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Spis ważniejszych skrótów

AIJ - Activities Implemented Jointly (faza pilotowa JI)
AOSIS - Alliance of Small Island States (Stowarzyszenie Małych Państw Wyspiarskich)
ARE - Agencja Rynku Energetyki
AWRSP - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

BOŚ - Bank Ochrony Środowiska

CAN - Climate Action Network (światowa sieć organizacji działających na rzecz ochrony
klimatu)

CANCEE - Climate Action Network Central and Eastern Europe (sieć organizacji działających na
rzecz ochrony klimatu w Europie Środkowej i Wschodniej)

CAP - Common Agriculture Policy (Wspólna Polityka Rolna)
CDM - Clean Development Mechanism (mechanizm czystego rozwoju)
CNE - Climate Network Europe (europejska sieć organizacji działających na rzecz ochrony

klimatu)
COP - Conference of the Parties (konferencja państw stron UN FCCC)

ECCP - European Climate Change Programme (Europejski Program w zakresie Zmian
Klimatycznych)

EC BREC
/IBMER

- Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

ECMT - European Conference of Ministry of Transport (Europejska Konferencja Ministrów
Transportu)

ERU - Emission Reduction Unit (jednostka redukcji emisji)
EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza

FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

GEF - Global Environmental Facility (Fundusz na rzecz Środowiska Globalnego)
GEF/SGP - Global Environmental Facility/Small Grants Program (Fundusz na rzecz Środowiska

Globalnego/Program Małych Grantów)
GUS - Główny Urząd Statystyczny
GWP - Global Warming Potential (Wskaźnik Potencjalnego Ocieplenia Globalnego)

HFC - Fluorowęglowodory

InE - Instytut na rzecz Ekorozwoju
IOŚ - Instytut Ochrony Środowiska
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian

Klimatu)
IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control (dyrektywa UE dotycząca zintegrowanego

przeciwdziałania zanieczyszczeniom)

JI - Joint Implementation (wspólna realizacja projektów)
JUSCANZ - Skrót grupy państw: Japonia, USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia

MOŚZNiL - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
MŚ - Ministerstwo Środowiska
MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NZ - Narody Zjednoczone

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju)

OZE - Odnawialne źródła energii
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PFC - Perlofluorowęglowce
PKB - Produkt Krajowy Brutto
PKE - Polski Klub Ekologiczny
PKE OM - Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
POE - Pozarządowe organizacje ekologiczne
ppmv - liczba cząstek na milion cząstek w jednostce objętości

RCSS - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

TEN - Trans European Network (Transeuropejska sieć infrastrukturalna)

UE - Unia Europejska
UNDP - United Nations Development Program (Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych)
UNEP - United Nations Environmental Program (Program Środowiskowy Narodów

Zjednoczonych)
UN FCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change (Ramowa Konwencja

Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu)

WFOŚiGW - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WMO - World Meteorology Organization (Światowa Organizacja Meteorologiczna)
WWF - World Wildlife Fund (Fundusz na rzecz Dzikiej Przyrody)
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Streszczenie

Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze osiągnęło skalę porównywalną z
przemianami zachodzącymi w poszczególnych epokach geologicznych. Przekształcamy nasze
otoczenie poczynając od skali lokalnej, przez regionalną i krajową do przemian
oddziaływujących na całe kontynenty. Ostatnio zmiany te przybrały charakter globalny. W
książce „Dzielnie się światem”1 sytuację tę trafnie nazwano „przejściem od gospodarki
pogranicza do gospodarki świata skończonego. W gospodarce pogranicza człowiek zawsze
dysponuje jeszcze innymi zasobami za następnym wzgórzem, jeszcze innymi drzewami do
wycięcia, jeszcze innymi kopalinami do wydobycia, nowymi ziemiami do zurbanizowania,
znajdującym się gdzie indziej czystym powietrzem, wodą i krajobrazem, do którego może
uciec – jeśli już nie w pobliżu, to w sąsiednim stanie lub na innym kontynencie.” Globalny
charakter zmian jakie wywołuje człowiek „...wymaga przejścia od postrzegania świata jako
miejsca o pozornie nieograniczonych zasobach mogących posłużyć do przemysłowego
przekształcenia do świata, w którym musimy mądrze wykorzystywać szybko zmniejszające się
możliwości wyboru albo stanąć w obliczu coraz większej skali kryzysów ekologicznych lub
społecznych”.  Opcje jakie nam pozostają to albo tak zmienić sposób rozwoju cywilizacji aby
dostosował się do skali i rytmu ekosystemu Ziemi albo będziemy zmuszeni poszukać innej
planety do zasiedlenia (kontynuacja filozofii gospodarki pogranicza) albo czeka nas zagłada
jako gatunku.

Obok niszczenia warstwy ozonowej globalną skalę oddziaływania osiągnęliśmy
dokonując zmian w klimacie ziemskim w wyniku emisji gazów szklarniowych (głównie CO2)
zwłaszcza poprzez spalanie paliw kopalnych (węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz
ziemny). Od początku XIX w. koncentracja gazów szklarniowych w atmosferze zwiększyła
się z 280 ppmv do 360 ppmv w końcu XX w. Szacunki wskazują, że jeśli obecne tendencje
emisji nie ulegną zmianie jeszcze przed końcem XXI wieku dojdzie do podwojenia stopnia
koncentracji gazów szklarniowych w atmosferze w stosunku do czasów sprzed rewolucji
przemysłowej w XIX w.

Do ograniczenia emisji gazów niszczących warstwę ozonową doszło dzięki Protokołowi
Montrealskiemu, porozumieniu międzynarodowemu, które uznawane jest za jedno z
nielicznych skutecznych działań ekologicznych podjętych przez społeczność
międzynarodową. Znacznie trudniejsze jest przeciwdziałanie zmianom klimatu globalnego.
Skuteczna akcja w tej dziedzinie wymagałaby działań dotykających praktycznie wszystkich
mieszkańców Ziemi, ingerujących w każdą bez mała sferę gospodarki: zaopatrzenie w
energię, transport, model konsumpcji, rolnictwo. Mimo tych ogromnych trudności, bazując na
opracowaniach naukowych ekspertów z całego świata, podpisano w Rio de Janeiro w trakcie
„Szczytu Ziemi” w czerwcu 1992 r. Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu. Konwencja Klimatyczna została ratyfikowana przez ponad 180 państw i
należy do  najważniejszych światowych umów ekologicznych. Podstawowym celem
Konwencji jest “…osiągnięcie stabilizacji stężenia w atmosferze gazów cieplarnianych na
takim poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym antropogenicznym oddziaływaniom na
system klimatyczny.” Porozumienia zawarte w ramach Konwencji Klimatycznej nie dają
jednak gwarancji na skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym. W
rozszerzającym Konwencję Protokole z Kioto zgodzono się na redukcję emisji gazów
szklarniowych o 5,2% w latach 2008-12, ale naukowcy twierdzą, że potrzebna jest redukcja
co najmniej o 60%. Jednak nawet tak niskie zobowiązanie zawarte w Protokole z Kioto nie
                                                
1 M. Carley, P. Spapens. “Dzielenie się światem – zrównoważóny sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp
do zasobów naturalnych w XXI wieku”. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Białystok-Warszwa. 2000 r.
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uzyskało do tej pory aprobaty w formie ratyfikacji przez żadne z państw uprzemysłowionych,
a ostatnia konferencja stron w Hadze w listopadzie 2000 r. zakończyła się fiaskiem. Bieżące
interesy państw zwłaszcza takich jak USA (ale nie tylko) wzięły górę na myśleniem
kategoriami potrzeb przyszłych pokoleń. Takie postępowanie spotkało się z wysoką
dezaprobatą pozarządowych organizacji ekologicznych z całego świata.

Jeżeli jednak prognozy naukowców zaczną się potwierdzać (więcej i silniejszych
huraganów, powodzi, susz itp., czy też podnoszenie się poziomu oceanu światowego) w
przyszłości może nastąpić przyspieszenie działań przyczyniających się do ograniczenia
globalnych zmian klimatycznych. Niektóre państwa i międzynarodowe koncerny już teraz,
mimo chwilowej „zapaści” w negocjacjach w sprawie ochrony klimatu, starają przygotować
się technologicznie i organizacyjnie tak, by móc spożytkować międzynarodowe zobowiązania
klimatyczne do pomnożenia swoich zysków lub osiągnięcia korzyści gospodarczych bądź
społecznych. Do grona tych pionierów jak najszybciej powinna dołączyć również Polska.

Nasz kraj emituje znaczne ilości gazów szklarniowych, a emisja CO2, która wyniosła w
1998 r. 338 mln ton, stanowiła 1,3% emisji światowej. Polska podpisała Konwencję
Klimatyczną w 1992 r., a ratyfikowała ją 16 czerwca 1994 r., przyjmując na siebie tym
samym wszystkie obowiązki ciążące na stronach Konwencji. Wywiązujemy się z
najważniejszego obowiązku nałożonego Konwencją – stabilizacji emisji gazów
szklarniowych. Niemniej jednak za niepokojący fakt należy uznać brak oficjalnej,
zatwierdzonej przez rząd strategii redukcji emisji tych gazów.

Polska podpisała Protokół z Kioto  15 lipca 1998 r., zobowiązując się do ograniczenia
emisji gazów szklarniowych w okresie 2008-2012 o 6% (tzn. do poziomu 448 mln ton emisji
CO2 rocznie). Podobnie jak zdecydowana większość państw, Polska nie ratyfikowała
dotychczas Protokołu z Kioto. W obecnej sytuacji jego podpisanie należy jednak traktować
jako deklarację polityczną wyrażającą akceptację porozumienia. Jak każdy sygnatariusz
Protokołu powinna zatem dążyć do realizacji jego zaleceń, obejmujących m.in.:
♦ podnoszenie efektywności energetycznej w odpowiednich działach gospodarki;
♦ promowanie i wdrażanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,

pochłaniających dwutlenek węgla itp.;
♦ działania służące stopniowemu ograniczaniu barier rynkowych utrudniających redukcję

emisji w sektorach gospodarczych (w tym usuwanie wadliwych dotacji bądź tworzenie
odpowiednich zachęt podatkowych);

♦ wdrażanie reform sprzyjających redukcji emisji i pochłanianiu gazów cieplarnianych;
♦ ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w transporcie;
♦ ograniczanie emisji metanu z wysypisk odpadów, procesów produkcji, transportu i

dystrybucji energii;
♦ promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej;
♦ promowanie zrównoważonych form rolnictwa;
♦ prowadzenie badań i zwiększanie świadomości społecznej.

Polskie władze ochrony środowisk stosunkowo wcześnie dostrzegły konieczność
ograniczania emisji gazów szklarniowych. Polityka Ekologiczna Państwa (PEP), przyjęta
przez Sejm w 1991 roku,  a więc jeszcze przed oficjalnym podpisaniem Ramowej Konwencji
NZ w sprawie Zmiany Klimatu, wskazała na konieczność podjęcia działań służących
ochronie  klimatu. Wśród priorytetów długofalowych, których realizacja powinna nastąpić po
2000 roku, znalazło się postanowienie o ograniczaniu emisji gazów szklarniowych do
poziomu zgodnego z międzynarodowymi porozumieniami w tej dziedzinie. W konsekwencji
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jednak priorytety PEP w zakresie ochrony klimatu nie znalazły się w sektorowych strategiach
rozwoju. Ani w przyjętej przez Rząd w 1995 roku “Polityce energetycznej”, ani w przyjętej
w tym samym roku “Polityce transportowej” nie odniesiono się do konieczności podjęcia
działań na rzecz ochrony klimatu. Zmiany tych dokumentów jakie się dokonywały i dokonują
w 2000 r. mimo poświęcenia pewnej uwagi aspektom ochrony klimatu globalnego, zwłaszcza
w polityce energetycznej, nadal nie dostrzegały szans, które mogą tkwić w podjęciu na
szerszą skalę działań służących ochronie klimatu. Wyraźny był i jest brak zainteresowania ze
strony czynników gospodarczych wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej do
unowocześniania polskiej gospodarki. Silna pozycja lobby węglowo-energetycznego i
koncernów produkujących samochody, a także podmiotów gospodarczych od nich
uzależnionych oraz wytwarzających paliwa, jak i firm zainteresowanych budową autostrad
skutecznie blokuje szersze wykorzystanie Konwencji.

Sprawności polityki klimatycznej nie poprawia również struktura instytucjonalna
organów administracji publicznej odpowiedzialnych za opracowywanie i wdrażanie polityki
ochrony klimatu w Polsce, która jak do tej pory niestety raczej odzwierciedla doraźne
zawirowania i chęć osiągnięcia krótkoterminowych celów politycznych, aniżeli próbę
stworzenia spójnego systemu, o jasno określonych obowiązkach, zakresie działania i trybie
weryfikacji, zdolnego do realizacji priorytetów długoterminowych.

 Do tej pory Polska nie wprowadziła żadnych instrumentów prawnych lub finansowych,
których podstawowym celem byłoby obniżanie emisji gazów szklarniowych. Jedynym
wyjątkiem są opłaty za emisję dwutlenku węgla i metanu obowiązujące od 1993 r na
podstawie uregulowań zawartych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Wyjątkowo niskie stawki opłat nie stanowią żadnego bodźca do podejmowania inwestycji
prowadzących do redukcji emisji tych gazów.

 
W roku 2000 można zaobserwować pewne pozytywne zmiany ale o ich trwałości trudno

dziś wyrokować. W chwili obecnej Ministerstwo Środowiska wspierane jest przez Biuro
Wykonawcze Konwencji działające w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz tworzone w ramach Instytutu Ochrony Środowiska Krajowe
Centrum Inwentaryzacji Emisji. W 2000 roku zawieszono prace Komitetu Sterującego ds.
Konwencji Klimatycznej ale jest nadzieja na ich podjęcie w roku 2001. W połowie roku Rząd
przyjął „II Politykę ekologiczną państwa” i „Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego
i zrównoważonego rozwoju”, w obu tych dokumentach dostrzega się ważną rolę ochrony
klimatu ale dokumenty te bez programów wdrożeniowych pozostaną jedynie wolą polityczną.
We wrześniu 2000 roku Rząd przyjął dokument „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”.
Jest to pierwszy oficjalny dokument, w którym dostrzeżono znaczenie energetyki
odnawialnej, i w którym deklaruje się, że Rząd wspierać będzie  rozwój tej energetyki w
Polsce.

Można stwierdzić, że przygotowywane w ostatnich latach dokumenty rządowe
wskazują, z nielicznymi wyjątkami, iż Rząd przykłada niewielkie znaczenie do spraw
realizacji Konwencji Klimatycznej. Tym niemniej wydaje się, że o ile restrukturyzacja i
modernizacja polskiej gospodarki (w tym w zakresie zwiększania jej efektywności
energetycznej) zachodzić będzie w tak szybkim tempie jak dotychczas to Polska będzie w
stanie nie tylko wywiązać się z postanowień Protokołu z Kioto, ale zredukować wielkość
emisji gazów szklarniowych także po roku 2012. Zagrożenie dla takiego scenariusza stanowią
przede wszystkim gwałtownie rosnące emisji z sektora transportu. Przyjęcie tezy o małym
znaczeniu spraw ochrony klimatu dla naszego kraju powoduje jednak, że Rząd nie potrafi
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wykorzystać faktu zmniejszenia emisji gazów szklarniowych w latach 90. w procesie
negocjacji z Unią Europejską. Tymczasem wydaje się, że odpowiednie wykorzystanie tej
karty mogłoby sprawić, iż kraje UE, które same mają duże trudności z realizacją zaleceń
Konwencji, mogłyby zgodzić się w trakcie negocjacji akcesyjnych na pewne ustępstwa wobec
Polski w innych działach negocjacji środowiskowych.

Jest to o tyle ważne, że Deklaracja Ministrów postawiła Unię w roli lidera negocjacji
klimatycznych i ostatecznie wpłynęła na treść uzgodnionej w 1992 r. Konwencji
Klimatycznej. Rolę tę Unia stara się utrzymać do dzisiaj, o czym świadczyło odważne
stanowisko negocjacyjne przy uzgadnianiu Protokołu z Kioto oraz ostrożny stosunek do tzw.
instrumentów elastyczności (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego
rozwoju), które mogą zmniejszyć skuteczność Konwencji. Wydaje się, że w tym właśnie
podejściu Unia dostrzegła także swą szansę ‘wygrania’ polityki klimatycznej do celów
gospodarczych, polegającą na osiągnięciu względnej przewagi konkurencyjnej w stosunku do
Stanów Zjednoczonych, które nie mogą przyjąć tak elastycznej strategii ograniczania emisji.
Wyjaśnia to częściowo determinację Unii w dążeniu do przyjęcia stosunkowo wysokich i
wiążących prawnie zobowiązań wynikających z Konwencji.

Mimo ambitnych założeń okazało się, że wspólna europejska polityka klimatyczna
rozwija się z dużymi oporami. W szczególności zabrakło woli politycznej do przeforsowania
tych projektów, które integrując działania państw członkowskich, poszerzały kompetencje
instytucji wspólnotowych. Wyraźnie uwidoczniła się niechęć krajów członkowskich do
ściślejszej koordynacji polityk. W obliczu niewielkiego postępu w dziedzinie wspólnej
europejskiej polityki klimatycznej możliwości osiągnięcia wspólnego celu Unii - stabilizacji
emisji w roku 2000 na poziomie z 1990 r. oraz redukcji emisji o 8% w okresie 2008-2012
stoją pod znakiem zapytania. O ile stabilizacja emisji w roku 2000 jest prawdopodobna (choć
nie przesądzona), to obecne tendencje  wyraźnie sugerują, że bez wprowadzenia dodatkowych
mechanizmów i działań ochrony klimatu osiągnięcie celu wynikającego z Protokołu z Kioto
nie będzie możliwe. Dlatego też należy się spodziewać, że w VI Programie Ochrony
Środowiska UE problem ochrony klimatu będzie jeszcze silniej zaakcentowany, a Komisja
podejmie bardziej zdecydowane działania aby wdrażać skuteczne instrumenty tej polityki w
krajach członkowskich.

Tocząca się obecnie dyskusja na temat roli instrumentów elastyczności, zwłaszcza
handlu emisjami w unijnej strategii realizacji celów Protokołu z Kioto wydaje się
potwierdzeniem tej tezy. Przyszłe zobowiązania naszego kraju już jako pełnoprawnego
członka Unii odnoszące się do  zmniejszenia emisji gazów szklarniowych będą zapewne
ustalane na podstawie unijnych zasad wspólnego podziału obciążeń (tzw. burden sharing
agreement). Niewykluczone, że będziemy musieli w latach 2013 - 2018, tj. w drugim okresie
budżetowym, zmniejszyć emisji gazów szklarniowych znacznie bardziej niż wyobraża to
sobie dziś część menadżerów gospodarczych i polityków polskich. Aby umiejętnie
zdyskontować swoją potencjalną pozycję związaną z dużą nadwyżką redukcji Polska musi
jasno zdefiniować swój cel i interes w zakresie polityki ochrony klimatu w ramach integracji
europejskiej. Tylko wtedy Rząd będzie w stanie jasno określić oczekiwania naszego kraju
wobec polityki ochrony klimatu UE, a w nadchodzących latach aktywnie włączyć się w
tworzenie tej polityki.

Protokół z Kioto wprowadza możliwość skorzystania z tzw. mechanizmów
elastyczności: handlu emisjami, mechanizmu czystego rozwoju (CDM - Clean Development
Mechanism) i instrumentu wspólnego działania (JI - Joint Implementation). Ich idea polega na
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tym, aby kraje które nie są w stanie zredukować swojej emisji gazów szklarniowych w
stopniu określonym przez Protokół z Kioto, mogły na rynku międzynarodowym kupować
jednostki redukcji emisji gazów szklarniowych (handel emisjami) lub inwestować w projekty,
które przyczyniają się do takiej redukcji (CDM i JI). Oczekuje się, że mechanizmy
elastyczności ułatwią stronom wywiązywanie się ze zobowiązań, doprowadzając jednocześnie
do obniżania kosztów wdrażania Protokołu w życie oraz stopniowego włączania w krąg
działań prowadzących do redukcji emisji krajów rozwijających się. Ostateczne porozumienie
dotyczące sposobu funkcjonowania mechanizmów elastyczności nie zostało jeszcze zawarte.
Pozarządowe organizacje ekologiczne z dużą ostrożnością traktują te mechanizmy obawiając
się, że państwa wysoko rozwinięte nie będą podejmowały żadnych istotnych działań u siebie
a jedynie ‘kupowały’ ograniczenie emisji u innych. Taka filozofia nie prowadzi do trwałych
zmian, zmian modelu produkcji i konsumpcji, a tylko takie zmiany gwarantują
zrównoważony rozwój cywilizacji ziemskiej.

Polska w miarę szybko powołała Sekretariat JI, który jest afiliowany przy Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co było właściwym rozwiązaniem
(doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami i łączenie funduszy ze środkami
własnymi). Pomimo tych pozytywnych aspektów uważna analiza dotychczas zrealizowanych
i proponowanych projektów AIJ/JI nasuwa pewne wątpliwości. W szczególności brak
wypracowania całościowej koncepcji wykorzystania mechanizmu Joint Implementation w
realizacji polityki ekologicznej w Polsce co prowadzi do działań przypadkowych, co więcej to
nie strona polska przedstawia listę projektów, które mogą być realizowane w ramach JI, a
akceptuje jedynie projekty przedstawiane przez partnerów zagranicznych.

Polityka ograniczania emisji gazów szklarniowych nie cieszy się w Polsce wysokim
zainteresowaniem. Wskazują na to także umiarkowane zobowiązania redukcyjne przyjęte w
ramach Protokołu z Kioto, czy niewielki zakres środków prawnych służących ograniczaniu
emisji CO2 i metanu. Tymczasem wydaje się, że dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie
rzeczywistej redukcji emisji mogą być trudne do utrzymania w długoterminowej
perspektywie. Wskazywałoby to na konieczność podjęcia działań zmierzających do
zaprojektowania (a z czasem i wprowadzenia) bardziej aktywnych instrumentów ochrony
klimatu i przewidujących dalsze ograniczenia. W tej sytuacji konieczne jest:
♦ opracowanie państwowej strategii redukcji gazów szklarniowych (w tym mechanizmów

ekonomicznych i administracyjnych) i wprowadzenie jej w życie;
♦ koncepcyjne przygotowanie instrumentów aktywnej ochrony klimatu (takich jak np.

opłata węglowa lub handel emisjami) i zaprojektowanie ram prawnych służących ich
wdrożeniu;

♦ przygotowanie do pełnego wykorzystania możliwości tkwiących w mechanizmach
elastyczności (wymaga to szybkiego wejścia w życie Protokołu z Kioto). Szczególna
uwaga powinna być poświęcona mechanizmowi wspólnej realizacji projektów (Joint
Implementation); Polska jak najszybciej powinna opracować i przedstawić własną
strategię działań w tym zakresie, zgodną z priorytetami polityki ekologicznej państwa.

♦ wprowadzenie czytelnej struktury organizacyjnej organów odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzji, wymianę informacji i koordynację działań w zakresie zmian
klimatycznych oraz prowadzenie negocjacji na forum Konwencji Klimatycznej.

♦ prowadzenie stałej analizy nowych rozwiązań w dziedzinie polityki klimatycznej
wdrażanych przez Unię Europejską oraz opracowanie strategii włączenia się do unijnej
polityki ograniczania emisji gazów szklarniowych;

♦ stworzenie bazy instytucjonalnej i technicznej umożliwiającej regularne, wiarygodne
wywiązywanie się Polski z obowiązków w dziedzinie inwentaryzacji emisji i
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sporządzania raportów dla Sekretariatu Konwencji;
♦ aktywne prowadzenie działań typu capacity building skierowanych do nowych partnerów

społecznych, których dotychczasowe zaangażowanie w działania na rzecz ochrony
klimatu jest niewystarczające, a którzy mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznego
powodzenia polityki klimatycznej. Działania te w pierwszym rzędzie powinny być
adresowane do samorządów, stowarzyszeń gospodarczych i pozarządowych organizacji
ekologicznych.

