stwach i upo -
wszech nia nie przy kła dów do brych prak tyk;

• wspie ra nie prac na uko wo -ba daw czych i wdro że nio wych;
• wpro wa dze nie re gu la cji praw nych ogra ni cza ją cych emi sje prze my sło wych

ga zów cie plar nia nych;
• upo wszech nie nie wy ko rzy sta nia me cha ni zmów ela stycz nych (JI, GIS) w pol -

skich przed się bior stwach;
• roz wi ja nie sys te mów wspar cia dla ma łych i śred nich przed się biorstw,

zwłasz cza w sek to rach o du żym po ten cja le in no wa cyj no ści.
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59 Całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych spowodowana bezpośrednio i pośrednio działalnością
człowieka lub cyklem życia produktu wyrażona w kilogramach ekwiwalentnego CO2. Ślad węglowy może
być liczony dla kraju, regionu, miasta, gminy, przedsiębiorstwa produkcyjnego czy usługowego, biura czy
też rodziny lub pojedynczej osoby.



Rolnictwo i leśnictwo

Zmia ny kli ma tu bę dą mia ły szcze gól ne zna cze nie dla pol skie go rol nic twa i go spo -
dar ki le śnej. Wy ni ka to z dwóch pod sta wo wych przy czyn:

• wa run ki kli ma tycz ne są czyn ni ka mi bez po śred nio wpły wa ją cy mi na pro duk -
cję rol ną i le śnic two, tak więc zmia na tych wa run ków szcze gól nie sil nie bę -
dzie od czu wa na przez te dwa sek to ry i wy mu si pod ję cia sze ro kich i kosz tow -
nych dzia łań ada pta cyj nych;

• le śnic two, a przede wszyst kim rol nic two, ofe ru ją zna czą cy po ten cjał ochro -
ny kli ma tu wy ni ka ją cy za rów no z mo żli wo ści ogra ni cze nia emi sji wy ni ka ją -
cej z dzia łal no ści w ra mach sek to ra (rol nic two) jak i mo żli wo ści po chła nia -
nia wę gla i je go wią za nia w bio ma sie (za rów no rol nic two jak i le śnic two).

Potrzeby w zakresie adaptacji
Naj praw do po dob niej naj wa żniej szym pro ble mem rol nic twa, w przy pad ku speł nie -
nia się pro gnoz wy ni ka ją cych z do stęp nych mo de li kli ma tycz nych, bę dzie za pew nie -
nie upra wom wy star cza ją cej ilo ści wo dy. Już obec nie wo da jest jed nym z naj wa -
żniej szych czyn ni ków li mi tu ją cych in ten sy fi ka cję pro duk cji rol nej – śred nia do sta wa
wo dy w cią gu ro ku w Pol sce wy no si po ni żej 600 mm, od po ło wy lat 90. prze cięt nie
co 2 la ta wy stę pu ją okre sy su szy, ne ga tyw nie wpły wa ją ce na wiel kość plo nu. Pro -
gno zo wa na zmia na roz kła du opa dów – zwięk sze nie ich ilo ści zi mą i zmniej sze nie
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Rysunek 14. Prognozowane wpływy zmian klimatu na czynniki produkcji rolnej w różnych
regionach Unii Europejskiej

Źródło: http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm)
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w okre sie we ge ta cyj nym – po głę bi już wy stę pu ją ce pro ble my i wy mu si zwięk sze nie
po wierzch ni upraw na wad nia nych, a jed no cze śnie mo gą zmniej szyć się za so by
wod ne, któ re mo żna bę dzie wy ko rzy stać do na wad nia nia. 

Zmia ny w roz kła dzie opa dów ne ga tyw nie wpły ną ta kże na go spo dar kę le śną. Mniej -
sza ilość desz czu oraz wy ższa tem pe ra tu ra w le cie spo wo du je wzrost za gro że nia po -
ża ro we go la sów, a ta kże zmia ny w sza cie ro ślin nej eko sys te mów le śnych. 

Dla te go też pod sta wo wym wy zwa niem ada pta cyj nym w sek to rze rol nym i le śnym
jest i bę dzie zwięk sza nie re ten cji wod nej, przede wszyst kim na tu ral nej, po przez
wła ści wą go spo dar kę kra jo bra zem, ale ta kże sztucz nej dla za pew nie nia źró deł wo -
dy dla sys te mów na wad nia ją cych.