To, że dzisiaj wypełniamy zobowiązania co do redukcji emisji gazów szklarniowych nie
powinno powodować lekceważenia i pomijania działań na rzecz ochrony klimatu. Polska,
częściowo ze względu na marnotrawstwo zasobów, które miało miejsce w poprzednim
systemie gospodarczym  ma dzisiaj szansę stać się liderem aktywnej polityki klimatycznej i
może uzyskać dzięki niej znaczące korzyści. Wśród potencjalnych zysków znajdują się m.in.
szanse na unowocześnienie gospodarki, zmianę struktury zatrudnienia oraz wzmocnienie
realizacji polityki ekologicznej państwa. Aktywna postawa może zwielokrotnić korzyści
związane z wykorzystaniem mechanizmów elastyczności wynikających z Protokołu z Kioto.
Jeżeli dzisiaj już z nadwyżką wypełniamy ustalenia Protokołu co do wielkości redukcji gazów
szklarniowych, to utrzymując ją i rozszerzając w przyszłości, Polska będzie mogła
sprzedawać prawo do emisji krajom, które mają wyższe koszty dostosowania się do wymagań
Konwencji. Dochody budżetu państwa związane ze sprzedażą niewykorzystanych kwot
emisyjnych mogą sięgać ponad 200 milionów USD rocznie. Te państwa, które w porę
zauważą i będą się do tego aktywnie przygotowywać wygrają na tym, gdy w wyniku
zaostrzenia Konwencji Klimatycznej przyjdzie do wypełnia nowych ostrzejszych zobowiązań.
Jeżeli sprawdzą się prognozy dotyczące nasilania się ekstremalnych zjawisk pogodowych i
podnoszenia się poziomu wód morskich zdarzy się to szybciej niż się to dziś wydaje.
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Wstęp

Minęło 11 lat od chwili rozpoczęcia w Polsce głębokich przemian społecznych i
gospodarczych. Objęły one wszystkie sektory gospodarki, zaznaczyły się także wyraźnie w
sferze ochrony środowiska. Okres ten przyniósł ograniczenie emisji wielu zanieczyszczeń,
niektórych nawet do 30-40% oraz poprawę efektywności wykorzystywania zasobów
naturalnych, zwłaszcza energetycznych. Nie wszystkie problemy ekologiczne zostały jednak
rozwiązane. Pojawiły się nowe niepokojące zjawiska, charakterystyczne dla społeczeństwa
konsumpcyjnego. W tej sytuacji trzeba postawić pytanie, jaką drogę rozwoju gospodarczego i
społecznego zamierzamy wybrać.

Kraje takie jak Polska, które nie dostosowały się jeszcze w pełni do wszystkich
uznawanych dzisiaj za nowoczesne rozwiązań cywilizacyjnych, stają przed szczególną szansą
zbudowania społeczeństwa zrównoważonego rozwoju. Mogą to uczynić w sposób tańszy i
bardziej efektywny niż kraje wysoko rozwinięte. Mimo, że oparcie wzrostu gospodarczego na
zasadach zrównoważonego rozwoju jest w naszym kraju obowiązkiem konstytucyjnym2

równie realna jest groźba, że ślepe kopiowanie dokonań Zachodu i wdrożenie rozwiązań nie
spełniających kryteriów ekorozwoju3 zablokuje na dziesiątki lat możliwość wejścia na ścieżkę
rozwoju społecznego i gospodarczego dokonującego się w harmonii z otaczającym nas
środowiskiem. Wybór drogi rozwoju będzie miał bezpośredni wpływ między innymi na
zahamowanie postępujących w skali globalnej zmian światowego systemu klimatycznego.
Oceny skuteczności naszych dzisiejszych działań służących ochronie klimatu dokonają
przyszłe pokolenia.

 Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) od blisko 10 lat śledzi zachodzące w Polsce
przemiany związane z transformacją ustrojową i integracją z Unią Europejską (UE) oraz
analizuje ich znaczenie dla budowania społeczeństwa zrównoważonego rozwoju, wskazując
jednocześnie te rozwiązania, które uznaje za najbardziej pożądane. Do przykładów działań
InE  należy promowanie koncepcji odmaterializowania gospodarki4 lub zastosowanie
koncepcji przestrzeni ekologicznej do polityki transportowej5. Podobnemu celowi służyło
wspólne wypracowanie z kilkudziesięcioma organizacjami ekologicznymi stanowiska w
sprawie integracji Polski z UE i ekologicznych konsekwencji tego procesu w takich
dziedzinach jak transport, ochrona przyrody, gospodarka energetyczna, gospodarka odpadami
oraz rolnictwo i rozwój terenów wiejskich6. Uznając, że wdrażanie postanowień Ramowej
Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu (UN FCCC) będzie znacząco wpływać na kierunki
rozwoju gospodarczego Polski InE podjął studia także w tej dziedzinie. Przedstawiając
uzyskane  wyniki Instytut ma nadzieje, że ich szersze rozpowszechnienie przyczyni się do
podjęcia w naszym kraju bardziej zdecydowanych prac i działań na rzecz ograniczenia
udziału Polski w antropogennej zmianie klimatu.

Podstawowym celem pracy jest przekazanie wiedzy na temat wpływu człowieka na

                                                
2 Patrz art. 5 Konstytucji R.P.
3 Określenia “ekorozwój” i “zrównoważony rozwój” stosuje się w tej pracy zamiennie.
4 Welfens J.M., Śleszyński J., Schultz H., Mundl A., Stodulski W. “Ekorozwój poprzez odmaterializowanie

produkcji i konsumpcji – strategia dla nowej polityki ekologicznej w Polsce”. Raport 2/99. Instytut na rzecz
Ekorozwoju. Warszawa 1999.

5 “Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju”. Raport 4/99. Instytut na rzecz
Ekorozwoju. Warszawa 1999.

6 “Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej w odniesieniu do wybranych dziedzin: transportu, ochrony przyrody, gospodarki
energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich”. Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Warszawa 1999.
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globalne zmiany klimatu oraz omówienie możliwych sposobów ograniczania nadmiernej
emisji gazów szklarniowych7. W celu realizacji tego zamierzenia przeprowadzono analizę
krajowej polityki ekologicznej i gospodarczej oraz dokonano ich oceny zarówno w kontekście
międzynarodowych zobowiązań Polski (w tym w odniesieniu do polityki realizowanej przez
Unię Europejską, której Polska powinna wkrótce stać się pełnoprawnym członkiem), jak i w
odniesieniu do korzyści przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, które może przynieść
wdrożenie bardziej zdecydowanych działań służących ograniczaniu emisji i zwiększeniu
pochłaniania gazów cieplarnianych. Analiza i ocena posłużyła sformułowaniu wniosków i
rekomendacji działań, koniecznych dla skuteczniejszej realizacji polityki ochrony klimatu w
naszym kraju.

Przyjęty cel i metoda pracy wpływają na zakres niniejszego opracowania. Zostało ono
podzielone na pięć podstawowe części:
♦ Część I zawiera ogólne informacje na temat zjawiska globalnego ocieplenia i

antropogennej zmiany klimatu oraz podstawowe dane na temat działań podejmowanych
przez społeczność międzynarodową, mających na celu zapobieganie globalnemu
ociepleniu.

♦ Część II zawiera podstawowe informacje na temat polskiej polityki ochrony klimatu; –
przedstawiono tu m.in. dane na temat: zmian w wielkości emisji gazów szklarniowych,
inwentaryzacji tej emisji i upowszechniania otrzymanych wyników, instytucji
zaangażowanych w tworzenie i realizację tej polityki,  integracji polityki ochrony klimatu
z sektorowymi strategiami rozwoju gospodarczego oraz działań podejmowanych przez
pozarządowe organizacje ekologiczne oraz grupy gospodarcze na rzecz wzmacniania (lub
blokowania) działań na rzecz ochrony klimatu.

♦ Część III zawiera informacje o polityce ochrony klimatu Unii Europejskiej, historii jej
rozwoju, wspólnych instrumentach jej realizacji oraz próbach jej wzmocnienia.

♦ Część IV dotyczy nowych instrumentów w ramach polityki ochrony klimatu.
♦ Część V zawiera podstawowe wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej

analizy oraz oceny polityki klimatycznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Raport InE adresowany jest do przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów,
stowarzyszeń gospodarczych oraz członków pozarządowych organizacji ekologicznych
(POE). Autorzy mają nadzieję, że informacje zawarte w raporcie przyczynią się do
podniesienia stanu wiedzy o problemie antropogenicznej zmiany klimatu. Intencją InE jest
także zainicjowanie dialogu pomiędzy różnymi grupami zainteresowanymi prezentowanym
tematem, co w konsekwencji przyczynić się powinno do lepszej współpracy różnych
instytucji zajmujących się powyższą problematyką, jak również do wdrożenia
skuteczniejszych programów ochrony klimatu w naszym kraju, służących także
rozwiązywaniu innych istotnych problemów gospodarczych i społecznych.

Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz autorzy opracowania serdecznie dziękują tym
wszystkim, którzy służyli pomocą w jego przygotowaniu, a przede wszystkim prof.
Maciejowi Sadowskiemu z Biura Wykonawczego Konwencji Klimatycznej oraz uczestnikom
spotkania roboczego, które odbyło się  27 czerwca 2000 r. w Instytucie oraz tym, którzy
nadesłali swoje uwagi do wersji roboczej. Są to: Ewa Anzorge z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Wanda Barc z Polskich Sieci Elektronenergetycznych, Ewaryst Hille z
Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii, Maria Kłokocka z Ministerstwa Środowiska,
Grzegorz Konopko z Biura Wykonawczego Konwencji Klimatyczn, Wojciech Ponikiewski z

                                                
7 Określenia “gazy szklarniowe” i “gazy cieplarniane” stosuje się w tej pracy zamiennie.
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej,
Michał Wilczyński z Fundacji „EkoFundusz” i Grzegorz Wiśniewski z Europejskiego
Centrum Energii Odnawialnej, a także nasi współpracownicy z Instytutu na rzecz
Ekorozwoju: Wojciech Galiński, Milena Łakomska, Krzysztof Kamieniecki i Wojciech
Stodulski. Jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność Pełnomocnikowi Rządu ds.
Konwencji Klimatycznej prof. Janowi Szyszce oraz Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie
Środowiska Markowi Michalikowi za umożliwienie zaprezentowania wstępnych wyników
prowadzonych badań na organizowanych przez nich konferencjach. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że cała odpowiedzialność za końcowy efekt prac spada na autorów niniejszego
opracowania. Jego powstanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i finansowego wsparcia
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za które serdecznie
dziękujemy.
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 CZĘŚĆ I. Efekt cieplarniany a Konwencja Klimatyczna

 
1.1 Co to jest efekt cieplarniany ?

Klimat Ziemi, tak jak cała planeta podlega nieustannym zmianom. Mają one różne
przyczyny i dotyczą różnych okresów czasu: od cyklu rocznego wynikającego z ruchu Ziemi
wokół Słońca, przez cykle dwuletnie, ośmioletnie, jedenastoletnie oraz trwające dziesiątki i
setki tysięcy lat, spowodowane przyczynami astronomicznymi, do cykli trwających setki
milionów lat, które występują jako konsekwencja zmian położenia kontynentów,
przemieszczania się biegunów, a wreszcie ruchu obrotowego Układu Słonecznego wokół
centrum naszej galaktyki.

Jedną z bezpośrednich przyczyn zmian warunków klimatycznych jest zmiana składu
chemicznego atmosfery. Wraz z ewolucją Ziemi atmosfera ulegała zmianom, dochodząc do
współczesnej postaci, umożliwiającej życie organiczne. Ważną rolę wśród gazów śladowych,
wchodzących w jej skład pełnią gazy określane jako cieplarniane lub szklarniowe. Dzięki ich
obecności w atmosferze temperatura powietrza panująca przy powierzchni Ziemi (globalna
średnia roczna około 16oC) umożliwia istnienie i rozwijanie się życia. Gdyby nie gazy
szklarniowe, temperatura  byłaby niższa o około 33 stopnie. Na naturalne gazy cieplarniane
składają się:  para wodna, dwutlenek węgla, ozon, metan i podtlenek azotu; w całości ze
źródeł antropogenicznych pochodzą chlorowcopochodne węglowodorów (freony i halony).
Do grupy gazów szklarniowych określanych jako tzw. gazy przemysłowe należą
fluorowęglowodory (HFC), perlofluorowęglowce (PFC) oraz sześciofluorek siarki.

Dwutlenek węgla (CO2) uznawano przez wiele lat  za gaz neutralny, gdyż stanowi
naturalny składnik powietrza atmosferycznego i ważne ogniwo w obiegu węgla w przyrodzie.
Dopiero gwałtowny wzrost jego stężenia w atmosferze spowodował zmianę tego poglądu;
obecnie CO2 traktowany jest na równi z innymi zanieczyszczeniami powietrza i uważany za
najważniejszy z gazów szklarniowych. Pochłania go biosfera w procesach fotosyntezy i i
odkłada w postaci węgla w biomasie. W procesach oddychania i rozkładu materii organicznej
jest ponownie uwalniany do atmosfery. Węgiel zawarty w resztkach roślin kumuluje się w
glebie lub wypłukiwany i odkładany w oceanie. Ponadto bezpośrednio CO2  pochłania  ocean,
w następstwie czego wiąże go  plankton i roślinność morską oraz  zwierzęta morskie
(skorupiaki, koralowce). Do atmosfery uwalniany jest przede wszystkim wskutek działalności
wulkanicznej, oddychania biosfery i procesów spalania. Około 4% emitowanego do
atmosfery CO2 pochodzi ze źródeł sztucznych; z tego ok. 6,5 mld t C/rok ze spalania
surowców energetycznych, a ok. 2,5 mld t C/rok ze zmian w użytkowaniu ziemi (m.in.
wylesianie). Tylko część tej dodatkowej, antropogenicznej emisji węgla wiążą  ekosystemy;
reszta pozostaje w atmosferze, prowadząc do stopniowego, nieustannego zwiększania
koncentracji CO2. Od początku XIX w. koncentracja gazów szklarniowych w atmosferze
zwiększyła się z 280 ppmv8 do 360 ppmv w końcu XX w. Szacunki wskazują, że jeśli obecne
tendencje emisji nie ulegną zmianie jeszcze przed końcem XXI wieku dojdzie do podwojenia
stopnia koncentracji gazów szklarniowych w atmosferze w stosunku do czasów sprzed
rewolucji przemysłowej9 w XIX w.

Drugie miejsce w grupie podstawowych gazów szklarniowych zajmuje metan (CH4).
Powstaje on w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej. Warunki takie występują

                                                
 8 ppmv – liczba cząstek gazu na milion cząstek powietrza w jednostce objętości
9 Barth M., Titus J., 1984: Greenhouse effect and see level rise. Van Nostrand Reinhold Company. New York.
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w osadach organicznych gromadzących się na polach ryżowych, bagnach i błotach,
zalewowych obszarach w strefie podzwrotnikowej i w tundrze. Metan powstaje także w
procesach trawienia, zwłaszcza u przeżuwaczy. Ze źródeł antropogenicznych (wydobycie
surowców energetycznych, pola ryżowe, ścieki i odpady, wysypiska śmieci, hodowla zwierząt
itp.) uwalnia się rocznie ok. 270 mln t metanu10. Metan jest usuwany z atmosfery głównie w
wyniku reakcji z grupą OH (tworzy wtedy parę wodną i dwutlenek węgla), a także w wyniku
procesów fotochemicznych w stratosferze. Trzecią formą usuwania tego gazu z atmosfery są
procesy mikrobiologiczne w glebie.

 Gazy szklarniowe charakteryzują się całkowitą przepuszczalnością słonecznego
promieniowania krótkofalowego (0,15-4,0 nm), które ogrzewa Ziemię. Zatrzymują natomiast
długofalowe promieniowanie cieplne emitowane z powierzchni Ziemi. Reemitują je
częściowo ku powierzchni naszej planety, dodatkowo ją ogrzewając; reszta tego
promieniowania uchodzi w kosmos. Zwiększona zawartość gazów szklarniowych w
atmosferze powoduje, że większa część promieniowania długofalowego z powrotem kieruje
się ku powierzchni planety.

System klimatyczny zależy od pięciu elementów, tj. od atmosfery, oceanów, kriosfery
(lądolody i lodowce), biosfery i litosfery. Elementy te są powiązane licznymi sprzężeniami i
dlatego jednoznaczne określenie przyczyn zmian klimatu okazuje się trudne. Spośród
istniejących modeli globalnej zmiany klimatu, wywołanej wzrostem stężenia gazów
szklarniowych w atmosferze, większość wskazuje, że podwojenie koncentracji CO2
spowoduje wzrost globalnej temperatury o 1,7-5,3o C, przy najczęściej powtarzającym się
wyniku około 2,3o C. Wzrost temperatury będzie różny w różnych częściach globu i zależeć
będzie od układu wielu powiązanych ze sobą czynników, takich jak położenie i lokalne
warunki geograficzne, użytkowanie ziemi i szata roślinna, rozprzestrzenienie emisji
związków siarki, wpływ prądów morskich itp. Największego wzrostu temperatury
spodziewamy się  w strefach polarnych, nieco mniejszego w Ameryce Północnej (4-8o C) oraz
w Europie i Azji (oprócz Syberii, gdzie ocieplenie będzie większe), jeszcze mniejszy w strefie
podzwrotnikowej (2-3o C). Modele zdają się wskazywać na to, że przyrost temperatury
powietrza wyniesie około 0,2-0,3o C na dziesięciolecie w skali globalnej. Różnice w
prognozach, przedstawianych przez różne zespoły badawcze wydają się duże, czemu nie
należy się dziwić, biorąc pod uwagę, jak bardzo skomplikowanym układem jest klimat. Na
szczęście dokładność modeli matematycznych stosowanych przez klimatologów w celu
prognozowania długotrwałych trendów klimatycznych ulega jednak stałej poprawie.

Według prognoz przygotowanych w Hadley Centre, wiodącym brytyjskim ośrodku
zajmującym się badaniami globalnych zmian klimatycznych, zwiększanie się koncentracji w
atmosferze gazów szklarniowych oddziaływać będzie na klimat we wszystkich zakątkach
Ziemi. Przewidywane kierunki zmian w poziomie średnich temperatur, wielkości opadów i
wilgotności gleby dla różnych obszarów globu przedstawiono w tabeli nr 1.

Jak wskazują prognozy zmian klimatu poważnemu zachwianiu może ulec rozkład i
wielkość opadów. Wszystkie modele klimatyczne przewidują zwiększenie opadów w ciągu
całego roku w wysokich (polarnych) szerokościach geograficznych i w strefie
międzyzwrotnikowej. W strefie umiarkowanej możemy się spodziewać wyższych opadów
jedynie w zimie (wzrost o 10-20%), w lecie natomiast w skali całej strefy nastąpi niewielki
spadek opadów. Niektóre modele sugerują, że suchsze będą, zwłaszcza w lecie (a więc w

                                                
10 „Climate Change Information Kit”. Sekretariat UN FCCC, 1999.
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okresie wegetacyjnym), wnętrza kontynentów i rejony w szerokościach średnich. Jednakże
wzrostowi ilości opadów towarzyszyć będzie wzrost parowania, w niektórych rejonach nawet
przewyższający wzrost ilości opadów. Oznacza to deficyt wody i pogłębiające się
przesuszanie gleby (ograniczające wielkość produkcji rolnej) oraz rozszerzanie się stref
objętych procesem pustynnienia.

Tabela 1. Regionalne zróżnicowanie przewidywanych zmian globalnych klimatu do 2050 r.

PARAMETR WZROST SPADEK
Temperatura • praktycznie wszystkie regiony świata;

• największy w wysokich szerokościach
geogr. półkuli północnej, w północnej i
środkowej Afryce oraz w północnej części
Ameryki Południowej;

• w Europie znaczny we wschodniej części
kontynentu, umiarkowany w pozostałej
części, niewielki na wybrzeżu atlantyckim;

• izolowane obszary północnego
Atlantyku i północnego Pacyfiku;

Opady • umiarkowany w większości regionów;
• największy nad obszarami oceanicznymi

położonymi wzdłuż równika;
• w Europie niewielki w części północnej;

• niewielki w niższych szerokościach
geogr.;

• najwyższy w północnej części Ameryki
Południowej, południowej Afryce,
Indiach i w północnej Australii;

• w Europie średni, miejscami znaczny w
części południowej oraz brak
większych zmian w części środkowej;

Wilgotność gleb • w Ameryce Północnej, środkowej Afryce i
w północnej części Azji;

• w Europie niewielki w Skandynawii i
krajach regionu bałtyckiego;

• Ameryka Środkowa i Południowa,
południowa Afryka, Bliski Wschód,
południowa i południowo-wschodnia
Azja, Australia;

• w Europie znaczny w części
południowo-wschodniej i w Alpach, a
umiarkowany w większości
pozostałych regionów (w tym w
Europie Środkowej)

Źródło: „Global warming - the state of the science”. Parliamentary Office of Science and Technology,
POSTnote  61; Londyn (1995);

Jednym z najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia może okazać się
podniesienie się poziomu oceanów, na co wpływ ma  termiczna ekspansja wód oraz topnienie
lądolodów i lodowców górskich. Wzrost poziomu wód morskich może przynieść
katastrofalne następstwa. Zalane i zniszczone zostaną estuaria - najbardziej produktywne i
charakteryzujące się największą różnorodnością genetyczną ekosystemy, zasoleniu ulegną
delty i ujścia rzek; wielu wyspom oraz atolom morskim i oceanicznym grozi całkowite
zatopienie. Przewidywane zmiany klimatu zmienią skład gatunkowy i produktywność
ekosystemów morskich zasilających rybołówstwo, które stanowi  podstawę gospodarki wielu
biednych krajów. Należy również pamiętać, że strefy nadmorskie charakteryzują się
najczęściej wysoką aktywnością gospodarczą człowieka, związaną z handlem, rybołówstwem,
rolnictwem, żeglugą i rekreacją. Zalanie tych terenów może więc pociągnąć za sobą liczne
ujemne skutki społeczne i ekonomiczne.
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 1.2 Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmian Klimatu (UN FCCC)
 

 1.2.1 Początki działań międzynarodowych
Początek debaty nad koniecznością  podjęcia międzynarodowych działań na rzecz

ochrony klimatu sięga lat siedemdziesiątych. Zorganizowano wówczas kilka spotkań
technicznych, podczas których dyskutowano na temat możliwych skutków wzrostu
koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Ich podstawą były wyniki badań prowadzone
przez obserwatorium Mauna Loa  na Hawajach. Wskazywały one na stały (począwszy od
1959 roku kiedy rozpoczęto obserwacje) wzrost stężenia CO2 w atmosferze. Debata  nabrała
rozpędu pod koniec lat osiemdziesiątych pod wpływem sukcesu negocjacji Konwencji
Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej i przyjęcia w 1987 roku Protokołu
Montrealskiego do tej Konwencji. Wydarzenia te dowiodły, że społeczność międzynarodowa,
jeśli tylko zagrożenie zostanie wystarczająco dobrze udokumentowane, jest w stanie podjąć
skuteczne działania zmierzające do ochrony globalnego środowiska, zwłaszcza, że zaskoczyło
wszystkich już w następnym roku niespotykanie gorące i suche lato w Stanach
Zjednoczonych w 1988 roku. W trakcie publicznych przesłuchań zorganizowanych wówczas
w Senacie USA po raz pierwszy stwierdzono, że wzrost temperatury obserwowany na świecie
w latach 80. nie ma podłoża naturalnego, ale jest spowodowany czynnikami antropogennymi.

W kolejnych latach wydarzenia potoczyły się niezwykle szybko. W 1989 roku
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) i Program Środowiskowy Narodów
Zjednoczonych (UNEP) powołały wspólnie zespół naukowców, któremu powierzono zadanie
prowadzenia prac badawczych i dostarczania rządom oraz organizacjom międzynarodowym
raportów, na podstawie których można by zaprojektować ramy polityki przeciwdziałania
globalnemu ociepleniu i inicjować działania zmierzające do ochrony klimatu. Międzyrządowy
Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel of Climate Change) już w
rok później opublikował swój pierwszy raport11. Stwierdzono w nim, że niebezpieczeństwo
globalnej zmiany klimatu należy traktować z całą powagą, a powodem tej zmiany stały się
przede wszystkim antropogenne emisje gazów szklarniowych do atmosfery.