Wśród in nych wy zwań, przed któ ry mi sto ją te sek to ry, na le ży wska zać [Ka ra czun,
Wój cik, 2009]:

• ko niecz ność wpro wa dze nia no wych kie run ków upraw, spo wo do wa na tym,
że dla wie lu do tych cza so wych nie bę dzie w Pol sce wa run ków do kon ty nu -
owa nia pro duk cji. Pro gno zu je się, że znacz nie zmniej szy się are ał upra wy
ziem nia ków, wzro śnie na to miast ku ku ry dzy, sor go i in nych ro ślin cie pło lub -
nych. Po śred nim efek tem tych pro ce sów, bę dzie ko niecz ność zmia ny die ty
Po la ków i do sto so wa nie jej do no wych upraw oraz przy sto so wa nie prze my -
słu rol no -spo żyw cze go do prze twa rza nia no wo upra wia nych ro ślin;

• przy go to wa nie słu żb we te ry na ryj nych i rol ni czych do zwal cza nia no wych cho -
rób zwie rząt i ro ślin. Pro ce sy te już wy stę pu ją w Pol sce, np. 26 paź dzier ni -
ka 2006 r. Głów ny Le karz We te ry na rii otrzy mał in for ma cję z Pań stwo we go In -
sty tu tu We te ry na ryj ne go – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go w Pu ła wach
o wy kry ciu prze ciw ciał prze ciw ko wi ru so wi cho ro by nie bie skie go ję zy ka we
krwi 3 sztuk by dła, po cho dzą cych z go spo dar stwa w po wie cie świ dwiń skim
(wo je wódz two za chod nio po mor skie). Po ja wi ły się też no we szkod ni ki ku ku ry -
dzy, dla któ rych jesz cze kil ka lat te mu by ło w na szym kra ju za zim no – Plo niar -
ka zbo żów ka i Omac ni ca pro so wian ka. Ta ostat nia w po łu dnio wych re jo nach
Pol ski uszka dza na wet do 100% ro ślin, a w Wiel ko pol sce oko ło 30%60. Pro -
blem no wych cho rób i szkod ni ków praw do po dob nie do ty czyć bę dzie ta kże le -
śnic twa. Wska zu je na to po ja wie nie się w Pol sce nisz czą ce go drze wa kasz ta -
now ca bia łe go Szrotówka kasztanowcowiaczka, który wcześniej występował
jedynie w strefach o cieplejszym niż Polska klimacie.

• po trze bę wpro wa dze nia obo wiąz ko we go ubez pie cze nia upraw ze wzglę du
na wzrost czę sto tli wo ści wy stę po wa nia ano ma lii po go do wych i wy da rzeń
eks tre mal nych (grad, hu ra ga no we wia try, póź ne przy mroz ki i gwał tow ne
zmia ny tem pe ra tu ry). Przed czę ścią z nich bę dzie mo żli wa ochro na (np. sto -
so wa nie sia tek an ty gra do wych), bę dzie to jed nak bar dzo kosz tow ne.
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60 Vortal producentów kukurydzy: http://www.kukurydza.org.pl/omacnica.php



W przy pad ku in nych (gwał tow ne zmia ny tem pe ra tu ry) mo że nie być sku tecz -
nych me tod ochro ny;

• za pew nie nie sku tecz nej ochro ny gleb rol ni czych i zwięk sza nie ich od por no -
ści na ero zję i prze su sza nie. Zwięk sza nie ilo ści sub stan cji or ga nicz nej w gle -
bach, zwłasz cza lek kich, przez sze ro kie sto so wa nie na wo zów or ga nicz nych
i kom po stu bę dzie zwięk sza ło ich od por ność na prze su sza nie. Osią gać to
bę dzie mo żna po przez przy ory wa nie resz tek po żniw nych, szer sze sto so wa -
nie w pło do zmia nie ro ślin mo tyl ko wych lub przez na wo że nie obor ni kiem. To
ostat nie wy ma gać bę dzie utrzy ma nia ściół ko wej ho dow li zwie rząt;

• szcze gól ne za da nia sta ną przed sys te mem edu ka cyj nym. Ko niecz ne bę dzie
roz sze rze nie do tych cza so wych pro gra mów na ucza nia o in for ma cje na te mat
upraw, któ re w Pol sce bę dą wpro wa dza ne w związ ku ze zmie nia ją cy mi się
wa run ka mi kli ma tycz ny mi, wzro stem tem pe ra tu ry i przed łu że niem okre su
we ge ta cyj ne go, na uki fi to pa to lo gii i en to mo lo gii o cho ro by i szkod ni ki wy -
stę pu ją ce w cie plej szym kli ma cie, któ re mo gą się w Pol sce po ja wić na uki
o cho ro bach zwie rząt ży ją cych obec nie w cie plej szym niż Pol ska kli ma cie.
Nie zbęd ne bę dzie wpro wa dze nie szko leń dla pra cow ni ków cen trów do radz -
twa rol ni cze go w za kre sie tech no lo gii i ada pta cji do pro wa dze nia pro duk cji
rol ni czej w wa run kach zmie nio ne go kli ma tu;

• wprowadzenie programów badawczych nad selekcją nowych, bardziej
odpornych na zmienione warunki klimatyczne, odmian roślin uprawnych –
zarówno rolniczych, jak i ogrodniczych. 