Pierwszy raport IPCC zyskał olbrzymi rozgłos i w znacznej mierze przyczynił się do
podjęcia rozmów, które zaowocowały przyjęciem Konwencji Klimatycznej. Od tego czasu
IPCC przedstawił kolejne studia i oceny dostarczające dalszych dowodów potwierdzających
wpływ człowieka na światowy system klimatyczny. Przyznają one, że Ziemia w swojej
historii doświadczała już okresów szybkich i znaczących zmian klimatycznych, zaś
klimatolodzy wciąż borykają się z wieloma niewiadomymi. Jednak ogólna ocena pozwala
stwierdzić, że “istnieją dowody potwierdzające zauważalny wpływ działalności człowieka na
światowy system klimatyczny”. Z  II Raportu  IPCC12 wynika, że:
♦ średnia temperatura przy powierzchni Ziemi podniosła się w tym stuleciu o 0,3-0,6o C;

ostatnie lata należą do najgorętszych od czasu rozpoczęcia pomiarów meteorologicznych
w połowie XIX wieku; istnieją dowody potwierdzające zauważalny wpływ działalności
człowieka na światowy system klimatyczny;

♦ dostępne modele klimatologiczne pozwalają prognozować wzrost średniej temperatury
Ziemi o 1,0-3,5o C do końca przyszłego wieku; towarzyszyć mu będzie podniesienie się
poziomu mórz o 0,5 m;

♦ nawet gdyby udało się powstrzymać wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w
atmosferze, ich działanie w postaci podnoszącej się temperatury i wzrostu poziomu

                                                
 11 „Climate change - the IPCC Scientific Assessment”, IPCC. (1990);
 12 „Second Assessment Report: Climate Change”, IPCC. Cambridge University Press, UK (1995);
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oceanów utrzymywać się będzie przez wiele następnych stuleci;
♦ nasilenie się w ostatnich latach częstości występowania wielu skrajnych zjawisk

klimatycznych może świadczyć, że globalne zmiany klimatyczne już zachodzą i będą
pogłębiać się w  nadchodzących latach;

♦ zmiany klimatu w sposób szczególny dotkną kraje rozwijające się i biedne ( np.
Bangladesz), a więc te, które mają najmniejsze możliwości i szanse na wprowadzenie
działań zapobiegających i dostosowawczych;

♦ radykalna i znaczna redukcja antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych jest
konieczna. Obecny poziom rozwoju technologicznego sprawia, że jest ona
technologicznie i ekonomicznie możliwa. Co więcej, wiele rozwiązań ograniczających
emisję gazów cieplarnianych może przynieść dodatni wynik finansowy netto (m.in. na
skutek zwiększenia efektywności produkcji, oszczędności zasobów naturalnych,
ograniczenia strat środowiskowych);

♦ konieczne jest bezzwłoczne podjęcie zdecydowanych działań przez rządy wszystkich
krajów świata. Ich odkładanie powoduje, że ludzkość w coraz większym stopniu narażona
zostanie na nieprzewidywalne efekty globalnych zmian klimatycznych.

Publikacja II Raportu IPCC  przyspieszyła negocjacje prowadzące do przyjęcia Protokołu z
Kioto, który znacznie zwiększył zobowiązania spoczywające na stronach Konwencji. III
Raport IPCC nie został jeszcze opublikowany; oczekuje się, że  będzie on w dużej mierze
poświęcony regionalnym aspektom globalnych zmian klimatycznych i możliwym
scenariuszom odnoszącym się do adaptacji do nich. Koncentrować ma się na nowych
ustaleniach naukowych, poczynionych po 1995 r., ma także w możliwie szeroki sposób
uwzględnić przegląd nie angielskojęzycznej literatury naukowej poświęconej problematyce
globalnych zmian klimatycznych. Dostępne dane wskazują, że naukowcy pracujący nad III
Raportem IPCC potwierdzą istotną rolę człowieka w postępującym ocieplaniu się klimatu.
Spodziewane tempo ocieplenia może być nawet większe niż to oceniano w II Raporcie.
Obecne szacunki IPCC wskazują, że do roku 2100 wzrost średniej temperatury powierzchni
Ziemi sięgnie 1,5-6,0o C13. Oczekuje się, że III Raport, po zatwierdzeniu przez rządy zostanie
zaprezentowany szerokiej opinii publicznej we wrześniu 2001 r.

W ostatnich latach IPCC przedstawił także kilka opracowań szczegółowych
poświęconych wybranym problemom, wokół których koncentrują się negocjacje klimatyczne,
takim jak np. transfer technologii, scenariusze emisji czy wiązanie węgla w wyniku działań z
zakresu gospodarki leśnej i zmian w użytkowaniu ziemi. Mają one znaczący wpływ na
techniczne ustalenia uzgadniane na forum UN FCCC.

1.2.2 Konwencja Klimatyczna i międzynarodowy proces negocjacyjny
Pomimo niepewności co do tempa, skali i ewentualnych kosztów zmian klimatycznych

społeczność międzynarodowa zaczęła podejmować pierwsze kroki, które mają zapobiec
globalnemu ociepleniu. Negocjacje nowego międzynarodowego porozumienia – Ramowej
Konwencji NZ w sprawie Zmiany Klimatu (UN FCCC – United Nations Framework
Convention on Climate Change) rozpoczęto na początku 1991 r.  Dokument ten podpisano w
czerwcu 1992 roku w trakcie Konferencji – Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro; wszedł  w życie
dwa lata później po ratyfikowaniu Konwencji przez 50 państw.

Konwencja Klimatyczna, ratyfikowana przez ponad 180 państw, należy do
najważniejszych światowych umów ekologicznych. Fakt, że udało się doprowadzić do

                                                
13 Watson R., Presentation at the Sixth Conference of Parties to the UNFCCC, listopad 2000
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porozumienia zaakceptowanego przez kraje o przeciwstawnych interesach gospodarczych,
społecznych i politycznych, był dużym osiągnięciem międzynarodowej dyplomacji. Z drugiej
strony kompromis ten został okupiony złagodzeniem wielu postanowień i wymogów, co
ostatecznie osłabiło siłę Konwencji i postawiało pod znakiem zapytania jej skuteczność.
Podstawowym celem Konwencji jest: “…osiągnięcie stabilizacji stężenia w atmosferze gazów
cieplarnianych na takim poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym antropogenicznym
oddziaływaniom na system klimatyczny.” Dla realizacji tego celu państwa uprzemysłowione
(tzw. kraje Aneksu I Konwencji) przyjęły na siebie obowiązek stabilizacji emisji gazów
szklarniowych do roku 2000 na poziomie z roku 1990. Zobowiązanie to  jednak nie jest
sformułowane w sposób bezwarunkowy, ponadto Konwencja nie przewiduje sankcji za jego
niewypełnienie. Dlatego kraje, którym nie uda się doprowadzić do stabilizacji emisji, nie
poniosą z tego powodu żadnych konsekwencji. Ponadto obowiązek stabilizacji emisji nie
dotyczy krajów rozwijających się.

We wszystkich negocjacjach kraje Południa wskazują na swoje rosnące
zapotrzebowanie na energię, które będzie zwiększać się wraz ze wzrostem gospodarczym i
przyrostem liczby ludności (szacuje się, że spośród dwóch miliardów ludzi, którzy przyjdą na
świat do roku 2020 blisko 90% urodzi się w krajach Południa). Podnoszą przy tym kwestię
odpowiedzialności za historyczne emisje CO2, które doprowadziły do obecnego poziomu
gazów cieplarnianych w atmosferze; emisje te w przytłaczającej większości obciążają konto
bogatych państw Północy.

Konwencja Klimatyczna uznaje historyczną odpowiedzialność krajów Północy i
właśnie na nie nakłada obowiązek rozwiązania tego problemu. Szczegółowe zobowiązania
dotyczące przekazywania funduszy i technologii na rzecz powstrzymania globalnego
ocieplenia odnoszą się wyłącznie do krajów OECD14 wymienionych w Aneksie II Konwencji.
Artykuł 4 (1) zawiera listę dodatkowych obowiązków odnoszących się do wszystkich państw,
które ratyfikowały Konwencję. Są to zarówno państwa rozwinięte, jak i rozwijające się.

Na liście tej znalazły się następujące zobowiązania:
♦ publikowanie krajowych wykazów antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych;
♦ wdrożenie i opublikowanie narodowych programów działania odnoszących się do

antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych;
♦ promowanie i współpraca w dziedzinie przekazywania technologii i metod postępowania

służących zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach
gospodarki;

♦ uwzględnianie problemów ocieplenia globalnego w polityce społecznej, ekonomicznej i
ekologicznej;

♦ współpraca w dziedzinie wymiany informacji dotyczących ocieplenia globalnego, jego
społecznych i ekonomicznych konsekwencji oraz strategii zapobiegania mu;

♦ prowadzenie akcji edukacyjnych i szkoleniowych, ułatwianie społecznego uczestnictwa w
przedsięwzięciach zapobiegających ociepleniu globalnemu.

Negocjacje nad projektem Konwencji Klimatycznej odbywały się przy bardzo napiętym
kalendarzu. Wszystkim stronom zależało, by zamknąć je przed Szczytem Ziemi w Rio, gdzie
uroczyste podpisanie umowy miało stanowić najważniejszy symboliczny akt tego spotkania.
Dlatego też w przypadku punktów budzących szczególnie dużo kontrowersji i utrudniających
kompromis, np. zwiększenie rygorów reżimu emisji gazów szklarniowych po roku 2000 oraz
wprowadzenie prawnie wiążących limitów emisji, decyzję odłożono na później. Konwencja
                                                
14 Chodzi o kraje, które były członkami OECD w 1992 r. Zobowiązanie to nie rozciąga się na nowych członków

tej organizacji, wśród których znajduje się również Polska.
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Klimatyczna ma charakter ramowy, a jej ogólne postanowienia precyzują dodatkowe
porozumienia. Najważniejszym z nich jest przyjęty w 1997 r. w czasie Trzeciej Konferencji
Stron Konwencji Protokół z Kioto.

 1.2.3 Konferencje stron Konwencji Klimatycznej
Konwencja Klimatyczna przewiduje, że jej sygnatariusze będą spotykać się regularnie

na konferencjach państw stron UN FCCC (Conferences of the Parties, tzw. COP). Mają one
być poświęcone szczegółowym rozwiązaniom dotyczącym wcielaniu w życie postanowień
Konwencji i planowaniu dalszych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Dają też szansę na
przedstawienie i ocenę narodowych sprawozdań na temat ochrony klimatu, do których
przygotowania wszystkie strony Konwencji zobowiązane są przez Art. 4 (1) i Art. 12.
Dotychczas odbyły się konferencje w Berlinie (COP1, 1995), w Genewie (COP2, 1996), w
Kioto (COP3, 1997), w Buenos Aires (COP4, 1998), w Bonn (COP5, 1999), a Szósta sesja
Konferencji Stron rozpoczęła się w Hadze w listopadzie 2000 r. Po dwóch tygodniach
rozmów nie osiągnięto porozumienia, dlatego też podjęto decyzję o kontynuacji COP6 na
wiosnę 2001 r. COP7 zaplanowano na listopad 2001 r. – odbędzie się w Marakeszu.

Wymagania Konwencji Klimatycznej, czyli stabilizacja emisji na poziomie 1990 r. w
krajach rozwiniętych nie stanowi jednak skutecznej ochrony przed zmianą klimatu.
Naukowcy przestrzegają, że do zapobieżenia negatywnym skutkom zmian klimatycznych
potrzeba redukcji emisji CO2 o 60%. Dyskusje w trakcie COP1 dotyczyły więc przede
wszystkim adekwatności (wystarczalności) zobowiązań zawartych w Konwencji i możliwości
podjęcia przez Strony dodatkowej redukcji emisji gazów szklarniowych. Zgłosiły one różne
propozycje, od najostrzejszej  - zgłoszonej przez Stowarzyszenie Małych Państw
Wyspiarskich (AOSIS - Alliance of Small Island States), które proponowały, aby kraje
Aneksu I zredukowały emisję do 2005 roku o 20%.  Tzw. grupa JUSCANZ (Japonia, USA,
Kanada, Australia, Nowa Zelandia) stwierdziła, z kolei, że zapisy Konwencji nie pozwalają
na przyjęcie żadnych zobowiązań do redukcji emisji wykraczających poza rok 2000. Unia
Europejska zajęła stanowisko pośrednie twierdząc, że w Berlinie powinno przyjąć się
porozumienie umożliwiające dalsze negocjacje dotyczące redukcji emisji o określoną
wielkość w określonym czasie. W wyniku intensywnych negocjacji i nacisku rządu
niemieckiego, osiągnięto w końcu porozumienie przyjmując tzw. Mandat Berliński (Berlin
Mandate), który otwierał drogę do negocjacji nad zaostrzeniem dotychczasowych wymagań
Konwencji. Efektem tego stało się przyjęcie w 1997 roku, w trakcie Trzeciej Konferencji
Stron Konwencji Klimatycznej,  Protokołu z Kioto.

 1.2.4 Protokół z Kioto
Protokół z Kioto zobowiązuje strony wymienione w Aneksie I Konwencji do

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych łącznie o 5,2% w stosunku do roku bazowego
Konwencji (1990) w okresie 2008-2012. Przyjęto różny poziom wymaganej redukcji dla
poszczególnych krajów. Zobowiązania wynikające z Protokołu będą miały – po jego
ratyfikacji przez odpowiednią liczbę członków – charakter prawnie wiążący. Takie
postanowienie to wyraz daleko idącego kompromisu. Przystępując do negocjacji Unia
Europejska proponowała redukcję emisji CO2, N2O i metanu o 15 % do roku 2010, małe kraje
wyspiarskie mówiły o konieczności redukcji sięgającej 20%, tymczasem Stany Zjednoczone
sprzeciwiały się nawet temu, by jakiekolwiek ustalenia Protokołu miały wiążącą moc prawną.
Ostateczna wersja Protokołu powstała w burzliwej atmosferze, w czasie trwania Trzeciej Sesji
Konferencji Stron. Unia Europejska, która początkowo sprzeciwiała się różnicowaniu
zobowiązań dla poszczególnych stron Konwencji (sama stosując ten mechanizm w przypadku
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swych państw członkowskich) ostatecznie zaakceptowała tę zasadę, godząc się również na
niższy poziom redukcji, za to dla większej ilości gazów cieplarnianych (“koszyk” substancji
objętych Protokołem rozszerzono z trzech do sześciu gazów). Ostateczny cel redukcji
przyjęty przez UE wynosi 8% (USA podjęło się redukcji emisji o 7%, Japonia o 6%, Polska
również o 6%; trzy państwa otrzymały prawo do stabilizacji swoich emisji, trzy inne do ich
wzrostu (patrz RAMKA 1).
 

 RAMKA 1
 Protokół z Kioto

 
 Protokół z Kioto został przyjęty na Trzeciej Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która

odbyła się w grudniu 1997.  Wejdzie on w życie po jego ratyfikacji przez co najmniej 55 krajów stron
Konwencji, których emisja stanowi co najmniej 55% łącznej emisji gazów szklarniowych krajów Aneksu I na
poziomie z roku 1990. Do 28 września 2000 r. Protokół został podpisany przez 84 kraje, a 30 krajów go
ratyfikowało.
 Protokół zobowiązuje kraje Aneksu I do redukcji emisji sześciu gazów szklarniowych w okresie 2008-12
w stosunku do roku bazowego. Do gazów objętych porozumieniem należą: dwutlenek węgla, metan, podtlenek
azotu, sześciofluorek siarki, fluorowęglowodory, perlofluorowęglowce. Redukcje wyrażane są w ekwiwalentnej
emisji dwutlenku węgla. Protokół różnicuje wielkość obowiązkowej redukcji pomiędzy państwami:
♦ do redukcji emisji o 8% zobowiązały się: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Niemcy,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Wspólnota
Europejska (kraje UE podjęły decyzję o łącznym wywiązywaniu się z obowiązku redukcyjnego);

♦ do redukcji emisji o 7% zobowiązane są Stany Zjednoczone;
♦ do redukcji emisji o 6% zobowiązane są Japonia, Kanada, Polska, Węgry;
♦ do redukcji emisji o 5% zobowiązana jest Chorwacja;
♦ zobowiązanie do stabilizacji emisji na poziomie roku bazowego przyjęły: Nowa Zelandia, Rosja, Ukraina;
♦ w przypadku trzech państw dopuszczono wzrost emisji, są to: Norwegia (+1%), Australia (+8%), Islandia

(+10%).
 Wypełnienie wszystkich limitów redukcyjnych przez kraje uprzemysłowione pozwoliłoby na łączne
ograniczenie emisji w latach 2008 - 2012 o 5,2%. Ponadto, Protokół zobowiązuje strony do wykazania
wyraźnego postępu w redukcji emisji do roku 2005. Strony zobowiązały się do utworzenia krajowych systemów
oceny antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych oraz corocznego przedstawiania inwentaryzacji emisji i
pochłaniania wykonanych wg metodologii IPCC.
 Protokół dopuszcza stosowanie tzw. mechanizmów elastyczności, które mają ułatwić stronom
wywiązywanie się ze zobowiązań redukcyjnych. Należą do nich:
♦ handel jednostkami redukcji emisji gazów cieplarnianych pomiędzy krajami Aneksu I, umożliwiający

krajom osiągającym lepsze niż przewidziane protokołem rezultaty w ograniczaniu emisji odsprzedaż
nadwyżek redukcyjnych na rynku międzynarodowym (podobny mechanizm działa z powodzeniem na rynku
amerykańskim w odniesieniu do emisji dwutlenku siarki);

♦ wspólna realizacja projektów (Joint Implementation - JI) pomiędzy krajami Aneksu I umożliwiająca
finansowanie najbardziej efektywnych ekonomicznie projektów inwestycyjnych i podział uzyskanej w ten
sposób redukcji emisji pomiędzy strony realizujące projekt;

♦ mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM) – wspólna realizacja projektów
pomiędzy krajami Aneksu I a krajami rozwijającymi się.

 Szczegółowe zasady i procedury rządzące mechanizmami elastyczności są obecnie przedmiotem
międzynarodowych negocjacji. Wbrew pierwotnym planom, w czasie COP 6 w Hadze nie udało się wypracować
ostatecznego porozumienia w tej sprawie. Jeśli porozumienie takie nie zostanie wypracowane wiosną 2001 roku
może dojść do opóźnienia wejścia w życie Protokołu z Kioto.

Protokół z Kioto określił także dodatkowe działania, które będą podjęte przez strony
Konwencji. Szczególnie istotny jest  obowiązek wdrażania odpowiednich polityk w sektorze
energetycznym: poprawa efektywności energetycznej, promowanie i wdrażanie technologii
wykorzystujących odnawialne źródła energii, usuwanie niedoskonałości rynkowych
utrudniających redukcje emisji (w tym usuwanie antyekologicznych dotacji i subsydiów,
wprowadzanie ulg podatkowych), tworzenie zachęt do wdrażania reform sprzyjających
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redukcji emisji w czasie procesów produkcji i dystrybucji energii. Inne działania
rekomendowane przez Protokół obejmują m.in.:
♦ promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej;
♦ promowanie zrównoważonych form rolnictwa;
♦ podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji w transporcie;
♦ prowadzenie badań i zwiększanie świadomości społecznej.
 

Ostatnie lata nie przyniosły przełomu w negocjacjach. Konferencja  w Bonn, w  1999 r.
stała się areną ważnych deklaracji politycznych, ale rzeczywisty postęp negocjacyjny
(wymagający pełnego konsensusu między wszystkimi stronami Konwencji) osiągnięto
jedynie w zakresie kilku spraw o mniejszym ciężarze gatunkowym, dotyczących np. sposobu
przygotowywania raportów rządowych o krajowych programach ochrony klimatu,
metodologii inwentaryzacji emisji gazów szklarniowych. Ustalono także tryb dalszej pracy
nad Konwencją Klimatyczną. Nie nastąpił natomiast istotny postęp w takich kluczowych
kwestiach, jak np. stworzenie mechanizmu kontroli wypełniania zobowiązań i sankcji za ich
nie wypełnianie oraz sposób, zakres i tryb wykorzystywania mechanizmów elastyczności
wspomagających osiąganie celów konwencji (m.in. handel emisjami i wspólna realizacja
projektów inwestycyjnych). Polityczne znaczenie szczytu wyraziło się w determinacji
licznych stron dążących do wprowadzenia w życie postanowień Protokołu z Kioto. Kanclerz
Niemiec Gerhard Schroeder w przemówieniu otwierającym Konferencję wskazał konieczność
rozstrzygnięcia szczegółowych kwestii technicznych tak by otworzyć drogę do szybkiej
ratyfikacji Protokołu z Kioto. Stworzyłoby to szansę na jego wejście w 2002 roku - w 10 lat
po historycznym Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. W ten sposób sformułowany został
polityczny cel Konwencji Klimatycznej na najbliższe lata. Możliwość osiągnięcia tego celu w
dużej mierze zależała od uzyskania porozumienia w kluczowych sprawach w ciągu 2000
roku. Niestety rozmowy przygotowawcze prowadzone w tym okresie w trakcie sesji ciał
pomocniczych Konwencji (na wiosnę 2000 roku w Bonn i jesienią w Lyonie), nie
doprowadziły do kompromisu niezbędnego do osiągnięcia porozumienia umożliwiającego
ratyfikację Protokołu. W rezultacie w czasie Szóstej sesji Konferencji Stron w Hadze doszło
do poważnego konfliktu i dalszej polaryzacji stanowisk. Fundamentalne różnice zdań między
UE a USA uwidoczniły się zwłaszcza w takich kwestiach jak możliwość rozliczania się z
obowiązków Protokołu poprzez pochłanianie węgla przez ekosystemy, proporcje między
wielkością redukcji uzyskanych w wyniku stosowania mechanizmów elastyczności a
redukcjami pochodzącymi z działań krajowych  oraz system sankcji za niewypełnianie
obowiązków Protokołu. Sztywna postawa delegacji amerykańskiej zablokowała jakikolwiek
postęp negocjacji i ostatecznie doprowadziła do fiaska spotkania w Hadze. Formalnie
posiedzenie sesji COP6 zostało zawieszone i planuje się ich wznowienie na wiosnę 2001 r.
Terminarz ten może stwarzać pewną nadzieję na pozytywny finał Szóstej sesji Konferencji
Stron, niemniej jednak wydaje się, że szanse na osiągnięcie wiarygodnego kompromisu i
szybkie wejście w życie Protokołu z Kioto zdecydowanie zmalały.

Chociaż w chwili obecnej rośnie liczba krajów opowiadających się za wejściem
Protokołu w życie nie później niż w roku 2002 (taką gotowość wyraziły m.in. kraje Grupy
Wyszehradzkiej – w tym Polska15); podstawową barierą, która może utrudnić ten proces jest
niechętna postawa USA oraz pozostałych członków tzw. Umbrella Group (m.in. Australia i
Japonia).

                                                
15 Przemówienie Ferenca Ligervari - Ministra Ochrony Środowiska Węgier, w imieniu państw Grupy
Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Chorwacji w trakcie COP 6 w Hadze.
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 CZĘŚĆ II. Ochrona klimatu w Polsce

 
 2.1 Wprowadzenie

Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym stanowi jedno z najtrudniejszych
zadań dla współczesnej polityki ochrony środowiska. Aby zapobiec niekorzystnym skutkom
efektu cieplarnianego muszą powstać nowe instrumenty polityki ekologicznej. W odróżnieniu
od tradycyjnych regulacji środowiskowych dotyczyć one będą nie tylko negatywnych
skutków ubocznych działalności człowieka, ale przede wszystkim spraw kluczowych z
punktu widzenia rozwoju gospodarki: użytkowania energii, transportu, modelów konsumpcji.
Skuteczna polityka w tej dziedzinie wymaga szerszego niż dotychczas integrowania celów
środowiskowych ze strategią rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki oraz ścisłej
współpracy na poziomie międzynarodowym (bowiem tylko wspólne działania wszystkich
krajów zapewnią odpowiedni efekt). O ile jednak na arenie międzynarodowej można ustalić
zasady i ogólne cele polityki ochrony klimatu, o tyle sposób ich osiągania pozostaje
indywidualną sprawą każdego państwa. Działania podejmowane przez poszczególne kraje
mogą być oceniane w dwóch kategoriach:
♦ adekwatności  działań z punktu widzenia zobowiązań międzynarodowych i globalnych

celów polityki ochrony klimatu;
♦ efektywności  działań w osiąganiu różnorodnych celów ekologicznych, przede wszystkim

zaś w tworzeniu podstaw dla trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i
gospodarczego.

 W tej części raportu podjęto próbę przeprowadzenia takiej analizy w odniesieniu do polityki
ochrony klimatu prowadzonej przez Polskę.
 
 
 2.2 Polska jako strona UN FCCC

Polska podpisała Konwencję Klimatyczną w 1992 r., a ratyfikowała ją 16 czerwca
1994 r. przyjmując na siebie tym samym wszystkie obowiązki ciążące na stronach
Konwencji. Jako kraj należący do grupy Aneksu I Konwencji (kraje wysoko rozwinięte)
Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do stabilizacji emisji gazów
szklarniowych do roku 2000 na poziomie roku bazowego Konwencji (emisja na poziomie:
478 mln t CO2  i 3,1 mln t CH4). Ponadto, tak jak i inne kraje wymienione w Aneksie I,
Polska zobowiązała się m.in. do:
♦ opracowania, wdrożenia i okresowej kontroli realizacji państwowej strategii redukcji

emisji gazów cieplarnianych uwzględniającej stosowanie mechanizmów ekonomicznych i
administracyjnych;

♦ regularnej inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych według metodologii
uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym;

♦ opracowania długookresowych scenariuszy redukcji emisji dla wszystkich sektorów
gospodarczych, oddzielnie dla każdego gazu;

♦ prowadzenia badań naukowych dotyczących problematyki ocieplenia globalnego;
♦ przedstawiania rządowych raportów na temat wypełniania zobowiązań wynikających z

Konwencji.