W sektorze leśnictwa niezbędne będzie także wprowadzenie nowych, bardziej
odpornych na suszę i wysokie temperatury, odmian i gatunków drzew leśnych,
przebudowa istniejących drzewostanów, zmiany w etacie rębnym, itp.

To tylko wybrane kierunki niezbędnych działań adaptacyjnych. Pokazują one, jak
trudny, kosztowny i długotrwały będzie to proces. Dlatego większość działań
powinna rozpocząć się już dziś. 

Wyzwania w zakresie ochrony klimatu
Szczególnym wyzwaniem, jakie stoi przed rolnictwem i leśnictwem, jest wsparcie
tych sektorów w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja celu polityki
klimatycznej Polski będzie możliwa jedynie wówczas, gdy w działania na rzecz
ochrony klimatu włączone zostaną wszystkie branże gospodarki. 

Ko niecz ność ochro ny kli ma tu wy ni ka ta kże z zo bo wią zań wo bec Unii Eu ro pej skiej.
Zgod nie z wy ma ga nia mi wspól no to we go pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go, emi -
sja z sek to rów go spo dar ki nie włą czo nych do sys te mu eu ro pej skie go han dlu emi sja mi
mo że w Pol sce wzro snąć o 14%. Jak wy ni ka z wcze śniej szych in for ma cji, ca łą tę ilość
mo że skon su mo wać trans port. Stąd ko niecz ność zmniej sza nia emi sji w in nych sek to -
rach, w tym w rol nic twie i le śnic twie, gdzie cel ten mo że być re ali zo wa ny po przez: 
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• zmniejszanie emisji bezpośrednio wynikającej z działalności tych sektorów;
• zwiększanie wiązania węgla w biomasie oraz w glebie.

Prace na rzecz ochrony klimatu w sektorze rolnym mogą mieć dwa podstawowe
kierunki [Karaczun, 2008]:

•dokonanie znaczących zmian w dotychczasowej praktyce rolnej, np. poprzez
zmianę kie run ku pro duk cji rol nej (np. z ho dow li by dła na upra wy wie lo let -
nie, roz wój pro duk cji na sta wio nej na po zy ski wa nie ro ślin wy ko rzy sty wa nych
ja ko źró dło pa li wa – za rów no do bez po śred nie go spa le nia, jak i do prze -
two rze nia na pa li wa płyn ne), wpro wa dza nie eko lo gicz nych i bio dy na micz -
nych me tod upra wy i ho dow li, za le sia nie grun tów rol nych. Zmia ny ta kie
wią żą się za zwy czaj ze zna czą cy mi in we sty cja mi, zmia ną do tych cza so wych
wzor ców i kie run ków po li ty ki rol nej; 

• prze pro wa dza nie nie wiel kich zmian w sto so wa nych po wszech nie tech no lo -
giach rol ni czych – np. wpro wa dza nie mię dzy plo nów, upra wa bez or ko wa,
wła ści wy pło do zmian z ro śli na mi mo tyl ko wy mi wy ko rzy sty wa ny mi ja ko na -
wóz zie lo ny, zmia ny w ży wie niu zwie rząt ho dow la nych i w spo so bach ich
utrzy ma nia, zmia ny w spo so bie na wo że nia i ro dza ju sto so wa nych na wo -
zów, wzbo ga ca nie gle by w sub stan cję or ga nicz ną itp. Cho ciaż po tencjał
ograniczania emisji związany z tego typu pracami jest mniejszy, to ten
kierunek działań ma istotną zaletę – może być powszechnie wprowadzany
przez rolników, zazwyczaj bez konieczności dokonywania istotnych zmian w
kierunkach produkcji.

W leśnictwie działania na rzecz ochrony klimatu oznaczać będą przede wszystkim
zwiększanie powierzchni leśnej, w tym zwiększanie powierzchni lasów objętych
trwałą ochroną, co zapewni trwałe wiązanie węgla w biomasie. Dlatego
najważniejszym celem dla sektora leśnictwa w Polsce, będzie realizacja programu
zwiększenia lesistości kraju do 33%.

Zarówno w rolnictwie, jak i leśnictwie pozytywny efekt ochrony klimatu można
będzie osiągnąć dzięki wprowadzaniu rozwiązań promujących efektywne
wykorzystanie energii. 