Niestety pomimo ratyfikowania Konwencji nie wszystkie powyższe zobowiązania
Polska wykonuje. Wywiązujemy się z najważniejszego obowiązku nałożonego Konwencją –
stabilizacji emisji gazów szklarniowych. Niemniej jednak za niepokojący fakt należy uznać
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brak oficjalnej, zatwierdzonej przez rząd strategii redukcji emisji tych gazów16. Powinna ona
obejmować wszystkie działania (administracyjne, techniczne, ekonomiczne, finansowe)
wdrożone lub przewidziane do wdrożenia, które powodować będą istotne zmiany w wielkości
emisji. Zamierzenia te należy określić odrębnie dla każdego sektora gospodarczego i dla
każdego z gazów objętych porozumieniem. W celu umożliwienia weryfikacji oraz oceny
skutków podejmowanych działań przez inne strony Konwencji wymaga się upublicznienia
szeregu informacji, w tym technicznych analiz przedstawiających cele w zakresie wielkości
emisji poszczególnych gazów i sektorów gospodarki, charakterystykę stosowanych
instrumentów polityki klimatycznej oraz ich związki z innymi działaniami, ocenę
skuteczności realizowanej polityki.

Brak krajowej strategii redukcji emisji gazów szklarniowych powoduje szereg
konsekwencji: utrudnia prowadzenie negocjacji, blokuje możliwość szerszego wykorzystania
instrumentów elastyczności, sprawia że strategie rozwoju poszczególnych sektorów
gospodarki nie uwzględniają wymagań Konwencji Klimatycznej. Sytuacja ta naraża także
nasz kraj na zarzuty, że Rząd Polski uchyla się od wypełniania zobowiązań Konwencji.  Na
problemy związane z wdrażaniem w życie postanowień Konwencji Klimatycznej zwraca
uwagę m.in. raport Najwyższej Izby Kontroli17. W opracowaniu tym negatywnie oceniono
brak programu realizacji zobowiązań wynikających z międzynarodowych umów w dziedzinie
ochrony klimatu oraz nieterminowe wywiązywanie się z obowiązku wykonywania i
dostarczania do Sekretariatu UN FCCC corocznych inwentaryzacji emisji18.

Polska podpisała Protokół z Kioto  15 lipca 1998 r., zobowiązując się do ograniczenia
emisji gazów szklarniowych (do 448 mln ton CO2) w okresie 2008-2012 o 6% w porównaniu
do roku bazowego. Zarówno w odniesieniu do postanowień Konwencji (stabilizacja emisji do
2000 r.), jak i obowiązku redukcyjnego wynikającego z Protokółu, Polska korzysta z pewnej
elastyczności, którą dopuszcza w przypadku krajów przechodzących transformację
systemową Art. 4 (6) Konwencji. Za poziom odniesienia przyjęła emisje z 1988 r.;
tymczasem podstawowym rokiem bazowym w rozumieniu Konwencji jest rok 1990. Zabieg
ten znacząco ułatwia wywiązywanie się z postanowień Konwencji. Dostępne dane wskazują,
że emisja CO2 w roku 1990 była o ok. 20% (blisko 100 mln t CO2) niższa niż w roku 1988.
Polska gospodarka, po reformach zainicjowanych na początku lat dziewięćdziesiątych nigdy
nie powróciła do struktury i wielkości emisji charakterystycznych dla poprzedniej dekady.

Polska, podobnie jak zdecydowana większość państw, nie ratyfikowała dotychczas
Protokołu z Kioto19. W obecnej sytuacji jego podpisanie należy jednak traktować jako
deklarację polityczną wyrażającą akceptację porozumienia. Jak każdy sygnatariusz Protokołu
                                                
16 Zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska (pismo z dn. 4.12.2000 r nr DOŚop/4308/MK/2000) w planie

ekspertyz i prac badawczych resortu na rok 2001 przewidziano wykonanie krajowej strategii redukcji emisji
gazów szklarniowych. Nie zmienia to jednak faktu, że strategii takiej do chwili obecnej nie stworzono, ponadto
pamiętać należy, że obowiązkiem wynikającym z Konwencji jest nie tyle przygotowanie ekspertyzy na ten
temat, ale przyjęcie określonego planu działań przez Rząd Polski. Należy oczekiwać, że nawet jeśli stosowna
ekspertyza zostanie wykonana dla MŚ, to ze względu na przypadające w 2001 roku wybory i związaną z tym
zmianę rządu, przyjęcie “Strategii...” jako programu rządowego może ulec dalszemu przesunięciu w czasie.

17 „Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem”.
Najwyższa Izba Kontroli; Warszawa 2000

18 Z zarzutami tymi nie zgadza się Ministerstwo Środowiska, którego zdaniem wszystkie dane są na czas
przekazywane do Sekretariatu UN FCCC.

19 Ze stanowiska przedstawionego przez delegację Polski na COP6 w Hadze wynika, że nasz kraj deklaruje
polityczną gotowość do szybkiej ratyfikacji Protokołu z Kioto, tak by mógł on wejść w życie w 2002 r.
Rozpoczęcie procesu ratyfikacyjnego uzależnione jest jednak wyników technicznych uzgodnień Konferencji
Stron oraz ratyfikacji Protokołu przez inne kraje.
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powinna zatem dążyć do realizacji jego zaleceń, obejmujących m.in.:
♦ podnoszenie efektywności energetycznej w odpowiednich działach gospodarki;
♦ promowanie i wdrażanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,

pochłaniających dwutlenek węgla itp.;
♦ działania służące stopniowemu ograniczaniu barier rynkowych utrudniających redukcję

emisji w sektorach gospodarczych (w tym usuwanie wadliwych dotacji bądź tworzenie
odpowiednich zachęt podatkowych);

♦ wdrażanie reform sprzyjających redukcji emisji i pochłanianiu gazów cieplarnianych;
♦ ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w transporcie;
♦ ograniczanie emisji metanu z wysypisk odpadów, procesów produkcji, transportu i

dystrybucji energii;
♦ promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej;
♦ promowanie zrównoważonych form rolnictwa;
♦ prowadzenie badań i zwiększanie świadomości społecznej.

Wiele z powyższych zaleceń jest w Polsce realizowanych, ale ze względu na brak
wspomnianej wyżej oficjalnej strategii redukcji emisji gazów szklarniowych, prace te nie
mają charakteru działań systemowych. W przeważającej mierze są to pojedynczych,
samodzielne przedsięwzięcia realizowane przez rozmaite podmioty w oderwaniu od
zobowiązań wynikających z Konwencji Klimatycznej. Brak jest także pełnej inwentaryzacji
tych prac.
 
 
2.3 Emisja gazów cieplarnianych w Polsce

Polski wkład w światową emisję gazów szklarniowych jest znaczny i wynosi on 1,3 %.
Emisja dwutlenku węgla wynosząca w 1998 r. prawie 340 mln ton rocznie lokuje Polskę w
“czołówce” państw europejskich20. Wysoka emisja gazów cieplarnianych wiąże się przede
wszystkim ze strukturą wytwarzania energii: ponad 65% zapotrzebowania na energię
pierwotną pokrywa się przez spalanie węgla kamiennego i brunatnego. Chociaż od kilku lat
obserwujemy  postępującą poprawę i dywersyfikację struktury zużycia energii, to jednak
zmiany te zachodzą powoli. W latach 1990-99 zużycie węgla kamiennego spadło o
blisko27%, węgla brunatnego o ok. 7,5%. Zwiększyło się natomiast wykorzystanie ropy
naftowej (blisko 34%)21. Nie wzrosło w znaczący sposób zużycie gazu, lecz sytuacja w tej
dziedzinie może zmienić się w przyszłości wraz z rozpoczęciem realizacji  kontraktów na
dostawy dużych ilości gazu (sięgających 13 mld m3 rocznie) ze złóż rosyjskich, dodatkowo
Polska rozważa obecnie budowę gazociągu umożliwiającego wykorzystanie gazu
pochodzącego z Norwegii. Korzystną tendencją było do 1998 r. rosnące wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych, choć jej udział w bilansie energetycznym kraju wciąż ma
marginalne znaczenie. Niestety w roku 1999 zanotowano spadek jej udziału.

Oprócz energetyki – zawodowej i przemysłowej – do istotnych źródeł emisji gazów
szklarniowych należą również: transport, sektor komunalny i procesy przemysłowe. Według
statystyki  GUS głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla w roku 1998 okazało się
energetyczne spalanie paliw w następujących sektorach gospodarki:
♦ przemysł energetyczny – 184 916 tys. ton,
♦ pozostałe przemysły i budownictwo – 63 186 tys. ton,
                                                
20 Wśród państw UE i kandydujących do niej Polska w 1997 r. zajmowała 4 miejsce po Niemczech (831 mln
ton), W. Brytanii (530 mln ton), Włoszech (402 mln ton), dorównując emisji Francji (359 mln ton).
 21 „Ochrona środowiska 2000”. GUS. Warszawa 2000.
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♦ transport – 28 126 tys. ton.

Procesy przemysłowe, poza energetycznym spalaniem, odpowiadają za łączną emisję
CO2 w wysokości 10 486 tys. ton. Emisje pochodzą głównie z zakładów wytwarzających
niemetaliczne produkty mineralne, sektora chemii nieorganicznej i hutnictwa. Jednocześnie
znaczne ilości CO2 wychwytywane są z atmosfery w efekcie prowadzonej w Polsce
gospodarki leśnej oraz dokonujących się zmian w zagospodarowaniu terenu i gospodarce
gruntami. Szacuje się, że tzw. wychwyty sięgają 42 mln t rocznie22.

Ważne miejsce w bilansie emisji gazów szklarniowych zajmują także emisje metanu,
których łączna wielkość w 1998 r. przekroczyła 2 336 tys. t. Najpoważniejsze źródła tych
emisji to lotna emisja powstająca przy użytkowaniu paliw (822 tys. ton), emisja z wysypisk
odpadów (870 tys. ton) i tzw. fermentacja jelitowa występująca w sektorze rolniczym (534
tys. t). Emisje metanu, wraz  z emisją pozostałych gazów cieplarnianych objętych Konwencją
– N2O (52 tys. t), HFC (0,595 tys. t), PFC (0,122 tys. t) oraz sześciofluorku siarki (emisje
śladowe) – ze względu na znacznie większy GWP23 tych gazów, odpowiadają za ok. 20%
całkowitej wyrażoną w CO2 ekw. emisji Polski.

 Tabela 2. Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych wykonanej zgodnie z Revised 1996 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

 w tys. ton
 [w % 1988 r.]

 
  1988  1990  1991  1992  1994  1993  1995  1996  1997  1998

 CO2  477 584
 [100]

 381 482
 [79,8]

 367 689
 [77,0]

 372 311
 [78,0]

 372 293
 [78,0]

 363 980
 [76,2]

 348 926
 [73,1]

 373 202
 [78,1]

 362 300
 [75,9]

 338 095
 [70,8]

 CH4  3 141
 [100]

 2 801
 [89,2]

 2 588
 [82,4]

 2 474
 [78,8]

 2 467
 [78,5]

 2 432
 [77,4]

 2 458
 [78,3]

 2 252
 [71,7]

 2 279
 [72,6]

 2 335
 [74,3]

 N2O  70
 [100]

 63
 [90,0]

 52
 [74,3]

 50
 [71,4]

 50
 [71,4]

 50
 [71,4]

 54
 [77,1]

 54
 [77,1]

 54
 [77,1]

 52
 [74,3]

 Źródło: „Ochrona środowiska 2000”. GUS, Warszawa 2000  oraz obliczenia własne.

Emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się bardzo wyraźnie na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (tabela 2). Jej spadek w okresie 1988-1991 wyniósł
ponad 20%, w okresie 1991-1997 emisja ta ustabilizowała się na poziomie ok. 360 - 370 mln t
rocznie, a w roku 1998 spadła poniżej 340 mln ton. Początkowo spadek kojarzono przede
wszystkim z recesją gospodarczą. Od 1992 r. Polska notuje jednak wzrost PKB, któremu
towarzyszy dalszy spadek lub stabilizacja emisji CO2, zarówno na jednostkę PKB jak i na
mieszkańca (rys. 1). Wiąże się to z procesami restrukturyzacji gospodarki, wzrostem
efektywności wykorzystania energii oraz zaostrzeniem polityki ekologicznej, głównie w
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz tlenków siarki i azotu (efektem
ubocznym działań w tej dziedzinie jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla). Emisja CO2 na
jednostkę PKB spadła z 2,11 w 1988 roku do ok. 1,17 kg CO2/USD’94 PPP w 1998 roku.
 

                                                
 22 Zgodnie z wymaganiami Protokołu z Kioto przy szacowaniu wychwytów pod uwagę brać będzie można

jedynie pochłanianie netto. Ponieważ obecnie stosowane metody sadzenia lasów powodują znaczną emisję
gazów szklarniowych do atmosfery, dlatego też może okazać się, że wielkość pochłaniania zaliczona Polsce do
bilansu emisji może być znacznie mniejsza niż 42 mln ton.

 23 GWP – Global Warming Potential, indeks służący do porównania wielkości udziału różnych gazów w
globalnym ociepleniu. Jest wskaźnikiem względnym, odnoszonym do zmian w bilansie promieniowania
powodowanego przez ciągłą emisję 1 kg CO2. Określa go się jako CO2 ekwiwalentne (CO2 ekw.).
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Próby oszacowania zmian emisji gazów szklarniowych w perspektywie średnio- i
długoterminowej dokonano w  tzw. “Studium krajowym w sprawie zmian klimatu”24.
Symulacje wykazały, że w zależności od wybranego scenariusza emisja gazów szklarniowych
w 2030 r może sięgać od 380 mln t do 578 mln t CO2. Uzyskanie najniższych emisji CO2,
odpowiadających długookresowym celom UN FCCC będzie możliwe jedynie w przypadku
realizacji modelu rozwoju gospodarczego określonego jako tzw. scenariusz szansy.
Przewiduje on między innymi:
♦ przyspieszoną zmianę struktury gospodarki państwa, związaną z rozwojem kierunków

energo- i materiałooszczędnych, kosztem tradycyjnych działów gospodarki25;
♦ znaczny wzrost zużycia paliw o niższej zawartości węgla w bilansie energetycznym

(głównie gazu); rozwój energetyki odnawialnej;
♦ zastosowanie energii jądrowej w końcowej fazie rozpatrywanego okresu;
♦ wprowadzenie podatku węglowego jako instrumentu ochrony klimatu.

Realizacja powyższego scenariusza musi się  wiązać z uzyskaniem społecznej aprobaty;
grozi on bowiem pewnymi kosztami społecznymi i możliwością spadku jakości życia w
początkowym etapie jego wprowadzania (patrz też rozdz. 2.8). W rezultacie jednak nastąpi

                                                
 24 „Studium krajowe w sprawie zmian klimatu. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacja

polskiej gospodarki do zmian klimatu – synteza”;  Warszawa, 1996.
25 W Polsce całkowite nakłady materialne (Total Material Requirements) na mieszkańca wyniosły w 1997 r. 32

tony i wartość ta powoli rośnie od 1992 r. W państwach wysoko rozwiniętych wartość ta jest  2-3 razy wyższa
ale porównanie całkowitych nakładów materialnych  do dochodu narodowego pokazuje, że kraje wysoko
rozwinięte posiadają ten wskaźnik 3-4 razy niższy. Welfens J.M., Śleszyński J., Schultz H., Mundl A.,
Stodulski W. “Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji – strategia dla nowej polityki
ekologicznej w Polsce”. Raport 2/99. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 1999.
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spadek bezrobocia, szybsze tempo rozwoju gospodarczego oraz wzrost konkurencyjności
polskiej gospodarki w późniejszym okresie. Wprowadzenie w życie takiego scenariusza
utrudnia również fakt, że znaczna części społeczeństwa polskiego nie wyraża przyzwolenia na
rozwój energetyki jądrowej, a część ekspertów i przedstawicieli organizacji ekologicznych
uważa go za całkowicie zbędny.

W 1999 r. Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)26 dokonała
uaktualnienia powyższej prognozy. Otrzymane wyniki wskazują, że rozwój Polski jest
obecnie zgodny ze scenariuszem szansy, co może oznaczać, że emisja gazów szklarniowych
w najbliższych latach nie wzrośnie. Jednakże opracowanie FEWE spotkało się z silną krytyką
środowisk energetycznych i zostało poddane  weryfikacji.

Należy także pamiętać, że sytuacja Polski skomplikowałaby się w razie konieczności
zmiany roku bazowego. Polska za rok bazowy przyjęła rok 1988, w którym odnotowała
wysokie emisje gazów szklarniowych. Obecnie, gdy została członkiem OECD, mogą pojawić
się naciski  na powrót do roku bazowego przewidzianego Konwencją dla wszystkich państw
uprzemysłowionych. Utrudniłoby to znacznie możliwość sprostania zarówno obecnym
wymogom Konwencji, jak i jej przyszłym modyfikacjom. Oznaczałoby to na przykład
konieczność osiągnięcia trwałej redukcji CO2 do poziomu ok. 340 mln ton w czasie tzw.
pierwszego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto (lata 2008-12).

2.4 Spełnianie wymagań UN FCCC w zakresie inwentaryzacji emisji i
prognozowania jej wielkości

Inwentaryzacja źródeł emisji i wychwytu gazów cieplarnianych pochodzenia
antropogenicznego stanowi podstawę oceny skuteczności wypełniania zobowiązań
nałożonych na Polskę przez UN FCCC. W ramach regularnych prac inwentaryzacyjnych
opracowana została inwentaryzacja emisji i wychwytu następujących gazów cieplarnianych:
dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) dla lat: 1988 (rok bazowy),
1990, 1992, 1994, 1996 i 1997. W 2000 roku inwentaryzacja została uzupełniona o lata: 1991,
1993 i 1995 oraz 1998. Inwentaryzacja pozostałych gazów, takich jak: tlenki azotu (NOx),
tlenek węgla (CO) oraz niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) jest również
prowadzona27, lecz do tej pory nie  opublikowano jej w raportach rządowych dla Konferencji
Stron konwencji z uwagi na rozbieżności wyników otrzymywanych przez różne ośrodki
zajmujące się opracowywaniem inwentaryzacji tych gazów28. Inwentaryzacja emisji i
wychwytu gazów cieplarnianych opracowywana jest zgodnie z wymaganiami IPCC.

W Polsce instytucją odpowiedzialną za inwentaryzację emisji i wychwytu gazów
cieplarnianych, jej raportowanie i weryfikację jest Ministerstwo Środowiska. Na jego zlecenie
inwentaryzacją zajmuje się od kilku lat Instytut Ochrony Środowiska przy udziale ekspertów
                                                
26 „Opracowanie i uaktualnienie makroekonomicznych i sektorowych scenariuszy redukcji emisji i pochłaniania

gazów cieplarnianych do roku 2020”. FEWE; (maszynopis) Warszawa, 1999.
27 Obecnie gazy takie jak: CO2, CH4, N2O, NOx, CO i NMLZO inwentaryzowane są w Polsce według dwóch

metodyk na potrzeby dwóch konwencji: klimatycznej (wg metodyki IPCC) i genewskiej Konwencji w sprawie
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, dla której gazy te inwentaryzowane są wg metodyki
CORINAIR (obecnie przekształconej w CollectER). Największe różnice w wynikach inwentaryzacji wystąpiły
w przypadku NOx, CO i NMLZO, różnice w wynikach dla trzech podstawowych gazów cieplarnianych są
nieistotne.

28 Rozbieżności te wynikają z różnych metodyk oraz wskaźników emisji wykorzystanych do szacowania emisji
tych gazów.
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z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz innych instytucji rządowych i
pozarządowych. W latach 1993-1999 powstał zespół ekspercki gwarantujący  rzetelność i
wiarygodność wyników krajowej inwentaryzacji, lecz przeprowadzana jest ona
niesystematycznie, np. do 1998 r. tylko co dwa lata, a umowy zawierane są przez
Ministerstwo tylko na pojedyncze zadania. Dopiero w 1999 r. kierownictwo Ministerstwa
zdecydowało o uzupełnieniu inwentaryzacji dla brakujących lat z okresu 1990-1996.
Rozpoczęto tworzenie stałego Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji29. Nie zapadła
jednak jeszcze decyzja o rozpoczęciu tworzenia krajowego systemu inwentaryzacji i
raportowania oraz niezależnej weryfikacji wyników inwentaryzacji.

Dane dotyczące inwentaryzacji emisji i wychwytu gazów cieplarnianych, po
zatwierdzeniu przez Ministerstwo Środowiska, publikowane są w raportach rządowych dla
Konferencji Stron UN FCCC (I raport – 1994, II raport 1998)30 i rozpowszechniane przez
Ministerstwo Środowiska oraz Instytut Ochrony Środowiska. Ponadto dane te przekazywane
są do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej w Bonn, do poszczególnych resortów oraz do
Głównego Urzędu Statystycznego, który publikuje  roczniki “Ochrony Środowiska”.
Informacje zawierające wyniki inwentaryzacji prezentują  również  inne publikacje krajowe i
zagraniczne. Niestety  w zbyt małym stopniu wykorzystuje się je przy ocenie ekologicznych
skutków podejmowanych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji, czy też przy
przygotowywaniu sektorowych strategii rozwoju.

Obok inwentaryzacji emisji do niezwykle ważnych elementów polityki ochrony klimatu
należy przygotowywanie rzetelnych prognoz zmian wielkości emisji gazów szklarniowych
oraz strategii ograniczania tej emisji. Do tej pory powstały jedynie eksperckie scenariusze
trendów emisji gazów cieplarnianych na poziomie krajowym i sektorowym: w 1996 roku31

oraz poprawione i uaktualnione w 1999 roku32. Symulacje te są spójne z polityką
energetyczną kraju w zakresie założeń makroekonomicznych. Planuje się, że opracowanie
scenariuszy emisji CO2 stanowić będzie element Krajowego Programu Klimatycznego. Jest to
projekt celowy, zamówiony przez Ministerstwo Środowiska i finansowany wspólnie przez
Komitet Badań Naukowych i resort środowiska.  Rozpoczęcie realizacji tego programu
zapowiadano na  2000 r. jednak ze względu na brak rozstrzygnięcia pierwszego przetargu
ulegnie ona przesunięciu na okres późniejszy.

2.5 Instytucje odpowiedzialne za realizację postanowień UN FCCC i tworzenie
polityki ochrony klimatu

Struktura instytucjonalna organów administracji publicznej odpowiedzialnych za

                                                
29 Do najważniejszych zadań Centrum należy: inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza wraz z raportami
jej dotyczącymi, tworzenie baz danych, analizy metodyczne, prowadzenie krajowego rejestru jednostek emisji
gazów cieplarnianych na potrzeby handlu międzynarodowego oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
30 „National report to the first Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on

Climate Change. Republic of Poland”. Warszawa, 1994; „Second National Report to the Conference of the
Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Republic of Poland”. Warszawa,
1998.

31 „Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacja polskiej gospodarki do zmian klimatu. Studium
krajowe w sprawie zmian klimatu”. IOŚ. Warszawa, 1996. („Strategies of the greenhouse gases emission
reduction and adaptation of the Polish economy to the changed climate. Polish Country Study to Address
Climate Change”. Warszawa, 1996.)