Głów nym wy zwa niem, w od nie sie niu do ochro ny kli ma tu w dzia łal no ści rol ni czej
i le śnej, bę dzie stwo rze nie me cha ni zmów or ga ni za cyj nych i fi nan so wych, któ re za -
chę cą rol ni ków do po dej mo wa nia dzia łań i wdra ża nia prak tyk, wspie ra ją cych re -
duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych i zwięk sza ją cych wią za nie wę gla w bios fe rze.
Nie zbęd nym jest ta kże dal sze wy cho dze nie na fo rum UE z pro po zy cja mi do ty czą cy -
mi włą cze nia le śnic twa w ak tyw ną po li ty kę ochro ny kli ma tu.
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PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

Pol ska, ja ko stro na Kon wen cji Kli ma tycz nej i Pro to ko łu z Kio to, jest zo bo wią za na
do po dej mo wa nia zde cy do wa nych dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu. To czą ce się
obec nie ne go cja cje, ma ją ce do pro wa dzić do przy ję cia no we go po ro zu mie nia, któ -
re bę dzie obo wią zy wać po wy ga śnię ciu w ro ku 2012 Pro to ko łu z Kio to, jak i ak tyw -
na po li ty ka kli ma tycz na UE, ma ją istot ne zna cze nie dla Pol ski. Kra ju na do rob ku
(wspie ra nym przez fun du sze UE, w ra mach któ rych zlek ce wa żo no ko niecz ność
ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych), kra ju o znacz nym uza le żnie niu od wę -
gla, a jed no cze śnie kra ju na dal mar no tra wią ce go ener gię, niewy ko rzy stu ją ce go
w peł ni od na wial nych jej źró deł i nad mier nie wspie ra ją ce go ma so wą mo to ry za cję.

Do świad cze nia ostat nich 20 lat wy raź nie po ka zu ją, że znacz ny suk ces w ogra ni cze -
niu emi sji GHG o pra wie 30%, oku pio ny upad kiem wie lu przed się biorstw i wy so kim
bez ro bo ciem, nie jest wy ni kiem ak tyw nej i zin te gro wa nej z go spo dar ką po li ty ki kli -
ma tycz nej. To efekt trans for ma cji ustro jo wej. 

Oce nia jąc po dej ście do po li ty ki kli ma tycz nej, mo żna wska zać na na stę pu ją ce cha -
rak te ry stycz ne ce chy:

• brak głęb sze go za in te re so wa nia i prze wod nic twa re sor tu śro do wi ska w two -
rze niu tej po li ty ki, zwłasz cza w zde rze niu z in ny mi go spo dar czy mi re sor ta -
mi; 

• nie chęć pol skich po li ty ków do po dej mo wa nia ak tyw nych dzia łań na rzecz
odej ścia od pa liw ko pal nych, bu do wy go spo dar ki ni sko wę glo wej (ry zy ko
po li tycz ne) i ochro ny kli ma tu; 

• po dej mo wa nie prób obar cze nia po li ty ki Unii Eu ro pej skiej wi ną za brak dzia -
łań mo der ni za cyj nych w sek to rze ener ge tycz nym.

Do mi no wa ła i do mi nu je po li ty ka in we sty cyj na po le ga ją ca na two rze niu no wych
mo cy pro duk cyj nych, no wych zdol no ści usłu go wych ja ko ce lów sa mych w so bie, za -
miast na za spo ka ja niu po trzeb spo łecz nych w spo sób mo żli wie naj bar dziej efek tyw -
ny eko no micz nie, spo łecz nie i eko lo gicz nie, z wy ko rzy sta niem ist nie ją ce go ma jąt ku,
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je go mo der ni za cji i zmia ny funk cji czy za sto so wa niem no wo cze snych sys te mów za -
rzą dza nia. 

Nie zmie nił te go po zy tyw ny fakt przy ję cia w 2003 r. Po li ty ki kli ma tycz nej z am bit -
nym ce lem osią gnię cia w ro ku 2020 re duk cji gazów cieplarnianych o 40% w sto -
sun ku do ro ku ba zo we go. Oka za ło się bo wiem, że brak jest wo li po li tycz nej
do wdra ża nia wszyst kich za war tych w tym do ku men cie ce lów i prio ry te tów.

Wstą pie nie Pol ski do UE spo wo do wa ło wzrost za in te re so wa nia pro ble ma ty ką
ochro ny kli ma tu, jed na kże nie dla te go, że sta ły się nam bli skie jej ce le, ale, że po -
li ty ka UE w tym za kre sie za czę ła za gra żać w Pol sce in te re som wie lu wpły wo wych
grup go spo dar czych (zwłasz cza zwią za nych z sek to rem ener ge tycz nym, a w mniej -
szym stop niu sku pio nych wo kół bu do wy in fra struk tu ry dro go wej i trans por tu sa mo -
cho do we go). Prze sza co wa nie aż o 25% po trzeb w za kre sie upraw nień do emi sji ga -
zów cie plar nia nych dla pol skich przed się biorstw przy for mu ło wa niu KPRU I i II, jak
też prze ję cie przez Pol skę ro li li de ra w osła bia niu pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz -
ne go są te go na ma cal ny mi do wo da mi. 

Pol ska go spo dar ka cha rak te ry zu je się wy so ką emi syj no ścią, co jest zwią za ne głów nie
z do mi nu ją cą ro lę wę gla w za spo ka ja niu po trzeb ener ge tycz nych i gwał tow nym roz -
wo jem trans por tu dro go we go. Pol ska po sia da znacz nie wy ższy wskaź nik na sy ce nia
po jaz da mi sa mo cho do wy mi na 1000 miesz kań ców niż kra je wy so ko ro zwi nię te, kie dy
by ły na po dob nym eta pie roz wo ju go spo dar cze go (ro zu mia nym ja ko war tość PKB
na miesz kań ca). Wią że się to ta kże z na dal zna czą cy mi, nie wy ko rzy sta ny mi mo żli wo -
ścia mi oszczę dza nia ener gii w trak cie jej wy twa rza nia, prze sy ła nia i użyt ko wa nia, bra -
kiem zde cy do wa ne go wspie ra nia roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii (ener ge ty ka
roz pro szo na) oraz nie chę cią do za cho wa nia i od bu do wa nia zna cze nia trans por tu szy -
no we go, zbio ro we go oraz mar gi na li za cją trans por tu nie zmo to ry zo wa ne go.

Nie zbęd ne jest od rzu ce nie mi tu, że ak tyw na po li ty ka kli ma tycz na sta no wi za gro że -
nie dla roz wo ju go spo dar cze go. Świat do strze ga, że bu do wa ni sko wę glo wej go spo -
dar ki jest wy zwa niem przy szło ści. Opie rać się ona po win na na mo der ni za cji i in no -
wa cji przy czy nia ją cej się do znacz ne go pod wy ższe nia pro duk tyw no ści za so bów,
a przede wszyst kim bu do wie do bro by tu w opar ciu o sze ro ko ro zu mia ne usłu gi
(zwłasz cza nie ma te rial ne), a nie na prze twór stwie za so bów ma te rial nych. Two rze -
nie ta kiej go spo dar ki jest wy zwa niem od po wia da ją cym na po trze by ak tyw nej
ochro ny kli ma tu i pro wa dzi do uzy ska nia w przy szło ści prze wa gi kon ku ren cyj nej
na świe cie. Kto wcze śniej do strze że tę szan sę, wy gra, kto się spóź ni, bę dzie miał
ogra ni czo ne ko rzy ści, a kto za śpi – ten prze gra. 

Klu czem do te go, aby Pol ska wy ko rzy sta ła tę szan sę i utrzy ma ła po zy cję li de ra
w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych, jest zin te gro wa nie po li ty ki go spo dar -
czej z po li ty ką kli ma tycz ną. Bez rze czy wi stej in te gra cji tych po li tyk dal sze dzia ła nia
bę dą nie spój ne i nie do pro wa dzą do ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych.
W związ ku z tym, nie zbęd ne jest opra co wa nie no wej, am bit nej po li ty ki kli ma tycz -
nej, okre śla ją cej li mi ty emi sji ga zów cie plar nia nych i roz dzie le nie tych li mi tów
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na po szcze gól ne sek to ry. Ko lej nym kro kiem jest wy ko rzy sta nie do pusz czal nych po -
zio mów emi sji gazów cieplarnianych przy two rze niu no wych i we ry fi ka cji już obo -
wią zu ją cych do ku men tów. Wy da je się ta kże ko niecz ne prze ło że nie tych li mi tów
na układ re gio nal ny tj. wo je wódz twa i du że mia sta. Prze pro wa dzo ne ana li zy po -
zwa la ją okre ślić na rok 2030 ja ko cel stra te gicz ny wiel kość emi sji w Pol sce na po -
zio mie 210 mln ton CO 2eq.

Po li ty ka spo łecz na i go spo dar cza po win ny li czyć się z tym, że nad cho dzą ce zmia ny
kli ma tycz ne są – przy naj mniej do pew ne go stop nia – nie uchron ne. Po wo du je to ko -
niecz ność przy ję cia przez Pol skę, w ra mach po li ty ki kli ma tycz nej, od po wied niej po -
li ty ki ada pta cyj nej. Ce lem ta kiej ada pta cji ma być ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut -
ków zmian kli ma tycz nych lub wy ko rzy sty wa nie mo żli wo ści, któ re ta kie zmia ny mo -
gą przy no sić. Prze pro wa dzo ne ana li zy wska zu ją, że w Pol sce do ob sza rów naj bar -
dziej na ra żo nych na zmia ny kli ma tu na le żą: go spo dar ka wod na i ochro na wy brze -
ża, rol nic two oraz ochro na zdro wia.