32 „Opracowanie i uaktualnienie ...”. FEWE. Opis. cit.
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opracowywanie i wdrażanie polityki ochrony klimatu w Polsce jest bardziej rozwinięta niż w
większości państw Europy Środkowej i Wschodniej. Niestety jej obecny układ  raczej
odzwierciedla doraźne zawirowania i chęć osiągnięcia krótkoterminowych celów
politycznych, aniżeli próbę stworzenia spójnego systemu, o jasno określonych obowiązkach,
zakresie działania i trybie weryfikacji, zdolnego do realizacji priorytetów długoterminowych.
Przez długi czas podstawową instytucją zajmującą się problematyką klimatyczną był
niewielki Ośrodek Ochrony Klimatu skupiony wokół prof. Macieja Sadowskiego, klimatologa
o uznanym autorytecie międzynarodowym, aktywnego na forum Konwencji Klimatycznej od
czasów jej powstania. Ośrodek Ochrony Klimatu, funkcjonujący w strukturze Instytutu
Ochrony Środowiska pełnił rolę krajowego Sekretariatu Wykonawczego Konwencji
odpowiadając m.in. za koordynację prac nad przygotowaniem raportów rządowych dla
Konferencji Stron. Przyspieszona i dosyć bezładna transformacja instytucji zajmujących się
kwestiami ochrony klimatu nastąpiła pod koniec 1999 r., kiedy stworzono stanowisko
Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej. Sądzić można, że utworzenie tego urzędu
stanowiło jedynie doraźny zabieg, który miał zapobiec uszczerbkowi międzynarodowego
autorytetu Polski na forum COP5. Desygnowany (przez Strony Konwencji) na stanowisko
prezydenta COP profesor J. Szyszko został odwołany ze stanowiska ówczesnego Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na tydzień przed Konferencją w
Bonn w wyniku rozgrywek na polskiej scenie politycznej. Profesor J. Szyszko, pozbawiony
ministerialnej teki, przestałby odpowiadać wymaganiom stawianym prezydentowi COP, a
Polska straciłaby możność przewodniczenia obradom Konferencji. Stąd szybka nominacja na
nowe ministerialne stanowisko. Można jednak przewidywać, że stanowisko Sekretarza Stanu
do spraw Polityki Klimatycznej nie zostanie utrzymane w dłuższej perspektywie czasowej i
ulegnie likwidacji po wygaśnięciu mandatu prof. Szyszki. Zwłaszcza, że utworzenie funkcji
Pełnomocnika Rządu ds. Konferencji Klimatycznej nie pomogło do tej pory w stworzeniu
odpowiedniego zaplecza technicznego i analitycznego, które pozwoliłoby na odegranie przez
Polskę wiodącej roli w negocjacjach Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmiany Klimatu33.
Na początku 2000 roku struktura najważniejszych instytucji zajmujących się sprawami
ochrony klimatu i uczestnictwa Polski w Ramowej Konwencji w sprawie Zmiany Klimatu
była następująca:
a. Pełnomocnik Rządu ds. Konwencji Klimatycznej. Na stanowisko to, utworzone w

październiku 1999 roku powołano (jako Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów) odwołanego kilka dni wcześniej ze stanowiska Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa prof. Jana Szyszkę. Pełnomocnik odpowiadał przede
wszystkim za prowadzenie negocjacji klimatycznych na forum międzynarodowym. W
rozporządzeniu powołującym Pełnomocnika34 nie określono szczegółowych obowiązków
i kompetencji tego urzędu. Nie zawiera ono także informacji na temat powiązania biura
Pełnomocnika z Ministerstwem Środowiska oraz innymi resortami, które powinny być
zaangażowane w tworzenie i wdrażanie polityki ochrony klimatu.

b. Komitet Sterujący ds. Konwencji Klimatycznej. Został powołany 23.06.1999 roku w
Ministerstwie Środowiska, funkcję jego przewodniczącego pełnił jeden z wiceministrów
w tym resorcie. Do jego składu powołano przedstawicieli ministerstw: Środowiska,
Gospodarki, Finansów i Spraw Zagranicznych, pracowników Biura Wykonawczego
Konwencji Klimatycznej, ekspertów zajmujący się kwestiami ochrony klimatu. Do składu
Komitetu powołano także jednego przedstawiciela pozarządowych organizacji

                                                
33 Dwa tygodnie po zakończeniu COP 6, a więc prawie miesiąc po wygaśnięciu prezydencji Konferencji

Klimatycznej ministra Szyszki, ani Centrum Informacyjne Rządu ani Biuro Rzecznika Prasowego Rządu nie
potrafiło odpowiedzieć na pytanie czy stanowisko Pełnomocnika Rządu zostanie utrzymane.

34 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika Rządu do spraw Konwencji Klimatycznej (Dz. U nr 86, poz. 956 z późn. zmianami)
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ekologicznych, nie został on jednak zaproszony na żadne ze spotkań Komitetu. Do
obowiązków tego zespołu należało ustalanie kierunków polityki klimatycznej,
formułowanie zadań, które powinny być realizowane przez Biuro Wykonawcze
Konwencji Klimatycznej i akceptacja wyników jego pracy.

c. Biuro Wykonawcze Konwencji Klimatycznej. Usytuowano je w strukturze Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego skład wchodzi Sekretariat
Joint Implementation, Sekretariat Konwencji Klimatycznej oraz Sekcja Gazów
Cieplarnianych. Biuro przejęło obowiązki i pracowników zlikwidowanego w 1999 r.
Ośrodka Ochrony Klimatu. Zadaniem Biura jest m.in. wykonywanie i nadzorowanie
wykonywania przez inne jednostki zobowiązań jakie dla Polski wynikają z ratyfikowania
Konwencji Klimatycznej i podpisania Protokołu z Kioto, m.in. przygotowywanie prognoz
emisji gazów szklarniowych w Polsce i strategii ograniczania tej emisji; inwentaryzacja
emisji gazów szklarniowych z terenów Polski i raportowanie wyników tej pracy etc.

W negocjacje Konwencji Klimatycznej zaangażowało się także Ministerstwo Spraw
Zagranicznych (MSZ). Przedstawiciel tego resortu pełnił dwukrotnie funkcję
przewodniczącego polskiej delegacji uczestniczącej w spotkaniach Konferencji Stron UN
FCCC. Przed obradami COP4 i COP5 to właśnie MSZ organizował seminaria i spotkania
ekspertów służące wypracowaniu stanowiska negocjacyjnego Polski wobec problemów, które
miały być poruszane na tych Konferencjach. Wydaje się paradoksalne, że kwestią negocjacji
UN FCCC i wdrażaniem jej postanowień przez wiele lat mało interesowało się Ministerstwo
Środowiska. W resorcie tym nie powołano do 1999 r. żadnego zespołu, który stale
monitorowałby postęp negocjacji oraz opracowywałby wytyczne dla polityki ochrony
klimatu, pracowałby nad wdrażaniem narzędzi służących realizacji celów tej polityki. Przez
pewien czas resort ochrony środowiska uzyskiwał merytoryczne wsparcie w omawianej
kwestii ze strony Instytutu Ochrony Środowiska (który jest resortową jednostką badawczą) i
działającego w nim Ośrodka Ochrony Klimatu (spełniającego wówczas funkcję Sekretariatu
Wykonawczego Konwencji, zlikwidowanego w 1999 roku). W chwili obecnej MŚ wspierane
jest przez Biuro Wykonawcze Konwencji oraz tworzone w ramach IOŚ Centrum
Inwentaryzacji Emisji. Zainteresowanie MŚ kwestiami ochrony klimatu zwiększyło się w
2000 roku. Przed COP6 w październiku 2000 r. odbyło się szerokie spotkanie konsultacyjne,
zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska35 na którym dyskutowano zagadnienia
związane z realizacją w naszym kraju postanowień Konwencji i Protokołu z Kioto. W
październiku i listopadzie 2000 roku w MŚ zorganizowało także spotkania dla członków
delegacji polskiej wyjeżdżającej na Konferencję do Hagi.

Niestety pomimo istnienia tak wielu różnych instytucji problemy ochrony klimatu nie są
w Polsce traktowane jako priorytet. Co więcej stworzona w 1999 roku struktura
instytucjonalna okazała się mało trwała i niejasna, zaś zależności pomiędzy poszczególnymi
jednostkami nie są w pełni zrozumiałe. W 2000 roku zawieszono prace Komitetu Sterującego
ds. Konwencji Klimatycznej36, wydaje się, że w najbliższym czasie likwidacji ulegnie
stanowisko (i biuro) Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji. Szwankuje również przepływ
informacji, np. działania Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej nie były i nie są
powiązane z działalnością innych instytucji zajmujących się gospodarowaniem środowiskiem
(i klimatem) w Polsce.

                                                
35 W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób reprezentujących zarówno administrację publiczną, stowarzyszenia

zawodowe i pozarządowe organizacje ekologiczne. Podstawą do dyskusji było wystąpienie przedstawiciela
Ministerstwa Środowiska i Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

36 Oficjalnym powodem likwidacji Komitetu były przyczyny formalne – istnienia takiego ciała nie przewidywał
nowy statut Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z zapewnieniami pracowników MŚ prace Komitetu powinny
być wkrótce wznowione.
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2.6 Instytucje finansujące inwestycje w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony klimatu

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów szklarniowych, nie byłoby w
Polsce możliwe, gdyby nie został stworzony sprawny system finansowania ochrony
środowiska. System ten funkcjonuje od początku lat 90. i opiera się przede wszystkim na
działalności funduszy ekologicznych: Narodowego Funduszu, 16 funduszy wojewódzkich,
powiatowych w 374 powiatach (istniejących od 1999 roku) i gminnych w 2489 gminach
wspierających inwestycje proekologiczne poprzez udzielanie dotacji lub przyznawanie
preferencyjnych kredytów. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska (w tym również
ochrony klimatu) w Polsce wspiera także finansowo fundacja EkoFundusz, Bank Ochrony
Środowiska, GEF i inne instytucje finansowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) finansuje
przede wszystkim inwestycje o znaczeniu krajowym, pozostałe fundusze (gminne,
powiatowe, wojewódzkie) wspierają przede wszystkim przedsięwzięcia lokalne i regionalne.
Chociaż w ostatnich latach udział funduszy w całości wydatków maleje (tabela 3), to nadal
mają one ogromne znaczenie w tworzeniu rynku finansowania inwestycji ekologicznych,
przeznaczając na ochronę środowiska około ponad 2,1 mld zł rocznie (1999 r.).

Tabela 3.   Struktura środków finansowych przeznaczanych na inwestycje ekologiczne w latach  1991-1999

Źródło finansowania Udział w całości środków finansowych na inwestycje proekologiczne
w %

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fundusze ekologiczne*/ 40 58 47 41 40 34 30 16 25
Środki własne inwestorów i kredyty
bankowe

30 20 25 31 32 38 40 63 59

Budżet centralny 5 5 7 5 5 5 3 5 2

Budżety terenowe (miasta, gminy
wiejskie)

20 13 16 19 18 19 23 2 2

Fundacje, pomoc zagraniczna i inne 5 4 5 4 5 4 4 14 12
*/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie i gminne, a od
1999 fundusze powiatowe..
 Źródło: „Ochrona środowiska2000”. GUS. Warszawa2000.

Analizując wydatki funduszy ekologicznych poniesione w ciągu ostatnich dziesięciu lat
na działania w zakresie ochrony powietrza dochodzi się do wniosku, że wspierają one przede
wszystkim inwestycje typu “końca rury” (budowa urządzeń oczyszczających gazy odlotowe).
Do podstawowych priorytetów należy zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów
przyczyniających się do tworzenia kwaśnych deszczów. Finansowanie inwestycji
zmniejszających emisję u źródła występuje rzadko, choć NFOŚiGW uczestniczył np. w
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, sektora paliwowego i chemicznego. Inwestycje w tej
dziedzinie dotyczyły także zmiany technologii i stosowania mniej energochłonnych metod
produkcji. NFOŚiGW miał też decydujący udział w finansowaniu ciepłowni geotermalnych w
Pyrzycach i na Podhalu; ponadto w ciągu ostatnich dziesięciu lat wsparł budowę
kilkudziesięciu małych elektrowni wodnych, wiatrowych oraz pomp ciepła. Fundusze
wojewódzkie, powiatowe i gminne szeroko finansują działania w zakresie likwidacji niskiej
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emisji, m.in. poprzez likwidację lokalnych kotłowni, zastępowanie paliwa węglowego gazem
itp., co w efekcie przyczynia się do redukcji emisji gazów szklarniowych. Tym niemniej
udział funduszy we wspieraniu działań na rzecz podniesienia efektywności wykorzystania
energii w Polsce oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii trzeba uznać za niezadowalający.
W 1998 roku udział środków funduszy ekologicznych w finansowaniu rozwoju odnawialnych
źródeł energii (ok. 4.8 mln zł) wyniósł wg GUS ok. 0,1% w odniesieniu do całości środków (z
różnych źródeł) przeznaczonych na ochronę powietrza (ok. 1% w odniesieniu do wydatków
funduszy na ochronę powietrza). Udział funduszy w finansowaniu działań służących
zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza i oszczędzaniu energii w 1999 r. był niższy niż
ogółem i wynosił 37% nakładów na ochronę powietrza i oszczędzania energii przy 40%
ogółem ze wszystkich źródeł. Powyższe dane wskazują na wciąż dominującą pozycję
inwestycji typu “końca rury” w stosunku do przedsięwzięć opierających się na idei
ekorozwoju.

Kolejnym, ważnym źródłem finansowania ochrony środowiska w Polsce jest fundacja
EkoFundusz. Została ona powołana przez Ministerstwo Finansów dla sprawnego zarządzania
środkami przyznanymi Polsce w ramach ekokonwersji jako niezależna organizacja37.
Rozpoczynając swoją działalność w 1992 r. fundacja dysponowała sumą 9,9 mln zł. Wielkość
dostępnych środków szybko rosła, tak że w 1999 roku mogła ona przeznaczyć na
dofinansowanie projektów proekologicznych ponad 100 mln zł. W chwili obecnej szacuje się,
że  do 2010 r. dysponować będzie łączną kwotą ok. 535 mln USD. Jednym z pięciu
priorytetowych kierunków działania fundacji jest redukcja emisji gazów powodujących
zmiany klimatu Ziemi (m.in. poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii i
odnawialnych źródeł energii).

W latach 1992 – 1999 EkoFundusz udzielił wsparcia inwestycjom w zakresie ochrony
klimatu na łączną sumę ponad 130 mln zł, przy czym warto podkreślić, że wnioski w tym
zakresie stanowią dominującą grupę projektów wśród uzyskujących wsparcie tej instytucji
(tabela 4). W ramach tego komponentu wykonano dużą liczbę inwestycji w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przy niewielkim zaangażowaniu środków
finansowych, przyniosły one znaczny efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji gazów
szklarniowych. Oznacza to, że opłaca się popierać tego typu działania.

Tabela 4. Udział poszczególnych grup projektów w podziale środków i wg liczby zawartych
umów w EkoFunduszu w latach 1992-99.

Gospodarka
odpadami

Ochrona
przyrody

Ochrona
powietrza

Ochrona
klimatu

Ochrona
Bałtyku

                                                
37 Źródłem środków finansowych, którymi dysponuje Fundacja EkoFundusz jest tzw. ekokonwersja polskiego

zadłużenia. W kwietniu 1991 roku część państw - wierzycieli Polski (tzw. “Klub Paryski”) wyraziła zgodę na
redukcję polskiego zadłużenia o 50%, zakładając, że pozostała część zostanie spłacona do 2010 roku. Ponadto
część państw - wierzycieli wyraziła zgodę, aby dodatkowe 10% długu zostało zamienione na lokalną walutę i
przeznaczone na wspieranie inwestycji proekologicznych. Do chwili obecnej Polska podpisała umowy w tej
sprawie z następującymi krajami (środki uzyskane przez Polskę w ramach ekokonwersji długu fińskiego nie są
zarządzane przez EkoFundusz).

• Stany Zjednoczone (1991) $370    mln    (10% długu);
• Szwajcaria (1993) $  66    mln    (10% długu);
• Francja (1993) $  63    mln    (  1% długu);
• Szwecja (1997) $    6,5 mln    (  2% długu);
• Włochy (1998) $  33    mln    (  2% długu);
• Norwegia (2000) $  27    mln    (10% długu).
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Udział w podziale
środków (w %)

0,5 19,0 22,5 27,5 30,5

Liczba zawartych
umów (w %)

1,1
(4 umowy)

28,7
(102umowy)

2,5
(9 umów)

57,1
(203 umów)

10,4
(37 umów)

Źródło: EkoFundusz 1999

O efektywności działania omawianych inwestycji świadczy fakt, że w 1998 r. przy
wsparciu EkoFunduszu na łączną kwotę ok. 29,3 mln zł, zostały zrealizowane 32 projekty
mające na celu redukcję gazów szklarniowych, które przyczyniły się do zmniejszenia emisji
CO2 o około 270 tys. ton/rok i metanu o 807 ton/rok.

W 1996 r., w oparciu o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ) uruchomił specjalne linie
kredytowe nastawione na programy oszczędnego wykorzystania energii. Kredyty
preferencyjne są przyznawane na inwestycje w zakresie:
♦ wymiany istniejącego oświetlenia w gminach na oświetlenie energooszczędne. O kredyt

mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Można z niego sfinansować  zakup
żarówek energooszczędnych, opraw i urządzeń sterujących;

♦ wprowadzania energooszczędnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. O
kredyt mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani (zarówno samorządy jak i osoby
prywatne), pod warunkiem przeznaczenia środków między innymi na wymianę kotłów
c.o. na kotły o większej wydajności lub opalane gazem, olejem opałowym lub energią
elektryczną, zakup wymienników ciepła, zaworów termostatycznych, grzejników
konwektorowych;

♦ ograniczenia emisji spalin poprzez dostosowanie silników spalinowych do paliwa
gazowego. O kredyt mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani, z kredytu można zakupić i
zainstalować w pojazdach urządzania zasilające na mieszaninę gazów oraz wyposażać
stacje paliw w urządzenia do dystrybucji i sprzedaży gazu.

Ponadto BOŚ w latach 1991 – 99, na ogólną sumę około 20 mln zł, skredytował 115
projektów budowy odnawialnych źródeł energii.

Bank Gospodarki Krajowej, we współpracy z 30 bankami komercyjnymi obsługuje specjalną
linie kredytową utworzoną zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (ustawa dotyczy modernizacji energetycznej budynków i systemów
ciepłowniczych oraz zapewnia dofinansowanie z budżetu państwa działań zmniejszających
zużycie energii). Zgodnie z tym aktem prawnym stworzony został fundusz na pokrycie 25%
kosztów prac termomodernizacyjnych (trwają obecnie prace mające na celu zwiększenie tego
udziału), inwestorzy mogą także uzyskać preferencyjne kredyty na tego typu działania. Ze
względu na wysokie zapotrzebowanie polskich budynków na energię cieplną podejmowane
działania na rzecz termorenowacji istniejących zabudowań należy uznać za prace bardzo
ważne i w znacznym stopniu przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii, a także
podnoszące poziom życia mieszkańców38.

 Środki na inwestycje w zakresie ochrony środowiska Polska pozyskuje także ze źródeł
zagranicznych. W latach 1991 – 1999 pozyskano w ten sposób około 200 mln USD, z czego
                                                
38Niestety zarówno ustawa, jak i praktyka termorenowacji nie są pozbawione wad. Jedną z nich jest ocieplanie

budynków bez jednoczesnego instalowania indywidualnych regulatorów i mierników ciepła. Mieszkańcy
takich zabudowań nie mając możliwości zmniejszenia poboru ciepła (i nie płacąc za większą jego dostawę) dla
obniżenia temperatury w pomieszczeniach otwierają okna. W ten sposób cały efekt oszczędności dosłownie
wyrzucany jest za okno.
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około 50% przeznaczono na programy poprawy jakości powietrza. Dzięki ich realizacji
zmniejszono także emisję gazów szklarniowych (przede wszystkim dwutlenku węgla).

Od połowy lat 90. działa  w naszym kraju Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska
(GEF - Global Environment Facility).  Powstał on w 1991 roku pod patronatem Banku
Światowego, UNEP oraz UNDP. Celem Funduszu jest wspieranie krajów rozwijających się w
dziedzinie ochrony środowiska39. GEF realizuje (część z nich zakończono) w Polsce kilka
projektów, których efektem będzie zmniejszenie emisji gazów szklarniowych. Najważniejsze z
nich to:
♦ Polski Projekt na Rzecz Efektywnego Oświetlenia - wszedł  w życie latem 1995 roku,

wielkość dotacji GEF na jego realizację wyniosła 5 mln USD. Cele projektu były
następujące:

a) przyspieszenie rozwoju polskiego rynku świetlówek kompaktowych;
b) redukcja emisji gazów szklarniowych poprzez promowanie nowoczesnego oświetlenia

ograniczającego zużycie energii elektrycznej;
c) wspomaganie rozwoju krajowej produkcji  lamp energooszczędnych.
W wyniku realizacji projektu na rynek Polski wprowadzono ok. 1,25 mln sztuk świetlówek
kompaktowych po cenach promocyjnych. Działanie to, wraz z akcją reklamową,
spowodowało wzrost zainteresowania polskich użytkowników instalowaniem w
gospodarstwach domowych oświetlenia energooszczędnego. Projekt zakończono w 1997
roku.

♦ Zamiana ogrzewania węglowego na gazowe (szerzej o projekcie napisano w rozdz. 4.4) -
umowę o przyznaniu dotacji podpisano 19 grudnia 1994 roku, realizacja rozpoczęła się
jednak ze znacznym opóźnieniem. Całkowity koszt programu oszacowano na 40,75 mln
USD, z czego dotacja GEF wyniosła 25 mln USD; dotacja Rządu Królestwa Norwegii 1
mln USD (dotację zmieniono później na projekt AIJ); fundusze krajowe w wysokości
odpowiadającej 14,75 mln USD (środki własne inwestorów, dotacje NFOŚiGW i
funduszy wojewódzkich, kredyty, dotacje gmin etc.). Opisywany program składa się z 3
komponentów:
a) zmiana ogrzewania węglowego na gazowe w małych i średnich, nieprzemysłowych

kotłowniach (przewidziana wielkość dotacji dla tego komponentu - 23 615 000 USD);
b) efektywne wykorzystanie energii w nowym budownictwie mieszkaniowym, z

równoczesnym podniesieniem świadomości o potrzebie i możliwościach oszczędzania
energii przez mieszkańców (wielkość dotacji - 925 000 USD);

c) pomoc techniczna (usługi doradcze, szkolenia itp. - proponowana dotacja - 1 460 000
USD).

W ostatnich latach GEF podjął decyzję o wsparciu finansowym dwóch kolejnych
dużych projektów: rozwoju sieci ciepłowniczej opartej na wykorzystaniu energii z ciepłowni
geotermalnej na Podhalu i programu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w
Krakowie.

W styczniu 1994 roku rozpoczął w Polsce swą działalność Program Małych Dotacji
Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF/SGP). Z tego źródła przeznaczane są środki
na niewielkie projekty związane m.in. z powstrzymaniem zmian klimatycznych. Decyzję o
przyznaniu dotacji podejmuje w drodze konkursu Krajowa Komisja Selekcyjna licząca 8-10
osób  ze środowisk akademickich, rządowych, pozarządowych oraz UNDP. Program
                                                
 39 Środki GEF przyznawane są w formie dotacji państwom rozwijającym się. Początkowo kryterium przyznania

pomocy określono w zależności od wielkości dochodu narodowego na mieszkańca, (poniżej 4 000 USD/osobę),
w chwili obecnej z pomocy GEF mogą otrzymać kraje korzystające z pomocy Banku Światowego i UNDP.
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GEF/SGP adresuje się do organizacji pozarządowych (nie tylko ekologicznych), formalnie
zarejestrowanych (stowarzyszenia, fundacje), posiadających własne konto bankowe. Ruchy
nieformalne mogą występować jako partnerzy, współautorzy projektu, nad którym formalną
pieczę sprawuje organizacja mająca do tego uprawnienia. O dotację mogą ubiegać się także
samorządy lokalne pod warunkiem ścisłej, udokumentowanej współpracy z organizacją
pozarządową. Pojedynczy grant nie może przekroczyć kwoty 50 tys. USD. W latach 1994 -
98 Krajowa Komisja Selekcyjna zakwalifikowała 66 wniosków na łączną kwotę ok. 850 tys.
USD. Najwięcej dotacji przyznano na  projekty związane z ochroną przyrody (tworzenie
rezerwatów, planów ochrony itp.). Większość projektów dotyczących ochrony klimatu
związana była z wdrażaniem inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W 2000 r. z inicjatywy Programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego
finansowanego przez US AID (Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego)
ogłoszono program na działania służące ochronie klimatu na poziomie lokalnym. W ramach
konkursu wybrano siedem przedsięwzięć w tym projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju
„Nasza gmina chroni klimat”40.

Reasumując można stwierdzić, że trudno jednoznacznie określić strumień finansowy
kierowanego na inwestycje z zakresu ochrony klimatu. Nie istnieje bowiem podział środków
finansowych na wspomniane przedsięwzięcia oraz pozostałe inwestycje w dziedzinie ochrony
powietrza. Ponadto należy pamiętać, że wiele różnych inwestycji (których podstawowym
celem nie jest ochrona klimatu), mających na celu ochronę powietrza, czy też rozwój oraz
lepszą ochronę ekosystemów leśnych (poprzez wychwyt CO2) pośrednio może przyczyniać
się redukcji emisji gazów szklarniowych.  Zdaniem autorów zdecydowanie jednak zbyt mało
środków przeznacza się na inwestycje związane z podniesieniem sprawności wykorzystania
energii, jej oszczędzania i produkcji w oparciu o paliwa odnawialne. A właśnie tego typu
działania - z punktu widzenia długofalowego interesu naszego kraju - mają największe
znaczenie.

W najbliższych latach Polska powinna uzyskać znaczne ilości środków finansowych na
ochronę środowiska ze strony Unii Europejskiej.) Szacuje się, ze nasz kraj uzyskiwać będzie
na ten cel w latach 2000-2006  ponad 170 mln EURO rocznie (głównie w ramach funduszu
ISPA); po wejściu do UE i dostępu Polski do funduszy kohezyjnych (spójności) suma ta
znacznie wzrośnie. Niestety jak się wydaje, środki te w znikomym stopniu lub w ogóle nie
będą mogły być przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie ochrony klimatu. Z jednej
strony bowiem UE jest zainteresowana nie tyle poprawą środowiska w Polsce lecz raczej
wdrażaniem jednolitych standardów ekologicznych, zapewniających takie same warunki
konkurencji dla podmiotów gospodarczych na całym jej obszarze; z drugiej zaś strony
fundusze unijne kierowane będą przede wszystkim do sektora publicznego, a głównym
sprawcą emisji są podmioty gospodarcze (więcej w rozdz. 3.5).

2.7 Rozwój polityki ochrony klimatu w Polsce

Polskie władze stosunkowo wcześnie dostrzegły konieczność ograniczania emisji
gazów szklarniowych. Polityka Ekologiczna Państwa (PEP), przyjęta przez Sejm w 1991

                                                
40 Przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów. Pierwszego polegającego na wydaniu poradnika „Nasza gmina
chroni klimat” i drugie w postaci konkursu na dofinansowanie najlepszych lokalnych projektów inwestycyjnych
lub organizacyjnych służących ochronie klimatu. Zgłoszono wstępnych 48 i ostatecznych 24 projekty z tego
wybrano sześć najlepszych i rekomendowano do wsparcia finansowego ze strony „EkoFunduszu”.
Przewidywane jest, że następna edycja tego konkursu zostanie przeprowadzona przez EkoFundusz w roku 2001.
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roku,  a więc jeszcze przed oficjalnym podpisaniem Ramowej Konwencji NZ w sprawie
Zmiany Klimatu, wskazała na konieczność podjęcia działań służących ochronie  klimatu.
Wśród priorytetów długofalowych, których realizacja powinna nastąpić po 2000 roku,
znalazło się postanowienie o ograniczaniu emisji gazów szklarniowych do poziomu zgodnego
z międzynarodowymi porozumieniami w tej dziedzinie. Nie był to cel nadmiernie ambitny,
ale trzeba zważyć, że postawiono go w okresie, kiedy niepewność związana z procesami
transformacji gospodarczej dokonującymi się w Polsce była szczególnie duża. Ponadto,
naturalne jest, że w czasie gdy polska polityka ekologiczna borykała się z problemami
środowiskowymi odziedziczonymi po dekadach  centralnego planowania, kwestie związane z
ochroną klimatu musiały ustąpić bardziej doraźnym potrzebom. Pierwszy krok został jednak
uczyniony.

Polityka Ekologiczna Państwa (PEP)41 zajęła się także licznymi kwestiami
powiązanymi pośrednio ze sprawami ochrony klimatu; mówi się w niej m.in. o konieczności
podejmowania działań mających na celu zmniejszenie energochłonności i
materiałochłonności polskiej gospodarki. Stwierdza się  m.in., że “...prognozowany
energooszczędny kierunek zmian strukturalnych produkcji przemysłowej pokrywa się z
podstawową zasadą ekopolityki w odniesieniu do energetyki...”, a także deklaruje, że rząd
popierać będzie rozwój i wykorzystanie czystszych technologii w sektorze energetyki, między
innymi poprzez wprowadzanie następujących rozwiązań:
♦ wykorzystanie mechanizmów rynkowych, instrumentów podatkowych i

administracyjnych w celu podniesienia efektywności wykorzystania energii we
wszystkich działach gospodarki;

♦ poprawę jakości węgla poprzez jego głębokie wzbogacanie, odpirytowanie, wzbogacanie
miałów węglowych i wytwarzanie paliwa bezdymnego;

♦ modernizację technik spalania w elektrowniach węglowych i przechodzenie na techniki
bezpieczniejsze;

♦ zmianę struktury zużycia nośników energii w kierunku nośników bezpieczniejszych dla
środowiska;

♦ pełne zagospodarowanie krajowych złóż metanu;
♦ szerokie korzystanie przy wytwarzaniu energii z biomasy jako paliwa;
♦ instalowanie urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych;
♦ tworzenie warunków dla korzystania z niekonwencjonalnych źródeł energii.

 Twórcy PEP stwierdzają, że dla osiągnięcia tych celów potrzeba stworzenia programu
obejmującego następujące działania:
a. wspieranie prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie m.in.: identyfikacji sektorów

gospodarki o nadmiernej energochłonności, potencjalnych możliwości i metod
oszczędzania energii i sposobów obniżania kosztów wytwarzania energii42, sposobów
ograniczania negatywnego wpływu użytkowania energii na stan środowiska itp.,

b. zorganizowanie systemu doradztwa techniczno-finansowego dla odbiorców energii,
c. finansowanie, udzielanie poręczeń oraz subwencjonowanie kredytów na inwestycje

energooszczędne,
d. współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, pozyskiwanie

zagranicznych środków finansowych na realizację programu,
e. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej.
                                                
 41 „Polityka Ekologiczna Państwa”. MOŚZNiL. Warszawa, 1991.
 42 Nie jest tu jasne o jakie koszty chodzi autorom “Polityki...”. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia ochrony

środowiska najbardziej istotne jest ograniczanie kosztów zewnętrznych energetyki, zwłaszcza tych, które
ujawniają się w postaci degradacji stanu środowiska.
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Pomimo tych deklaracji oraz podpisania przez Polskę w 1992 roku UN FCCC i jej
późniejszego ratyfikowania latem 1994 roku, w okresie tym nie podejmowano w zasadzie
żadnych systemowych działań na rzecz redukcji emisji gazów szklarniowych. Nie stworzono
także żadnych ram formalno-prawnych, które stanowiłyby zachętę dla podmiotów
gospodarczych do podejmowania działań wiodących do obniżania emisji (patrz RAMKA 2).
Zabrakło również rządowych funduszy finansujących takie prace w szerszym zakresie. W
konsekwencji priorytety PEP w zakresie ochrony klimatu nie znalazły się w sektorowych
strategiach rozwoju. Ani w przyjętej przez Rząd w 1995 roku “Polityce energetycznej”43, ani
w przyjętej w tym samym roku “Polityce transportowej”44 nie odniesiono się do
konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Co więcej, realizacja koncepcji
zawartych w tych dwóch dokumentach nie tylko nie ograniczyłaby emisji gazów
szklarniowych, ale wręcz doprowadziłaby do jej zwiększenia.

Sytuacja zaczęła się nieco zmieniać w połowie lat dziewięćdziesiątych. Negocjacje UN
FCCC sprawiły wrażenie, że wkrótce dojdzie do zaostrzenia wymagań w odniesieniu do
redukcji emisji gazów szklarniowych. Potrzebne były jednak odpowiednie decyzje polityczne,
przyjęcie odpowiednich ram prawno-organizacyjnych oraz stworzenie krajowych źródeł
finansowania projektów mających na celu ograniczanie emisji gazów szklarniowych. Pewne
prace zostały wówczas podjęte. Niestety pomimo tego Rząd Polski nie zdecydował się w
Kioto na przyjęcie takich zobowiązań jak większość innych krajów rozwiniętych (8 %
redukcji gazów szklarniowych). Wynegocjował zgodę na redukcję emisji gazów
szklarniowych (6 gazów), wyrażoną w CO2 ekw. w wysokości tylko 6 % w pierwszym
okresie budżetowym w porównaniu z rokiem bazowym (jak już wspominano dla Polski jest to
rok 1988)45. Oficjalne podpisanie Protokołu przez Rząd Polski nastąpiło 17 lipca 1998  roku.

 RAMKA 2
 Instrumenty polityki klimatycznej w Polsce

 
 Do tej pory Polska nie wprowadziła żadnych instrumentów prawnych lub finansowych, których

podstawowym celem byłoby obniżanie emisji gazów szklarniowych. Jedynym wyjątkiem są opłaty za emisję
dwutlenku węgla i metanu obowiązujące od 1993 r na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o ochronie i
kształtowaniu środowiska. Wyjątkowo niskie stawki opłat nie stanowią żadnego bodźca do podejmowania
inwestycji prowadzących do redukcji emisji tych gazów. Obecnie wysokość tej opłaty – jednakowa tak dla CO2
jak i dla metanu – wynosi  0,18 zł/t (Dz.U 1999, Nr 110, poz. 1261); dla porównania stawka opłaty za emisję
dwutlenku siarki (SO2) wynosi 340 zł/t. Środki gromadzone dzięki opłatom stanowią dochód funduszy
ekologicznych i przeznaczane są na dofinansowanie projektów inwestycyjnych służących ochrony środowiska.

 Obecne opłaty trudno uznać za element aktywnej polityki klimatycznej, niemniej jednak istnienie nawet
niewielkich opłat za emisję CO2 i metanu, a także obowiązek monitorowania ich emisji przez największe
zakłady przemysłowe mogą znacząco ułatwić wprowadzenie bardziej skutecznych instrumentów ochrony
klimatu w przyszłości.

 Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska wśród rozwiązań, które będą brane pod
uwagę przy tworzeniu nowych instrumentów polityki klimatycznej, znajdują się m.in.:
• limity emisji CO2 dla znaczących emiterów krajowych (elektroenergetyka) wraz z odpowiednim

oprzyrządowaniem prawnym umożliwiającym handel przyznanymi limitami;
• opłaty za emisję CO2 w wysokości nie przekraczającej ceny redukcji emisji na rynku międzynarodowym.

                                                
43 „Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku”
44 “Polityka transportowa – program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków

współpracy gospodarczej w Europie”.

 45 Warto zauważyć, że de facto oznacza to, że Polska będzie mogła w okresie budżetowym zwiększyć swoja
emisję o ponad 20% w porównaniu z emisją w roku 1998. Wynika to stąd, że w połowie lat 90. wielkość emisji
gazów szklarniowych była w Polsce o ok. 24% niższa niż w roku 1988.
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 Trudno ocenić, czy proponowane przez resort środowiska instrumenty zostaną wdrożone w praktyce. W 1999 r.
Ministerstwo Środowiska podjęto próbę objęcia paliw tzw. opłatą produktową. Rząd wycofał się jednak z tej
propozycji pod wpływem silnego protestu ze strony lobby przemysłowego.
 

Przyjęcie niskiego celu redukcji w ramach Protokołu z Kioto, a także spowolnienie
negocjacji Konwencji Klimatycznej spowodowało ograniczenie zainteresowania ochroną
klimatu w Polsce, a także zmniejszenie presji na instytucje publiczne, aby podejmowały one
skuteczne działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów szklarniowych. Co prawda, w 1998
roku uchwalono ustawę o termomodernizacji  zaś latem 1999 roku Sejm RP przyjął uchwałę
w sprawie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce46, to przygotowywane ostatnio
projekty dokumentów strategicznych rozwoju polskiej gospodarki (przede wszystkim:
„Założenia Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku” przygotowane przez Ministerstwo
Gospodarki w 1999 r,. „Założenia Polityki Transportowej Państwa na lata 2000 – 2015”
przygotowane przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w 1999 r. oraz „Nowa
Polityka Ekologiczna Państwa” przygotowana przez Ministerstwo Środowiska) zawierają
niejasne i często sprzeczne ze sobą postanowienia.

Autorzy "Polityki transportowej państwa na lata 2000 – 2015 dla zrównoważonego
rozwoju kraju"47 w zasadzie nie odnoszą się w swoim opracowaniu do konieczności ochrony
środowiska, chociaż stwierdzają, że jednym z obserwowanych w ostatnich latach trendów jest
wzrost udziału transportu w obciążeniu środowiska w Polsce (odnosząc to jednak jedynie do
emisji z samochodów, pomijają całkowicie rosnącą emisję zanieczyszczeń z transportu
samolotowego). Nie przewidują  wprowadzenia żadnych specjalnych instrumentów, które
zmieniłyby ten niekorzystny trend i zmniejszyłoby emisję zanieczyszczeń z transportu.
Autorzy "Polityki ....." nie odnoszą się także w żadnym względzie do konieczności spełnienia
przez Polskę międzynarodowych zobowiązań wynikających z podpisanych lub
ratyfikowanych konwencji ekologicznych. Również proponowane decyzje w zakresie
rozwoju transportu nie przyczynią się do zmniejszenia obciążenia środowiska przez ten
sektor. Stąd też, jak się wydaje, transport nadal będzie stanowił jedno z najpoważniejszych
źródeł degradacji środowiska w Polsce  a emisja gazów szklarniowych z tego źródła będzie
dynamicznie wzrastać.

Znacznie większy nacisk na ochronę środowiska położyli autorzy "Założeń Polityki
Energetycznej Polski do 2020 roku ". Konieczność działań w tym zakresie uznali oni bowiem
za jeden z kluczowych celów polskiej polityki energetycznej, wskazując na potrzebę
zintegrowanego zarządzania energią i środowiskiem jako na podstawowy instrument
osiągania tego celu. W kontekście niniejszego opracowania niezwykle istotny jest zapis
zawarty w "Założeniach ...", który mówi: "...Rząd Polski deklaruje, że podpisane w Kioto
zobowiązanie do 6% redukcji w latach 2008 - 2012 emisji gazów szklarniowych, w tym CO2 w
stosunku do poziomu z roku 1988 zostanie przez Polskę dotrzymane...". Władze dostrzegają
także możliwość dalszej redukcji emisji gazów szklarniowych, zastrzegając jednocześnie, że
działania takie będą prawdopodobnie bardzo kosztowne i mogą pogorszyć konkurencyjność
polskiej gospodarki48. Istnieją jednak przesłanki pozwalające na polemikę z takim
stanowiskiem. Co więcej pewną niekonsekwencję w tym zakresie wykazują także sami
                                                
 46 W uchwale tej zobowiązano m.in. Rząd do przygotowania strategii rozwoju OZE w naszym kraju.
47 Dokument ten nie jest jeszcze zatwierdzony przez rząd, stanowi jedynie projekt poddany konsultacjom.
48 W pierwszej wersji “Założeń...” przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki możliwość redukcji emisji

gazów szklarniowych w Polsce wiązano z koniecznością budowy elektrowni jądrowych, jednakże po dalszych
studiach i pod naciskiem niezależnych ekspertów, a także Ministerstwa Środowiska zapisy takie z dokumentu
usunięto. Co więcej w trakcie konferencji w Hadze Polska jednoznacznie wypowiadała się, że energetyka
atomowa nie może być rozpatrywana jako instrument ochrony klimatu.
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autorzy omawianego dokumentu. Dwie najważniejsze kwestie, które w tym zakresie należy
wyjaśnić, to:
♦ zagadnienie, czy wzrost zapotrzebowania na energię finalną rzeczywiście spowoduje

wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną i wzrost emisji zanieczyszczeń. Autorzy
"Założeń..." w wielu miejscach wskazują na konieczność zmniejszenia energochłonności
polskiej gospodarki i zwiększenia efektywności wykorzystania energii. Wskazują także na
znacznie niższą produktywność energii pierwotnej w Polsce niż w krajach Unii
Europejskiej (liczonej jako stosunek PKB do zużycia energii) - ponad 5-krotnie niższą w
odniesieniu do cen stałych i około 2-krotnie niższą liczoną wg kursu siły nabywczej.
Znacznie niższa niż w krajach UE jest także produktywność energii finalnej. Ponieważ
wielkość zużycia energii należy do  czynników wpływających na koszty produkcji,
dlatego też zwiększenie efektywności wykorzystania energii w Polsce powinno
przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarki polskiej, a także spadku
wielkość emisji zanieczyszczeń49;

♦ zagadnienie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Polski.
W odniesieniu do możliwości wykorzystania OZE w Polsce autorzy "Założeń..."
formułują sprzeczne stwierdzenia. Wskazują oni bowiem z jednej strony na konieczność
zmiany dotychczasowej filozofii rozwoju krajowego systemu energetycznego, m.in.
poprzez przyspieszenie wykorzystania lokalnych zasobów energii głównie odnawialnej i
odpadowej oraz wzywają władze lokalne do rozbudowy lokalnych systemów
energetycznych opartych na wykorzystaniu paliw odnawialnych (wskazując na korzyści
płynące ze stosowania takich źródeł). Z drugiej zaś strony piszą oni, że "...Polska nie
posiada dużego potencjału energii odnawialnej (brak znaczących zasobów energii
wodnej) [a co z innymi zasobami - o tym autorzy nie wspominają].... Z tego względu
źródła energii odnawialnej mają w Polsce niewielki bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo energetyczne w skali państwa....". Konsekwencją takiego postawienia
sprawy jest przyjęcie, że udział OZE w bilansie energetycznym Polski w 2020 roku nie
przekroczy 6%. Przyjęte przez autorów dokumentu założenia wydają się błędne, są także
sprzeczne z przyjętą przez Radę Ministrów „Strategią Rozwoju OZE” (patrz rozdz. 2.8).
Jak szacują bowiem eksperci50 energetyczne zasoby odnawialne są w Polsce bardzo duże
(przede wszystkim w odniesieniu do biomasy i energii słońca) i osiągnięcie 10 - 15% (a
więc poziomu zakładanego dla krajów członkowskich Unii Europejskiej) udziału tych
źródeł w bilansie energetycznym nie powinno stanowić problemu. Ponadto udział OZE w
strukturze zużycia i pozyskania energii pierwotnej w Polsce wzrastał w ostatnich latach
niezwykle dynamicznie (wg autorów “Założeń...” odpowiednio w 1998 roku o ok. 420% i
450% w porównaniu z rokiem 1990), zaś spodziewany wzrost cen energii
prawdopodobnie jeszcze zwiększy zainteresowanie użytkowników odnawialnymi
źródłami energii.

Przytoczone uprzednio stwierdzenie o trudnościach, jakie Polska będzie miała w
ograniczeniu emisji po pierwszym okresie zobowiązań Protokołu z Kioto jest sprzeczne z
zawartą w "Założeniach polityki energetycznej..." informacją, że emisja CO2 w latach 2010 -
2020 nie będzie przekraczała 400 mln ton. Wielkość ta jest bowiem o ponad 20% niższa od

                                                
4499  O tym, że jest to możliwe może świadczyć przykład Niemiec, które chociaż posiadają znacznie bardziej

efektywną gospodarkę niż Polska zamierzają osiągnąć redukcję emisji gazów szklarniowych o 20% poprzez
podnoszenie efektywności wykorzystania energii i szerokie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Przemówienie Kanclerza Niemiec G. Schroedera na COP 5, Bonn, 1999 r.

50 G. Wiśniewski: Odnawialne źródła energii [w] Wybrane zagadnienia Polityki Energetycznej Polski. Wyd.
PKE. Warszawa – Kraków 1997; Hauff J.: Renewable energy in Poland. Report to the World Bank. Warsaw
1996
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wielkości emisji w roku bazowym. Tak wiec, jak wspomniano wcześniej, autorzy
“Założeń...” są niekonsekwentni – mówiąc raz, że Polska bez trudu zmniejszy swoją emisję
CO2 do poziomu 400 mln ton, w drugim zaś miejscu twierdząc, że redukcja tej emisji będzie
trudna i kosztowna51.

W 1999 r. Ministerstwo Środowiska przystąpiło do prac nad aktualizacją kluczowego
dokumentu programowego określającego priorytety ochrony środowiska i sposoby ich
realizacji – Polityki Ekologicznej Państwa. Na początku 2000 r. resort środowiska przedstawił
wstępną wersję Nowej Polityki Ekologicznej Państwa i skierował ją do publicznej konsultacji.
W lipcu br. dokument ten nazwany ostatecznie II Polityką Ekologiczną Państwa (II PEP)52 po
przyjęciu przez rząd został skierowany do Parlamentu. Prace nad przyjęciem nowej polityki
ekologicznej powinny się niebawem zakończyć. Dokument ten zawiera kilka bezpośrednich
odniesień do kwestii globalnych zmian klimatycznych i konieczności działań na rzecz
ograniczania emisji gazów szklarniowych. Przewiduje on m.in.:
♦ aktywny udział Polski w rozwiązywaniu globalnych problemów ekologicznych, w tym w

szczególności działania na forum Konwencji Klimatycznej, która została zaliczona do
priorytetowych porozumień międzynarodowych;

♦ uznanie ratyfikacji Protokołu z Kioto za krótkookresowy cel polityki ekologicznej
państwa;

♦ realizację wymagań Protokołu z Kioto oraz dwukrotne zmniejszenie energochłonności
dochodu narodowego i szerokie wprowadzenie najlepszych dostępnych technik z zakresu
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (wskazania powyższe stanowią
priorytety średnioterminowe przewidziane do realizacji w okresie do 2010 r);

♦ przygotowanie krajowej strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zwiększania
efektywności energetycznej (jako elementu programu wykonawczego II PEP)

♦ zwiększenie liczby zanieczyszczeń objętych przeciwdziałaniem mającym zmniejszyć ich
emisję m.in. o takie gazy cieplarniane jak metan, HFC, PFC i SF6.

Powyższe cele należy uznać za słuszne lecz brak bezpośredniego odniesienia do kwestii
ochrony klimatu wśród celów długookresowych (do 2025), wykraczających poza bieżące
zobowiązania określone dla pierwszego okresu budżetowego Protokołu z Kioto budzi
niepokój. Wynika to zapewne z niedopatrzenia autorów nowej polityki ekologicznej państwa,
chociaż może to również oznaczać, że uznają oni za niecelowe podejmowanie jakichkolwiek
działań w tym zakresie po 2012 roku53. Gdyby tak było istotnie  to oznaczałoby to, że Rząd
Polski przewiduje zahamowanie postępu w negocjacjach Ramowej Konwencji NZ w sprawie
Zmiany Klimatu.

                                                
 51 Powyższe zastrzeżenia podzielali także eksperci pracujący w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów,

którzy – między innymi ze względu na przeszacowanie przez autorów “Założeń...” wzrostu zapotrzebowania
na energię w Polsce – odrzucili pierwszą wersję omawianego dokumentu i zwrócili się do Ministerstwa
Gospodarki z prośbą o zweryfikowanie przyjętych założeń dotyczących wzrostu zapotrzebowania w Polsce na
energię finalną w latach 2000 – 2020.

52 „II Polityka Ekologiczna Państwa”, Druk Sejmowy nr 2095, lipiec 2000
53 Tym niemniej wśród celów długoterminowych II PEP przedstawiono priorytetowe działania, które pośrednio

wpłyną na zmniejszenie emisji gazów szklarniowych. Są to m.in.: “...działania na rzecz przebudowy modelu
produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy efektywności energetycznej (...), szerszego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza ...”. Ponadto II PEP
zawiera szereg innych zapisów, których realizacja powinna przyczynić się pośrednio do redukcji emisji gazów
szklarniowych. W dokumencie tym zawarto znaczną ilość deklaracji wskazujących na konieczność
ograniczenia energochłonności i materiałochłonności polskiej gospodarki, kreowania nowych wzorców
konsumpcyjnych, a także postulaty, których realizacja powinna przyczynić się do zrównoważonego
użytkowania, wytwarzania i dystrybucji energii.
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W 1999 i 2000 roku powstało jeszcze kilka innych dokumentów omawiających kierunki
rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki, żaden z nich nie odnosi się jednak
jednoznacznie do konieczności redukcji emisji gazów szklarniowych. Ważne jest jednak to,
że w przyjętej przez rząd w połowie 2000 roku długookresowej strategii rozwoju Polski (do
2025 roku) przyjęto założenie, ze rozwój gospodarczy w Polsce musi opierać się na
założeniach rozwoju zrównoważonego, a stan środowiska jest równie ważnym czynnikiem
rozwoju jak społeczeństwo i gospodarka. Autorzy dokumentu dostrzegają konieczność
rozwoju w Polsce odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności wykorzystania
energii i ich zdaniem działania takie m.in. powinny umożliwić wywiązywanie się Polski z
międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów szklarniowych. Należy
mieć więc nadzieje, że w przyszłości konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony
klimatu uzyska większe znaczenie w  sektorowych strategiach rozwoju.

Reasumując można stwierdzić, że przygotowywane w ostatnich latach dokumenty
rządowe wskazują, z nielicznymi wyjątkami, iż Rząd przykłada niewielkie znaczenie do
spraw negocjacji UN FCCC. Tym niemniej wydaje się, że o ile restrukturyzacja i
modernizacja polskiej gospodarki (w tym w zakresie zwiększania jej efektywności
energetycznej) zachodzić będzie w tak szybkim tempie jak dotychczas to Polska będzie w
stanie nie tylko wywiązać się z postanowień Protokołu z Kioto, ale zredukować wielkość
emisji gazów szklarniowych (w odniesieniu do roku bazowego) także po roku 2012. Przyjęcie
tezy o małym znaczeniu spraw ochrony klimatu dla naszego kraju powoduje jednak, że Rząd
nie potrafi wykorzystać faktu zmniejszenia emisji gazów szklarniowych w latach 90. w
procesie negocjacji z Unią Europejską. Tymczasem wydaje się, że kraje UE, które same mają
duże trudności z realizacją zaleceń UN FCCC, mogłyby zgodzić się w trakcie negocjacji
akcesyjnych na pewne ustępstwa wobec Polski (np. wydłużając okresy dostosowawcze w
określonych dziedzinach) w zamian za deklaracje, że nasz kraj jako członek UE podejmie
zdecydowane działania na rzecz ograniczenia emisji gazów szklarniowych.