W na wią za niu do pro in no wa cyj nej, zgod nej z po trze ba mi ochro ny kli ma tu, stra te -
gii roz wo ju kra ju, do sto so wać na le ży roz wój po szcze gól nych jej dzie dzin. W szcze -
gól no ści ozna cza to: 

a) w ener ge ty ce:
– za pew nie nie zna czą ce go wzro stu efek tyw no ści (już od za raz),
– po bu dze nie ak tyw no ści roz wo ju OZE (mo żli we już w cią gu dwóch lat),
– re sty tu cję mo cy w opar ciu o wę giel ka mien ny i gaz (re ali zo wa ne w ho ry zon -

cie kil ku lat); 
b) w trans por cie:

– ogra ni cza nie po trzeb trans por to wych do uza sad nio ne go mi ni mum,
– kształ to wa nie zrów no wa żo nej mo bil no ści,
– pro mo wa nie przy ja znych śro do wi sku środ ków trans por tu;

c) w przemy śle: 
– przede wszyst kim wdra ża nie no wych tech no lo gii, roz wią zań or ga ni za cyj -

nych, pro duk tów, któ re po zwo lą kon ty nu ować pro duk cję przy jed no cze snej
mi ni ma li za cji „śla du wę glo we go”;

d) w rol nic twie i le śnic twie:
– zmniej sza nie emi sji bez po śred nio wy ni ka ją cej z dzia łal no ści tych sek to rów

oraz zwiększanie wiązania węgla w biomasie oraz w glebie.

Jednak zakres działań związanych z aktywną polityką klimatyczną powinien być
szerszy i objąć także [Kamieniecki, 2008]:

a) wykorzystywanie planowania przestrzennego jako instrumentu gospodarowania
zasobami i środkami w sytuacji podwyższonego ryzyka związanego ze zmianami
klimatycznymi; 

b) uzna nie ro li pro gnoz od dzia ły wa nia na śro do wi sko ja ko in stru men tu „kon tro lu -
ją ce go”, któ ry po wi nien być roz sze rzo ny na wszyst kie po li ty ki i pro gra my, któ re
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mo gą mieć wpływ na zmia ny kli ma tu i ko niecz ność ada pta cji do za cho dzą cych
zmian;

c) stwo rze nie kom pa ty bil ne go z eu ro pej skim sys te mu ochro ny przed ka ta stro fa mi
na tu ral ny mi, do sto so wa nie pra wa w tym za kre sie, za gwa ran to wa nie mo żli wo ści
fi nan so wa nia ba dań me te oro lo gicz nych, za kup sprzę tu ba da ją ce go at mos fe rę,
wy po sa że nie in sty tu cji kry zy so wych w sprzęt umo żli wia ją cy dzia ła nia przed,
w trak cie i po ka ta stro fach;

d) prze gląd, przez or ga ni za cje za wo do we ar chi tek tów, urba ni stów i in sty tu cje na -
uko we, wy ko rzy sty wa nych urzą dzeń i ele men tów in fra struk tu ry pod ką tem norm
i stan dar dów użyt ko wych w sy tu acji pod wy ższo ne go praw do po do bień stwa wy stę -
po wa nia eks tre mów kli ma tycz nych;

e) zmia ny w pro gra mach szko leń w za kre sie mo żli wych i ko niecz nych dzia łań
w związ ku z glo bal nym ocie ple niem kli ma tu w po szcze gól nych dzie dzi nach, któ -
ry mi zaj mu ją się urba ni ści, ar chi tek ci, le ka rze, pra cow ni cy bu dow la ni, słu żby ra -
tow ni cze, ochro ny śro do wi ska i przy ro dy itd.;

f) dzia ła nia mo bi li zu ją ce człon ków sto wa rzy szeń gru pu ją cych jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go do ini cja tyw w za kre sie ochro ny kli ma tu i ada pta cji, wspie ra ją cych wy -
mia nę do świad czeń oraz za chę ca ją cych do in no wa cyj no ści w po dej mo wa niu de cy zji;

g) wspie ra nie in sty tu cji od po wie dzial nych za roz wój na uki i szkol nic twa tak, aby
wpro wa dzi ły do swo ich pro gra mów no we za gad nie nia od no szą ce się do pro ble -
ma ty ki ocie ple nia glo bal ne go kli ma tu. Obok ele men tów me ry to rycz nych czę ścią
tych pro gra mów po win no być prze ka za nie wie dzy na te mat spo so bów za cho wa -
nia się w przy pad ku wy stą pie nia ka ta strof na tu ral nych;