2.8 Sektor energetyczny wobec konieczności ograniczania emisji gazów
szklarniowych

Istnieje kilka powodów znacznego udziału polskiej energetyki w degradacji środowiska
przyrodniczego:
♦ oparcie produkcji energii na procesie spalania surowców energetycznych (głównie węgla);
♦ niekorzystna struktura gospodarki i jej wysoka energo - i materiałochłonność;
♦ wieloletnie zaniedbania w realizacji programów ochrony środowiska,
♦ niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, w tym także polityków i kadry

menedżerskiej przedsiębiorstw energetycznych.

 Zbudowanie energetyki na  węglu  wynika z bogactwa naszego kraju w ten surowiec.
Proces ten nasilił  się po II Wojnie Światowej, kiedy  rozbudowa przemysłu ciężkiego według
technologii radzieckich wymagała ogromnych ilości energii. Stworzono wówczas doktrynę,
która mówiła, że bezpieczeństwo energetyczne państwa zostanie zapewnione tylko wtedy,
kiedy 100% potrzeb energetycznych będzie pokrywane dzięki wykorzystaniu własnych
surowców. Dostępność węgla powodowała również małe zainteresowanie poszukiwaniem
innych nośników energii. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych (tabela
5), kiedy z racji integracji z krajami zachodnimi zaczęto inaczej interpretować definicję
bezpieczeństwa energetycznego, a przystąpienie do szeregu konwencji ekologicznych
wymusiło konieczność poszukiwania skutecznych sposobów zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń. Ważnym zjawiskiem zachodzącym w latach 90., które wpłynęło na wielkość
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emisji gazów szklarniowych stała się restrukturyzacja polskiego przemysłu, dzięki czemu
przy praktycznie niezmienionym poziomie zużycia energii pierwotnej, znacznie wzrosło
zużycie energii finalnej.
 

 Tabela 5. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce w latach 1990 - 199854

 w %
Rodzaje 1990 1992 1994 1996 1998 Różnica

1990-98
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Ropa naftowa
Gaz ziemny
OZE

62,25
13,59
13,98
9,00
1,18

62,27
14,03
14,30
8,10
1,30

58,33
13,65
15,48
8,58
3,96

57,80
12,19
16,85
8,72
4,44

50,64
13,99
20,20
10,19
4,98

-11,61
+ 0,40
+ 6,22
+ 1,19
+ 3,80

Źródło: Bank Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej ARE S.A.

Wdrażanie reformy polskiego sektora paliwowo - energetycznego, która pociągnie za
sobą m.in. zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie jest i będzie dla Rządu niezwykle trudna.
Już w chwili obecnej zamykanie nierentownych kopalni, pomimo bardzo wysokich odpraw
dla zwalnianych górników, natrafia na poważny opór. Protesty pracowników wspierają
niezwykle silnie związki zawodowe, dla których górnictwo i sektor energetyczny są ważnym
zapleczem organizacyjnym. I chociaż restrukturyzacja energetyki (np. poprzez szersze
wykorzystanie odnawialnych źródeł) w konsekwencji stworzy dużą liczbę nowych miejsc
pracy, to w większości miejsca te zostaną zajęte przez inne grupy społeczne niż górnicy czy
pracownicy elektrowni konwencjonalnych. Dlatego też spodziewać się należy, że będą oni
blokować każdą inicjatywę, mogącą doprowadzić do zmniejszenia liczby  miejsc pracy w
istniejących zakładach.

Mała świadomość ekologiczna społeczeństwa powoduje, że nie dostrzega ono
konieczności zmian w sektorze paliwowo-energetycznym. Co więcej, wywołuje ona
nieufność wobec nowoczesnych instrumentów sprzyjających ograniczaniu emisji, takich jak
np., zarządzanie popytem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) czy związanych
z efektywniejszym wykorzystaniem energii.

W latach 90. ujawniło się jeszcze jedno zagrożenie dla głębokiej modernizacji polskiej
energetyki – zastępowanie węgla gazem ziemnym. Proces ten w krótkim okresie przynosi
korzystne efekty w zakresie ochrony środowiska, gdyż spalanie gazu powoduje znacznie
mniejszą emisje zanieczyszczeń (zarówno dwutlenku węgla jak i dwutlenku siarki, a przede
wszystkim pyłu), to należy pamiętać, że gaz jest  paliwem kopalnym i jego wykorzystywanie
przyczynia się do emisji dwutlenku węgla.  Paliwo gazowe najczęściej stosuje się  w
niewielkich kotłowniach lokalnych, uniemożliwiając w ten sposób wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (np. biomasy); natomiast w ogóle nie zastępuje on węgla w
dużych, systemowych elektrowniach czy elektrociepłowniach (gdzie możliwość
wykorzystania paliwa odnawialnego jest znacznie mniejsza). Dlatego też zapowiadany wzrost
zużycia gazu – związany z jego zakupami w Rosji i Norwegii – może stworzyć istotną barierę
dla rozwoju energetyki odnawialnej: np. samorządy lokalne, które zdecydowały się na
rozbudowę sieci gazowej oraz na modernizację lokalnych kotłowni poprzez zmianę nośnika
paliwa z węgla na gaz ograniczają możliwość rozwoju OZE na swoim terenie w ciągu 20 – 30
lat (trudno się bowiem spodziewać, że zarządy gmin podejmą decyzję o zmianie gazu na OZE

                                                
54 Dane podawane przez ARE nie są porównywalne z danym zapisanym w roczniku GUS “Ochrona środowiska
2000”. Natomiast ważnym jest to, że przyjmując rok 1998 za 100 to w roku 1999 zużycie węgla kamiennego
wynosiło 85,5, węgla brunatnego 96,4, ropy naftowej 104,3, gazu ziemnego 98,5, a OZE 94,5.
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do czasu zwrotu poniesionych nakładów i technicznego zużycia instalacji gazowej).  Problem
ten dostrzegły niektóre instytucje zajmujące się ochroną środowiska, m.in. EkoFundusz, który
w zasadzie nie wspiera finansowo inwestycji mających na celu zamianę jednego paliwa
kopalnego na inne.

Powszechnie przyjmuje się, że największą szansę na zmniejszenie w Polsce emisji
zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji energii stanowi podniesienie efektywności
wykorzystania energii i jej produkcja w oparciu o źródła odnawialne. Według Hille55 istnieje
w Polsce bardzo duży potencjał zwiększenia efektywności wykorzystania energii,  poprzez:
♦ właściwe kreowanie zapotrzebowania na energię (dostarczanie pożądanych usług

energetycznych w miejsce dotychczasowego pokrywania wzrastającego
zapotrzebowania),

♦ zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową (poprawa w zakresie termoizolacji,
lepsze wykorzystanie energii świetlnej, wysokosprawne urządzenia w gospodarstwach
domowych i przedsiębiorstwach);

♦ zmniejszenie strat powstających przy produkcji energii i jej transporcie.

Realizacja wszystkich niezbędnych prac w omawianym zakresie pozwoliłaby zdaniem
tego autora na 6 – 8 krotne zwiększenie efektywności wykorzystania energii, odniesionej do
PKB, w stosunku do stanu obecnego. Pozwoliłoby to osiągnąć „zero” energetyczny rozwój
gospodarczy(wzrost PKB przy ustabilizowaniu zużycia energii) do 2030 roku (przy wzroście
PKB w tym czasie o ok. 280%).

Zdaniem niezależnych ekspertów wysoki teoretyczny potencjał odnawialnych źródeł
energii przekracza  potrzeby energetyczne Polski56. Znacznie mniejszy jest jednak ich
potencjał rynkowy57, choć osiągnięcie stanu wykorzystania OZE na poziomie 12 – 15%
zużycia paliw pierwotnych wydaje się zadaniem całkowicie realnym i możliwym do
wykonania w krótkim czasie. Niestety rozwój tego sektora w naszym kraju napotyka na
szereg barier. Najważniejsze z nich to:
♦ bariera informacyjna i edukacyjna – powodująca niedocenianie roli i możliwości OZE w

zakresie produkcji energii;
♦ bariera organizacyjna i instytucjonalna – brak jest w Polsce instytucji wspierających

rozwój OZE, przy jednoczesnym istnieniu silnego zaplecza organizacyjnego
wspierającego rozwój energetyki konwencjonalnej;

♦ bariera polityczna – brak jest z jednej strony sił politycznych zainteresowanych w Polsce
rozwojem OZE, z drugiej strony rolę i potencjał OZE lekceważą  autorzy polityki
energetycznej państwa;

♦ prawna i ekonomiczna – nie stworzono systemowej procedury wspierania ekonomicznego
OZE, zaś przepisy prawne dotyczące OZE są nieprecyzyjne i nie tworzą stabilnych
warunków dla rozwoju tego sektora.

Podstawowy warunek rozwoju OZE w Polsce polega na wstrzymaniu inwestycji w

                                                
 55 E. Hille, 1997: „Efektywne wykorzystanie energii i jej oszczędzanie” [w] Wybrane zagadnienia polityki

energetycznej Polski. Wyd. PKE. Warszawa 1997
56 G. Wiśniewski, „Odnawialne źródła energii”. [w] Wybrane zagadnienia polityki energetycznej Polski. Wyd.

PKE. Warszawa 1997;
57 Problemy te zostały dostrzeżone m.in. przez członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji

Energetyki, którzy w swoim stanowisku zwrócili uwagę na konieczność poświęcenia większej uwagi na
promowanie OZE w działalności URE. Patrz Stanowisko Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji
Energetyki w sprawie odnawialnych źródeł energii. Warszawa, 28.06.2000.
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energetyce konwencjonalnej58, m.in. poprzez zaniechanie budowy nowych elektrowni na
węgiel brunatny w okolicach Bełchatowa czy racjonalizacja wykorzystania gazu ziemnego.
Inne działania to przede wszystkim59:
♦ bezpośrednie zachęty ekonomiczne (dotacje, ulgi itp.);
♦ wprowadzenie obowiązku zakupu odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych

przez przedsiębiorstwa energetyczne wraz z określeniem minimalnego poziomu ceny na
zakupioną energię gwarantującej opłacalność instalacji;

♦ wspieranie przez rząd programów badawczo – rozwojowych oraz kampanii informacyjno
– edukacyjnych;

♦ zobowiązania dobrowolne samorządów, przedsiębiorstw i obywateli.

Rozwój OZE zależy od ustalenia przez rząd docelowych poziomów rozwoju OZE w
perspektywie krótko-, średnio – i długoterminowej wraz z harmonogramem ich osiągania. We
wrześniu 2000 roku Rząd przyjął dokument „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”60.
Jest to pierwszy oficjalny dokument, w którym dostrzeżono znaczenie energetyki odnawialnej
i w którym deklaruje się, że Rząd wspierać będzie  rozwój OZE w Polsce. Z tego też względu
opracowanie „Strategii...” należy uznać za fakt bardzo istotny, po raz pierwszy bowiem Rząd
Polski uznał odnawialne źródła energii za tak istotny element polskiego rynku
energetycznego, ze postanowił przygotować strategię jego rozwoju. Z drugiej strony
dokument ten budzi pewne wątpliwości. Po pierwsze postawiony cel rozwoju OZE  w postaci
zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo energetycznym
kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku trudno uznać za wystarczający. Chociaż cel
ten przewiduje wzrost o ok. 100 – 200% w stosunku do obecnego poziomu wykorzystania
OZE, to jednak jest niemal o połowę niższy niż przyjęty przez Unię Europejską w
zaakceptowanej  w 1997 roku „Białej Księdze Komisji Europejskiej - Energia dla
przyszłości". Ponieważ wzrost wykorzystania OZE w Polsce w latach 90. wyniósł (zgodnie z
szacunkami Agencji Rynku Energetycznego - ARE) co najmniej 250% to przyjętego w
„Strategii ...” celu nie można uznać za nadmiernie ambitny61. Tym bardziej, ze rozwój OZE w
latach dziewięćdziesiątych odbywał się w zasadzie bez żadnego, systemowego wsparcia
państwa, a przygotowanie „Strategii...” ma służyć stworzeniu takiego systemu, który
powinien zacząć funkcjonować od początku pierwszej dekady XXI wieku. Drugie
zastrzeżenie dotyczy szczegółowości rozwiązań przedstawionych w dokumencie. Strategia
rozwoju OZE powinna być dokumentem bardzo szczegółowym,  wskazującym obok celu
realizowanych działań, także cele pośrednie oraz harmonogram ich osiągania, szczegółowe
instrumenty służące realizacji założonych celów z określeniem osób/instytucji
odpowiedzialnych za ich wprowadzanie i egzekwowanie, źródeł finansowania oraz sposobów
monitorowania postępu prac przy realizacji strategii. Niestety większość z powyższych
elementów jest w omawianym dokumencie pominięta, inne potraktowane zostały bardzo
ogólnie. Dlatego też omawiany dokument zdaje się być bardziej polityką wykorzystania OZE
w Polsce niż strategią ich rozwoju i będzie wymagał dalszego uszczegółowienia i

                                                
58 Z. Karaczun. „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla polskiej gospodarki” [w] Biuletyn Biura

Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2(20)99: 95 – 104. Warszawa 1999.
59 G. Wiśniewski., Analiza barier w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i propozycje rozwiązań

systemowych [w] Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2(20)99: 67-95. Warszawa 1999.
60 „Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce” Ministerstwo Środowiska, Maszynopis. Warszawa

2000:.
61 Istotnym jest tu odnotowanie znacznej różnicy w szacunkach obecnego udziału OZE w bilansie

energetycznym kraju – wg ARE wynosi on prawie 5%, wg MŚ i specjalistów EC BREC nie przekracza 2,5%.
Wydaje się, że ta druga liczba jest bliższa prawdzie jeśli chodzi o rzeczywiste wykorzystanie źródeł
odnawialnych, w przypadku obliczeń ARE wzięto prawdopodobnie także pod uwagę wykorzystywanie jako
paliw nośników, które trudno uznać za odnawialne (np. torfu).
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uzupełnienia o wykaz instrumentów, które wykorzystywać będzie Rząd dla wspierania
rozwoju OZE. Przy przygotowywaniu tego typu informacji powinno zostać wykorzystane
doświadczenie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, które w połowie 2000 roku
przedstawiło opracowanie62, w którym szczegółowo przedstawiono bariery oraz możliwości
rozwoju OZE. Do najważniejszych wniosków z badań Centrum należy stwierdzenie, że o ile
rozwój pewnych technologii OZE wymagać będzie wsparcia ekonomicznego, to na rynku
dostępna jest już duża grupa technologii OZE, które osiągają wewnętrzną stopę zwrotu z
nakładów równą lub wyższą od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych (kolektory
słoneczne do suszenia płodów rolnych, kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie), lub
które osiągają stopę zwrotu wyższą od zera (małe elektrownie wodne wybudowane na
istniejących jazach, wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej,
kolektory słoneczne do podgrzewania wody, biogazownie komunalne produkujące ciepło i
energię elektryczną w skojarzeniu). W przypadku niektórych technologii OZE (kolektory
słoneczne powietrzne, małe kotły na słomę lub drewno obsługiwane ręcznie, automatyczne
ciepłownie na słomę, małe elektrownie wodne wybudowane na istniejących jazach, instalacje
do wykorzystania gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej) koszt inwestycji
jest niższy lub porównywalny z kosztami lub cenami zastępowanych konwencjonalnych
nośników energii (patrz RAMKA 3). Dlatego systemowe wsparcie OZE umożliwiłoby ich
produkcję na skalę przemysłową oraz pozwoliło na dalsze obniżanie kosztów tych technologii
i energii z nich pozyskiwanej.

RAMKA 3
Dwa przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii63

Ciepłownia na biomasę  w Zielonkach
Ciepłownia położona jest w miejscowości Zielonki koło Malborka, w województwie pomorskim. Budynki
mieszkalne w Zielonkach, należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) w Elblągu, zasilane
były ciepłem z konwencjonalnej ciepłowni o mocy 1,2 MW opalanej węglem. Ciepłownia ta po 20 latach pracy
była wyeksploatowana, niewydajna i niebezpieczna dla środowiska. Rozważano możliwość jej modernizacji
polegającej na przystosowaniu do spalania: brykietów z biomasy (zawierających miał węglowy, trociny i
melasę), gazu ziemnego, oleju opałowego, wikliny lub słomy. Po rozważeniu różnych rozwiązań, zdecydowano
się zainstalować system kotłów opalanych słomą, gdyż wstępna inwentaryzacja wykazała, że w promieniu do 10
km od Zielonek dostępne jest około 13 tys. ton słomy rocznie a zapotrzebowanie kotłowni wynosi tylko 600 ton.
Zastosowanie kotłów na słomę zapewnia najlepsze korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 600 tys. zł. (ceny z listopada 1996 r.). Projekt został sfinansowany ze środków:
• własnych AWRSP (18%)
• kredytu NFOŚiGW (43 %)
• kredytu WFOŚiGW (39%)
Wdrożenie nowego systemu przynosi przynajmniej 60 tys. zł oszczędności w każdym sezonie grzewczym
(uniknięte koszty zakupu węgla). Dzięki realizacji inwestycji ograniczono spalanie paliwa kopalnego, a także
zmniejszono emisję zanieczyszczeń do powietrza: NOx o 99,5%, SO2 o 96%, CO o 95%,NO2 o 59%, pyły o
63%.

Parafia katolicka Rytro

Na początku lat 80. parafia uzyskała zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego w Rytrze. Projekt
zakładał, że budynek kościoła będzie ogrzewany elektrycznością przy użyciu pieców akumulacyjnych. Jednakże,
przydział mocy otrzymany z Rejonu Energetycznego okazał się zbyt mały. Wówczas, ks. proboszcz Franciszek
Klag wpadł na pomysł wytwarzania energii elektrycznej na miejscu. Tuż koło kościoła płynie rzeka, więc
najpierw postanowiono wybudować elektrownię wodną. Korzystne doświadczenia związane z eksploatacją
elektrowni wodnej oraz niesłabnąca aktywność parafian doprowadziły do wykorzystania siły wiatru do produkcji
energii elektrycznej. Korzystny układ orograficzny terenu wokół kościoła parafialnego i  warunki wietrzności

                                                
62 „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Wiśniewski G. (red.).

Ekspertyza dla Ministra Środowiska, EC BREC/IBMER, Warszawa. 2000:
63 “Nasza gmina chroni klimat”. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2000.
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sprawiły, że podjęto decyzję o budowie elektrowni wiatrowej. Na terenie parafii Rytro znajduje się również
tartak. W trakcie procesu przecierania drewna powstają trociny i oflisy, które stanowią odpad nadający się do
wykorzystania do celów energetycznych. Odpady z tartaku wykorzystywane są do palenia w piecu zasilającym
instalację c.o. w budynku plebani. W chwili obecnej energia elektryczna produkowana jest na potrzeby własne
kościoła i plebani a nadwyżki sprzedawane są  Rejonowi Energetycznemu. Energię cieplną wykorzystuje się w
całości na potrzeby własne. Projekt nie zostałby zrealizowany bez ogromnej aktywności i determinacji
proboszcza parafii Rytro oraz entuzjazmu parafian.

Wykorzystanie OZE stwarza jedną z najtańszych możliwości redukcji emisji gazów
cieplarnianych w Polsce64 (przeprowadzone w EkoFunduszu analizy wykazały, że najtańszym
rozwiązaniem jest zwiększanie pochłaniania węgla poprzez zalesianie 5 – 10 zł/tonę
pochłoniętego CO2, koszt redukcji emisji dwutlenku węgla z instalacji OZE wynosi w
zależności od technologii od 15 do 180 zł/tonę CO2, zaś koszt redukcji emisji CO2 na drodze
zamiany węgla na gaz wynosi od 250 do 450 zł/tonę)65. Na podstawie porównania
efektywności 16 grup technologii odnawialnych źródeł energii w zakresie ograniczania emisji
gazów szklarniowych Europejskie Centrum Energii Odnawialnej wykonało obliczenia
spoziomowanych kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz parametrów
dodatkowych: spoziomowany roczny koszt redukcji emisji gazów szklarniowych wyrażony
w zł ’99 na rok eksploatacji badanej instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii,
redukcja emisji ekwiwalentu CO2 z tytułu wykorzystania danej technologii OZE wyrażona
w tonach CO2 ekw./rok, przy zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego
odpowiadającego stuletniemu okresowi obecności gazów szklarniowych w atmosferze. Dane
te przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Zestawienie wyników obliczeńx kosztów redukcji emisji gazów szklarniowych
przez wdrożenie technologii OZE.

Lp. Wdrożona technologia wykorzystująca OZE Spoziomowany
roczny koszt redukcji

emisji gazów
szklarniowych

[zł'99/rok]

Redukcja
emisji CO2
ekw. (GWP

100 lat)
[tony

CO2ekw.
/rok]

Spoziomowany
jedn. koszt redukcji

emisji gazów
szklarniowych

[zł'99/t]

1 Kolektor słoneczny powietrzny – 40 m2 -1.311 8 -171
2 Mała elektrownia wodna - 45 kW -20.715 238 -87
3 Kolektor słoneczny wodny – 4 m2 -431 9 -50
4 Instalacja do wykorzystania gazu

wysypiskowego do produkcji energii
elektrycznej – 400 kW

-164.537 11.930 -14

5 Biogazownia komunalna na osad ściekowy - 320
kWel plus 540 kWciepl

10.628 3.179 -3

6 Instalacja do wykorzystania gazu
wysypiskowego do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej – 550 kWel, 700 kWciepl

10.835 19426 1

7 Ciepłownia na słomę – 1MW 10.892 1.845 6
8 Ciepłownia na zrębki drzewne – 500 kW 10.268 573 18
9 Elektrownia wiatrowa - 2 x 600 kW 64.435 2.958 22
10 Elektrownia wodna z jazem zbudowanym od

podstaw – 90 kW
14.643 362 40

                                                
64 Wiśniewski G. (red), 2000: Op. cit.
65 Wilczyński M. – wiceprezes EkoFunduszu. Wypowiedź na spotkaniu w InE w Warszawie w dniu 27.06.2000.
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11 Kocioł opalany drewnem - 80 kW 4.452 97 46
12 Biogazownia rolnicza – 100 m3 4.377 66 66
13 Kocioł grzewczy opalany słomą – 65 kW 3.533 46 77
14 Ciepłownia geotermalna – 7,3 MW 675.337 6.381 106
15 Elektrownia wiatrowa – 160 kW 46.092 185 250
16 System fotowoltaiczny do oświetlenia - 120 W 337 0,10 3 537

x Obliczenia wykonano dla stopy dyskonta i = 8%.
Źródło G. Wiśniewski  (red.), 2000. Op. cit.

Przedstawione w tabeli technologie OZE zostały uszeregowane według rosnącego
marginalnego, spoziomowanego kosztu redukcji emisji gazów szklarniowych. Atrakcyjność
ekonomiczna technologii OZE, ze względu na ich wykorzystanie do redukcji emisji gazów
szklarniowych, jest tylko nieco inna od ich atrakcyjności mikroekonomicznej dla inwestora.
Różnice te wynikają generalnie z innej emisyjności jednostkowej gazów szklarniowych z
zastępowanych technologii konwencjonalnych, ale są także związane z pewną emisyjnością
własną technologii OZE (np. w procesach spalania biopaliw przyjęta emisja CO2 ma wartość
zerową, ale w obliczeniach ujmuje się emisje podtlenku azotu) oraz z dodatkową ograniczoną
emisyjnością z tytułu poprawy gospodarki odpadami organicznymi (tu zyskały technologie
wykorzystania biogazu i gazu wysypiskowego, redukujące swobodną emisję metanu do
atmosfery). Ujemny spoziomowany koszt redukcji emisji gazów szklarniowych (kolektory
słoneczne, mała elektrownia wodna, wykorzystanie gazu wysypiskowego i biogazu z
gnojowicy) oznacza, że redukcja emisji z tych instalacji praktycznie nie wymaga ponoszenia
dodatkowych kosztów, a wręcz przeciwnie, w dłuższym okresie przynosi zyski. Dlatego też
rozwój OZE powinien być postrzegany w Polsce jako jeden z podstawowych instrumentów
polityki ochrony klimatu. Byłoby to zgodne z szerszymi tendencjami obserwowanymi na
świecie. Raporty rządowe wszystkich krajów Aneksu I, przekazywane Sekretariatowi
Konwencji Klimatycznej, wskazują na OZE jako na jedno z najważniejszych narzędzi
redukcji emisji gazów szklarniowych.