h) szer sze wy ko rzy sta nie te le wi zji, ra dia, pra sy i ser wi sów in ter ne to wych przy pro -
wa dze niu dzia łań edu ka cyj nych po świę co nych zmia nom kli ma tycz nym. Wa żną
ro lę edu ka cyj ną speł niać mo gą ta kże pra cow ni cy IMiGW, wy ższych uczel ni na -
uko wych, eks per ci ta kich or ga ni za cji jak Ochotniczej Straży Pożarnej, PCK, Pol -
skiej Ak cji Hu ma ni tar nej, Ca ri ta su i in.;

i) współ pra cę z ko ścio ła mi ja ko in sty tu cja mi wspie ra ją cy mi du cho wo wier nych
w do sto so wy wa niu się do no wych wa run ków ży cia i od naj dy wa niu war to ści
w trud nych sta nach ada pta cji do skut ków zmian kli ma tycz nych;

j) nada nie no wej ro li ochro nie te re nów pod mo kłych, two rze nie te re nów re kre acyj -
nych. Jest to szcze gól nie wa żne za da nie dla ad mi ni stra cji la sów, two rzo nych no -
wych struk tur ad mi ni stra cji ochro ny śro do wi ska i świa do mych eko lo gicz nie oby -
wa te li. No we za da nia wy zna czyć so bie po win ni człon ko wie sto wa rzy szeń mi ło -
śni ków rzek, stru mie ni, do lin, by spoj rzeć na te frag men ty kra jo bra zu ja ko źró dło
za gro żeń, po wsta ją cych w wy ni ku wy stą pie nia eks tre mal nych zja wisk po go do -
wych;

k) współ pra cę z to wa rzy stwa mi ubez pie cze nio wy mi, któ rych ro la ro śnie nie tyl ko
w wy ni ku czer pa nia ko rzy ści z udzie lo nych ubez pie czeń, ale ta kże ja ko in sty tu cji
edu ku ją cych po ten cjal nych klien tów w za kre sie skut ków zmian kli ma tycz nych;

l) współ pra cę z ban ka mi i in ny mi in sty tu cja mi fi nan so wy mi, na któ rych po wi nien
spo czy wać obo wią zek pro wa dze nia po li ty ki pro kli ma tycz nej, po le ga ją cej m.in.
na nie udzie la niu kre dy tów tym przed się wzię ciom, któ re są obar czo ne du żym ry -
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zy kiem po wsta wa nia emi sji CO2, jak i tym, któ re są ry zy kow ne z punk tu wi dze -
nia strat ma te rial nych spo wo do wa nych zja wi ska mi na tu ral ny mi.

Pro wa dze nie sku tecz nej po li ty ki kli ma tycz nej wy ma gać bę dzie znacz nie więk sze go
wspar cia ze stro ny spo łe czeń stwa. Dzia ła nia władz nie bę dą bo wiem sku tecz ne, je -
śli nie bę dą wspie ra ne ak tyw no ścią sa mych oby wa te li. Wy zwa niem za rów no dla
wła dzy pu blicz nej jak i or ga ni za cji po za rzą do wych bę dzie ko niecz ność uświa do mie -
nia spo łe czeń stwu, że to wła śnie ono ma naj więk szy wpływ na po ziom emi sji ga -
zów cie plar nia nych w Pol sce. Styl ży cia, spo sób re ali za cji po trzeb ko mu ni ka cyj nych,
wy bo ry kon su menc kie do ko ny wa ne przez ka żde go miesz kań ca Pol ski wpły wa ją
bez po śred nio na wiel kość emi sji ga zów cie plar nia nych w na szym kra ju.

Po strze ga nie przez Po la ków od po wie dzial no ści władz za sku tecz ne dzia ła nia
na rzecz ochro ny kli ma tu, na kła da na po li ty ków i in sty tu cje pu blicz ne szcze gól ną
od po wie dzial ność. Brak tych dzia łań bę dzie bo wiem po strze ga ny ja ko lek ce wa że -
nie po trzeb spo łecz nych i mo że pro wa dzić do zmniej sze nia po zio mu za ufa nia oby -
wa te li do in sty tu cji pu blicz nych. Nie ste ty, jak wy ka za no wcze śniej, więk szość pol -
skich po li ty ków nie do strze ga swo jej od po wie dzial no ści w tym za kre sie.
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Załącznik Nr 1

Streszczenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE61

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Je śli na tych miast i ra dy kal nie nie ogra ni czy my emi sji ga zów cie plar nia nych,
zmia ny kli ma tycz ne osią gną w tym stu le ciu ka ta stro fal ny po ziom. 

• UE po trze bu je bez piecz niej szych źró deł ener gii, tzn. mniej sze go uza le żnie -
nia od im por tu ro py i ga zu. 

CO RO BI EU RO PA, ABY ROZ WIĄ ZAĆ TE PRO BLE MY? 

Po li ty ka UE do ty czą ca ener gii oraz zmian kli ma tu okre śla osią gnię cie do 2020 r.
na stę pu ją cych am bit nych ce lów: 

• re duk cja emi sji ga zów cie plar nia nych o co naj mniej 20% w sto sun ku do po -
zio mów z 1990 r. (o 30%, o ile po zo sta łe kra je roz wi nię te zo bo wią żą się
do po dob nych ogra ni czeń swo ich emi sji); 

• 20% zwięk sze nie udzia łu ener gii od na wial nej (ener gia wia tro wa, sło necz na,
bio ma sa itp.) w cał ko wi tej pro duk cji ener gii (obec nie wy no si on ± 8,5%); 

• zmniej sze nie zu ży cia ener gii o 20% w sto sun ku do po zio mów prze wi dy wa -
nych w 2020 r., po przez zna czą ce zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

CO SIĘ PRZEZ TO ZMIENI? 

• Zatwierdzony w grudniu 2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny UE służy
realizacji wyżej wymienionych celów. 

• Do 2010 r. elektrownie i energochłonne sektory przemysłu mają obniżyć
emisję o 21% w stosunku do poziomów z 2005 r. W jaki sposób? Poprzez
zmniejszenie ilości przyznawanych uprawnień do emisji w ramach unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (obejmującego około 40%
całkowitej emisji zanieczyszczeń w UE). 

Do 2020 r. sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, takie jak
np. transport (z wyjątkiem lotnictwa, które zostanie objęte tym systemem w 2012 r.),
rolnictwo, odpady i gospodarstwa domowe, mają zmniejszyć emisję o 10 proc. w
stosunku do poziomów z 2005 r. W jaki sposób? Poprzez ustalenie docelowych
poziomów redukcji emisji dla poszczególnych krajów (wyższa redukcja emisji dla
zamożniejszych krajów i ograniczony wzrost dla biedniejszych). 

Do 2020 r. odnawialne źródła energii będą stanowić 20% całości wytworzonej

91

Polityka klimatyczna Polski – wyzwanie XXI wieku

61 http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/citizen_sum/pl.pdf



energii w UE. Jak to osiągnąć? Poprzez ustalenie docelowych poziomów redukcji
emisji dla poszczególnych krajów (od 10% dla Malty do 49% dla Szwecji). Co
najmniej 10% paliw wykorzystywanych w transporcie każdego kraju musi pochodzić
z odnawialnych źródeł energii (biopaliwa, wodór, ekologiczna energia elektryczna
itp.). Biopaliwa muszą spełniać uzgodnione kryteria zrównoważonego rozwoju. 

Promowanie bezpiecznego stosowania technologii wychwytywania dwutlenku
węgla i jego podziemnego składowania, może w efekcie doprowadzić do
wyeliminowania większości emisji dwutlenku węgla pochodzących z wykorzystania
paliw kopalnych w energetyce i przemyśle. 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TYCH ŚRODKÓW? 

• ważny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi; 
• przykład dla innych regionów świata, który może ułatwić osiągnięcie

nowego, globalnego porozumienia w sprawie klimatu; 
• większe bezpieczeństwo energetyczne; 
• zmniejszenie wydatków na import ropy i gazu o 50 miliardów euro rocznie

do 2020 r.; 
• około 1 milion miejsc pracy w europejskim sektorze odnawialnych źródeł

energii do 2020 r. (300 tys. obecnie); 
• przewaga konkurencyjna dzięki istotnym innowacjom w europejskim

sektorze energetycznym; 
• nowe miejsca pracy w sektorach przemysłu związanych z ochroną

środowiska; 
• mniejsze zanieczyszczenie powietrza, co przekłada się na znaczące korzyści

zdrowotne i mniejsze wydatki na środki kontroli. 

DLACZEGO WŁAŚNIE UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• Poszczególne kraje ponoszą odpowiedzialność za ograniczenie emisji w
możliwie największym stopniu, jednak wspólne działania na szczeblu
unijnym lub międzynarodowym są bardziej skuteczne. 

• Dzięki wspólnym działaniom można zwiększyć skuteczność podjętych
środków oraz osiągnąć korzyści skali, co oznacza niższe koszty działań bez
zakłócania wymiany handlowej na wspólnym europejskim rynku. 

• Wspólnymi siłami 27 krajów UE może osiągnąć znacznie więcej w globalnej
walce ze zmianami klimatu, niż działając w pojedynkę. 

NA KIEDY PLANOWANE JEST WEJŚCIE W ŻYCIE PAKIETU? 

• Najpóźniej do 2011 r. 
• System handlu uprawnieniami do emisji zmieni się 1 stycznia 2013 r. 
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