Niezwykle pozytywnym, lecz często pomijanym w debatach i analizach efektem
rozwoju OZE są dodatkowe miejsca pracy, które powstają przy produkcji i obsłudze tych
technologii: 2 – 5 razy więcej w porównaniu do energetyki opartej na spalaniu paliw
kopalnych i 15 razy więcej niż w przypadku energetyki jądrowej. Najwięcej miejsc pracy
(przy bezpośrednim zatrudnieniu) powstaje przy spalaniu biomasy (2 osoby/MW).
Wykorzystanie biogazu, gazu wysypiskowego i mała energetyka wodna kreują ok. 1,5
miejsca pracy/MW, energetyka wiatrowa – 0,2/MW66. Jest to tym bardziej istotne, że w
przypadku rozwoju OZE nowe stanowiska pracy powstawać będą w Polsce, podczas gdy tak
wspierana przez niektóre grupy energetyka jądrowa czy też wykorzystanie gazu generować
będzie zatrudnienie przede wszystkim poza granicami naszego kraju.

2.9 Zagrożenie dla celów polityki ochrony klimatu ze strony transportu

Wzrost gospodarczy notowany od 1992 r. oraz rodzący się popyt konsumpcyjny
społeczeństwa przyniosły ogromny rozwój motoryzacji. W konsekwencji dochodzi do
zaniedbania bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań transportowych - komunikacji
zbiorowej w miastach czy transportu kolejowego - dominujących w poprzednim okresie
gospodarczym. W przeważającej części rządzący i rządzeni silnie wspierani przez
producentów samochodów i paliw chcą podążać drogą państw rozwiniętych, domagając się

                                                
66 Wiśniewski G. (red), Op. cit.
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polityki transportowej prowadzącej do nadmiernego wykorzystywania samochodów. Sytuacja
ta stanowi olbrzymie zagrożenie z punktu widzenia polityki klimatycznej. Co prawda,
rejestrowany obecnie w Polsce udział emisji z sektora transportu w ogólnej strukturze emisji
dwutlenku węgla jest wciąż wyraźnie niższy niż krajach zachodnich (wynosi ok. 10%), ale
jednocześnie  transport stanowi tę dziedzinę gospodarki, w której wzrost emisji postępuje
najszybciej, a skuteczna polityka przeciwdziałania nadmiernym emisjom po fakcie wydaje się
mało prawdopodobna.

Polski system transportowy nie spełnia  zasad ekorozwoju oraz odbiega od standardów
powszechnych w krajach wysoko rozwiniętych. Jego mankamenty mają  podłoże materialne  i
funkcjonalne. Te pierwsze wiążą się z postępującą dekapitalizacją majątku transportowego i z
brakiem nowoczesnych technik oraz technologii przewozowych. Te drugie wiążą się ze
słabością oddziaływania państwa na rozwój i funkcjonowanie transportu oraz z ociężałym
systemem administracji drogowej i zarządzania firmami transportowymi. Kolej dysponuje
obecnie rezerwą zdolności przewozowej w zakresie przepustowości linii oraz zdolności
załadowczej taboru towarowego. W przeciwieństwie do kolei sieć drogowa nie dysponuje
rezerwami przepustowości na głównych ciągach drogowych. Sieć komunikacji zbiorowej
(autobusy, koleje, tramwaje, trolejbusy) mimo negatywnych czynników takich jak:
niewystarczające środki finansowe, ciągłe pogarszanie się warunków funkcjonowania, wzrost
kosztów czy wzrost ruchu samochodowego, spełnia nadal podstawową rolę w obsłudze
przewozów pasażerskich. Komunikacja miejska funkcjonowała w 265 miastach i obsługiwała
19 milionów osób (49% ludności ogółem). Jednak od początku lat 90. postępuje spadek
funkcji zbiorowego transportu pasażerskiego. Według Banku Światowego jakość usług
transportu publicznego w miastach jest na ogół niska: “Starzejące się pojazdy, infrastruktura
w opłakanym stanie oraz brak pierwszeństwa na skrzyżowaniach skutkuje niskimi
prędkościami i generalnie niską jakością usług...”67.

W polskim systemie transportowym zachodzą obecnie przemiany. Do najważniejszych
z nich  należy uznać:
♦ pogłębianie się nierównych warunków konkurencji pomiędzy różnymi rodzajami

transportu,
♦ spadek roli transportu zbiorowego (podział ruchu pomiędzy samochody osobowe a

transport publiczny wynosił 10/90 a obecnie jest szacowany na 30/70),
♦ spadek przewozów ładunków ogółem, przy równoczesnym wzroście udziału przewozów

transportem samochodowym (obecny udział stanowi 80%) kosztem przewozów koleją,
♦ masowy wzrost zakupów samochodów stymulowany kampaniami reklamowymi (w 1999

roku Polscy kupili ok. 640 000 nowych pojazdów) – wskaźnik motoryzacji przekroczył
220 pojazdów na 1000 mieszk., a w niektórych miastach nawet osiągnął 400,

♦ w latach 90. obniżyły się pasażerskie przewozy koleją o połowę, a dwukrotnie wzrosło
natężenie ruchu samochodowego na drogach krajowych

♦ coraz częstsze występowanie zatłoczenia (kongestia),
♦ wzrost liczby wypadków,
♦ wzrost przewozów w transporcie lotniczym od 1993 roku o około 10-15% rocznie przy

słabo rozpoznanych skutkach środowiskowych.

Nastąpił znaczący wzrost ruchu samochodowego, zarówno w miastach jak i na drogach
zamiejskich. Jednocześnie zabrakło mechanizmów reagowania na ten wzrost, na przykład –
podejmowanie przedsięwzięć rozwojowych czy też regulacje rynku dla stosownego

                                                
67 „Polska – priorytety strategiczne sektora transportu”. Bank Światowy, Raport Nr 19450 POL. 1999:
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zarządzania rosnącym popytem. Na efekt ekologiczny takiej polityki nie trzeba było długo
czekać, co obrazuje zestawienie w tabeli 7.
 

Mając na uwadze istniejącą sytuację oraz zachodzące procesy, rodzi się pytanie jak
Polska ma spełnić wymogi, które sama sobie stawia i jak ma spełnić wymogi porozumień
międzynarodowych, których jest stroną. Konstytucja R.P zobowiązuje Państwo do
rozwiązywania problemów ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
(ekorozwoju), co oznacza, że dział gospodarki, jakim jest transport, powinien rozwijać się w
sposób zrównoważony. Jednocześnie w “Polityce ekologicznej państwa” uchwalonej przez
Sejm R.P w maju 1991 r. ekorozwój uznano  za podstawę  rozwiązywania problemów
ochrony środowiska. W dokumencie tym wyraźnie opowiedziano się za  opcją  "czystego
transportu",  z  preferencją   dla   komunikacji  zbiorowej.

Tabela  7. Emisja zanieczyszczeń powietrza z transportu 1991-199768

tys. ton
Wyszczególnienie 1991 1997 Zmiany

w %
CO2
Metan
Podtlenek azotu
VOC
Tlenki azotu

27.641
8,38
1,46

320,1
445,8

36.186
9,37
2,04

290,8
440,7

+ 30,9
+ 11,8
+ 28,4
- 9,2
- 1,1

Źródło: „Ochrona środowiska 1999”. GUS. Warszawa 1999.

W styczniu 1995 r. rząd przyjął “Politykę transportową”, w której najbardziej
kontrowersyjny zapis brzmi “...Do strategicznych celów polityki transportowej należy
zrealizowanie takiego programu, który ...stworzy warunki znośnego poruszania się po
drogach dla dynamicznie rosnącej liczby samochodów osobowych...”. “Polityka” opowiada
się więc za nadążaniem za popytem, pokładając wiarę w skuteczność mechanizmów
rynkowych w zaspokojeniu tego popytu, a środków technicznych w łagodzeniu powstałych
uciążliwości w granicach wyznaczonych międzynarodowymi konwencjami ekologicznymi i
przepisami ochrony środowiska. “Polityka transportowa" z 1995 r. podsyca ambicje
motoryzacyjne społeczeństwa, nie mającego doświadczeń a nawet świadomości zagrożeń, i
zamiast oddziaływać na zmianę niekorzystnego trendu, przyjmuje bezkrytycznie rozwiązania
zachodnie sprzed kilkudziesięciu lat. W omawianym dokumencie nie wspomina się o
konieczności redukowania potrzeb przewozowych, przede wszystkim eliminacji podróży
zbędnych, lub nieuzasadnionych, długich np. wynikłych z defektów zagospodarowania
przestrzennego i z niedostatecznego rozwoju telekomunikacji. Tymczasem postulat
ograniczenia potrzeb przewozowych znalazł się w wielu dokumentach a także dokumentach
ECMT (Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu). Dlatego też dokument "Polityka
transportowa"  z 1995 r. jest niezgodny z “Polityką Ekologiczną Państwa”69, konwencjami
międzynarodowymi związanymi z ochrona środowiska, z wcześniejszymi i najnowszymi
sugestiami Banku Światowego, z wnioskami z konferencji i tematów prowadzonych przez
OECD i ECMT. W sumie rządowa “Polityka transportowa” z 1995 r.  nie uwzględniła:
♦ dopuszczalnych obciążeń środowiska przez transport,
                                                
68 Ze względu na ograniczenie środków finansowych w przygotowującym dane statystyczne Instytucie
Transportu Sanochodowego w roczniku GUS z 2000 r. podano nieporównywalne z poprzednimi latami dane za
rok 1998. Porównania można jedynie dokonać w zakresie emisji z transportu drogowego. W stosunku do roku
1997 w roku 1998 emisja CO2 z tego działu transportu wzrosła o 13,2%, a w porównaniu z rokiem 1991 o
73,7%.
 69 Zwrócił uwagę na to Sejm R.P. podejmując rezolucję w dniu 19 stycznia 1995 roku w sprawie harmonizacji

polityki transportowej z polityką ekologiczną (MP. Nr 4, poz. 47).
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♦ kosztów zewnętrznych transportu,
♦ rzeczywistych kosztów realizacji polityki dla użytkownika, samorządów i państwa,
♦ uwarunkowań wynikających z terenochłonności, energochłonności i wypadkowości w

transporcie,
♦ konieczności redukcji potrzeb podróżowania i pracy przewozowej (ograniczanie popytu

na transport, szczególnie samochodowy),
♦ uwarunkowań polityki przestrzennej (rozwoju osadnictwa),
♦ pełnego bilansu przyrostu i utraty miejsc pracy w związku z realizacją tej polityki,
♦ skutków zakłóceń funkcjonowania gospodarek i społecznych więzi lokalnych,
♦ utraty różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach od genowego po

krajobrazowy.

W pierwszej połowie 1999 r. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM)
podjęło pracę nad nową polityką transportową nazwaną “Polityka transportowa państwa na
lata 2000 – 2015 dla realizacji zrównoważonego rozwoju kraju”.70 Obecnie opracowane
zostały założenia, w których podjęto próbę kreowania bardziej zrównoważonego transportu,
ale nie w sensie ekologicznym (ekorozwojowym), lecz uwzględniającym wagę różnych
rodzajów transportu, a zwłaszcza drogowego i kolejowego oraz zbiorowego i
indywidualnego.  Jest to pierwsza próba ukierunkowania aktywnej polityki, odmiennej od
poprzedniej, która stara się nadążać za dynamicznie narastającym popytem. Założenia przyjął
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Obecnie  przygotowano wersję roboczą polityki71.
Pomimo zdecydowanie bardziej proekologicznych rozwiązań proponowanych w nowej
polityce  nadal brakuje  ilościowo zdefiniowanych ram ekologicznych w jakich powinien
rozwijać się sektor transportowy. Dopiero wtedy można mówić o rzeczywistym
równoważeniu racji środowiskowych z gospodarczymi i społecznymi. W obecnej wersji,
pomimo wprowadzonych zmian, dokument wyraża w praktyce filozofię minimalizacji
oddziaływań na środowisko natomiast nie widać w nim wyjaśnień, czy  użytkownik ponosi
pełen koszty oraz  konieczności uwzględnienia kosztów zewnętrznych i potrzeby
wprowadzenia ograniczeń emisji poszczególnych zanieczyszczeń poprzez wyznaczenie
poziomów tzw. ładunków krytycznych na działania i instrumenty zapisane w polityce.
Kwestie te są poruszane w dokumencie ale w sensie ogólnym a nie jako elementy kształtując
politykę.

Dokument „Polityki ....” nie podważa celowości programu budowy autostrad mówi jedynie o
korekcie formuły jego realizacji. Jednocześnie można zauważyć w nim rozdźwięk między
proekologicznymi deklaracjami a proponowaną aktywizacją programu budowy autostrad,
który jest widziany jako zadanie pierwszoplanowe. Przykładami tego rozdźwięku są
następujące zapisy:

♦ W dokumencie mówi się o „konieczności dostosowania polityki motoryzacji
indywidualnej do możliwości rozwoju infrastruktury” czyli jeżeli budowa autostrad
jest nieopłacalna to należy koncentrować się na dostosowaniu polityki motoryzacyjnej
do tego co się opłaca budować. Jeżeli natomiast budować chce się autostrady choć nie
są przedsięwzięciem komercyjnie opłacalnym to zasada ta jest realizowana odwrotnie.

♦ uznaje się potrzebę włączenia kosztów zewnętrznych do zmiany podziału zadań
przewozowych - czy w takiej sytuacji, wymagającej zmniejszenia roli transportu

                                                
 70 “Założenia polityki transportowej państwa na lata 2000-2015 dla realizacji zrównoważonego rozwoju kraju”

Projekt. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 31 sierpnia 1999 r.
71 “Polityka transportowa państwa na lata 2000 – 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju”. Transport 2000.
Kongres SITK Kraków – Zakopane. 14-16.09.2000. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Monografie. Nr 8 (Zeszyt 82). Kraków 2000.
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drogowego należy budować autostrady zwłaszcza, że nawet bez uwzględnienia tych
kosztów nie jest to przedsięwzięcie komercyjnie opłacalne?!.

♦ tworzy się rozwiązania konkurujące z połączeniami kolejowymi budując autostrady w
tym samym korytarzu infrastrukturalnym (relacja wschód – zachód) mimo, że za
najważniejszy problem polskiego transportu uznano zrównoważenie udziału
transportu samochodowego w stosunku do przewozów kolejowych.

Program ten stał się przedmiotem krytycznej oceny ze strony  Banku Światowego, który
stwierdza w swym raporcie, że: “Wydaje się więc, że nadszedł właściwy moment na
zweryfikowanie przez Rząd harmonogramu, etapowania i wykonalności całego programu
budowy autostrad, łącznie z ekonomiczną, finansową i środowiskową wykonalnością
autostrad A1 i A2 w ich obecnej formie.” Jednocześnie eksperci banku zwracają uwagę na
potrzebę opracowania innych, alternatywnych i tańszych możliwości zaspokojenia potrzeb
transportowych. Powołują się przy tym na doświadczenia Węgier, gdzie nastąpiło bankructwo
prywatnego koncesjonariusza na autostradzie (M1) i przymusowa nacjonalizacja autostrady72.

Natomiast to, co istotne w “Polityce...” to:
♦  zmniejszanie uzależniania wzrostu gospodarczego od transportochłonności,
♦ podkreśla się wagę uwarunkowań ekologicznych,
♦ widzi się konieczność wzmacniania roli regionów, powiatów i gmin we wspólnym

rozwiązywaniu problemów transportowych zwłaszcza transportu zbiorowego na
obszarach metropolitalnych,

♦ za priorytet uważa się wdrożenie programu restrukturyzacji kolei, aby zahamować
niekorzystne tendencje w PKP,

♦ przewiduje się wsparcie dla transportu kombinowanego i telematyki,
♦ widzi się potrzebę szerokiej modernizacji układu drogowego z potrzebnymi obejściami

drogowymi.

Istnieje jednak poważna obawa, że proponowana aktywna polityka nie znajdzie
mocnego przełożenia na politykę gospodarczą Rządu, zwłaszcza w zakresie motoryzacji.
Jednocześnie tak samo jak to miało miejsce w “Polityce ...” z 1995 r., nie odnosi się to do
analizy pełnych kosztów poszczególnych rozwiązań w transporcie, a zwłaszcza konsekwencji
wynikających z budowy dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych takich jak autostrady. Brak
także porównania efektywności proponowanych rozwiązań oraz oceny, czy inne rozwiązania
(nie wymienione w “Polityce...”) nie byłyby bardziej efektywne. “Polityka...” przewiduje
realizację programu budowy autostrad w bardziej elastycznej formule niż opracowanie z 1995
r. W ramach integracji z UE docelowo ma nastąpić pełna realizacja zamierzeń
proponowanych w TEN (skrót oznaczający transeuropejskie sieci infrastrukturalne).
Rozwiązanie to  krytykuje się za brak pełnej oceny efektywności ekonomicznej, skutków
społecznych, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia oraz brak dla niej strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Dokument „Polityki ....” nie dokonuje żadnych porównań
liczbowych co do zmian w emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska między
stanem obecnym a prognozowanym ruchem na rok 2015. Szacuje się natomiast, że nastąpi
wzrost pracy przewozowej ładunków o 15-32%, a w transporcie pasażerskim o 29-47% przy
bardzo dużym wzroście udziału transportu indywidualne do 67-77% ( w 1998 r. stanowiło to
33%). Tak naprawdę  nie wiadomo, jaka będzie emisja gazów szklarniowych w wyniku
realizacji „Polityki transportowej ...”. Wiemy natomiast, że będzie większa niż dzisiaj i może
w poważnym stopniu utrudnić realizację postanowień Protokołu z Kioto, jeśli nie w ciągu

                                                
 72 “Polska – priorytety strategiczne sektora transportu”. Raport Nr 19450 POL. Bank Światowy. Czerwiec 1999
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pierwszego okresu budżetowego, to na pewno w drugim, czyli po roku 2012.

Obecnie przed Polską stoi zasadniczy dylemat, czy podążać utartą drogą państw Zachodu i za
kilkadziesiąt lat stanąć w obliczu konieczności kosztownej zmiany polityki transportowej, czy
kształtować warunki rozwoju kraju i zachowań społeczeństwa tak, aby błędy popełnione
przez kraje wysoko rozwinięte nie stały się udziałem naszego państwa. Wybór drugiej drogi
może okazać się trudny i bolesny, ale  w dalszej perspektywie - opłacalny. Kontynuacja
obecnych trendów rozwoju motoryzacji będzie pogarszać sytuację. Należy się liczyć ze
wzrostem kongestii i pogorszenia warunków ekologicznych, w tym szczególnie zdrowotnych
w dużych miastach oraz wzdłuż intensywnie wykorzystywanych dróg kołowych
Niekontrolowany wzrost użytkowania samochodu w podróżach osób i przewozach towarów
degradować będzie kolej, system komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i w
konsekwencji warunki przestrzenne - przyrodnicze i kulturowe. Nadmierne uzależnienie się
od samochodu wzmaga procesy dekoncentracji osadnictwa i szybki wzrost pracy
przewozowej, co w efekcie pogorszy warunki środowiskowe i powodować będzie wzrost
zużycia energii w transporcie. Spowoduje to także dalszy wzrost emisji gazów szklarniowych
z tego sektora. Podejmowanie działań jest konieczne już dziś i niektóre miasta usiłują je
podejmować, choć w  ograniczonej skali (patrz RAMKA 4). Jednak działania te są bardzo
utrudnione przy znaczącym spadku roli planowania przestrzennego co w konsekwencji
zaczyna prowadzi do rozlewania się miast zwłaszcza dużych. Powstawanie przeważnie poza
obszarami zwartej zabudowy super- i hipermarketów (wg. Rzeczpospolitej w połowie 2000 r.
było ich w Polsce ok. 1.500) czy też wydzielonych osiedli mieszkaniowych przyczynia się do
wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowej i to przeważnie komunikacji indywidualnej.
Niewątpliwie ma to swoje negatywne konsekwencja w postaci zwiększonej emisji gazów
szklarniowych.

 RAMKA 4
 

 Przykład działania na rzecz usprawnienia miejskiego transportu zbiorowego
 Pilotażowy projekt systemu inteligentnego sterowania ruchem ulicznym w centrum Poznania z priorytetem dla

tramwajów
 
 Miasto Poznań przyjęło projekt przebudowy i zmodernizowania  komunikacji tramwajowej w mieście. Jednym z
elementów tego projektu była budowa 6 km trasy szybkiego tramwaju (PST), która połączyła  centrum z
północnymi obszarami miasta zamieszkałymi przez ponad 100 tys. mieszkańców. Celem tej budowy było
skrócenie czasu dojazdu z najbardziej oddalonych dużych osiedli do centrum i zmniejszenie zaangażowania
taboru autobusowego. Jednak efektywne wykorzystanie możliwości tej trasy wymagało powiązania jej z
istniejącą siecią tramwajową miasta, co spowodowało znaczny wzrost natężenia ruchu na trzech blisko siebie
położonych skrzyżowaniach. Intensywny ruch tramwajowy nakłada się tu na intensywny ruch samochodowy i
pieszy. Przed włączeniem PST średnia prędkość tramwajów wynosiła w tym obszarze 12,6 km/godz. Prognozy
mówiły, że po uruchomieniu dodatkowych linii, prędkość ta jeszcze się zmniejszy, dlatego  PST wymagało
wprowadzenia rozwiązań technicznych, które umożliwiłyby przyspieszenie biegu tramwajów. Zapewniono
tramwajom pierwszeństwo przejazdu,  poprzez odpowiednie zaprogramowanie systemu sterowania sygnalizacją
świetlną. System ten wykorzystuje informacje o aktualnej pozycji poruszających się tramwajów i ich
zamierzonym kierunku ruchu oraz zgłoszone potrzeby przekroczenia jezdni przez pieszych i rowerzystów.
Informacja ta poddawana jest ciągłej analizie przez odpowiednie oprogramowanie komputerowe, w efekcie
której generowane są sygnały włączające i wyłączające odpowiedni kolor sygnalizacji świetlnej. Elementami tej
analizy stały się priorytety kolejności przejazdu przez skrzyżowanie, unikanie powstania zatorów oraz
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. Długość okresu palenia się światła określonego koloru jest
zmienna i zależy od aktualnej sytuacji na jezdni.
 Nakłady na realizację projektu w cenach bieżących wyniosły około 3 mln zł. Na podstawie symulacji stanu
ruchu i prognozowanej sytuacji po pełnym wykonaniu całości inwestycji, korzyści ekonomiczne oszacowano na
14 mln zł rocznie
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 Opracowano na podstawie  tekstu  dr inż. Andrzeja Krycha73

 

 2.10 Rola Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE) w ochronie klimatu

Ochrona klimatu stanowi dziedzinę, która w znacznym stopniu będzie wpływać na
kierunki i sposoby rozwiązywania problemów ochrony środowiska we wszystkich krajach
świata. Dlatego też negocjacje Konwencji Klimatycznej, a także działania podejmowane na
rzecz wdrożenia wymagań tej konwencji stały się obiektem zainteresowania wielu
pozarządowych organizacji ekologicznych.

Od samego początku negocjacji Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmiany Klimatu
monitoruje je Climate Action Network (CAN) - sieć kilkuset organizacji z całego świata
zainteresowanych tym tematem i prowadzących kampanie na rzecz ochrony klimatu. W skład
CAN wchodzą przede wszystkim krajowe organizacje ekologiczne.  W pracach  uczestniczą
także duże, znane, międzynarodowe organizacje ekologiczne takie jak Greenpeace, Friends of
the Earth, WWF i in. Działania podejmowane przez CAN - to przede wszystkim lobbing czyli
przekonywanie negocjatorów o konieczności podjęcia szybkich i skutecznych działań na
rzecz ograniczenia emisji gazów szklarniowych i zwiększenia ich pochłaniania przez
biomasę, organizowanie seminariów, konferencji prasowych, nieformalnych i oficjalnych
spotkań z politykami i dziennikarzami, wydawanie różnego rodzaju publikacji – czasopism,
raportów książek itp. Organizacje wchodzące w skład CAN podejmują także własne,
bezpośrednie działania, mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na
niebezpieczeństwo, jakie związane jest z nadmierną emisją gazów szklarniowych. CAN dzieli
się na szereg sieci regionalnych. W centralnej i wschodniej Europie organizacje
zainteresowane ochroną klimatu utworzyły Climate Action Network Central and Eastern
Europe (CANCEE)74. Polskim partnerem CANCEE jest Polski Klub Ekologiczny (PKE).

Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową, której misją jest
promowanie ekorozwóju, jako drogi rozwoju społeczno - gospodarczego Polski.
Organizacyjnie PKE podzielone jest na 16 Okręgów regionalnych i kilkadziesiąt lokalnych
kół;  skupia około 3500 członków. Zarząd Główny PKE znajduje się w Krakowie, natomiast
działania na rzecz ochrony klimatu koordynowane są przez członków Okręgu Mazowieckiego
(PKE OM). PKE uczestniczy aktywnie w negocjacjach UN FCCC od 1993 roku,
przedstawiciel Klubu brał udział w większości spotkań negocjacyjnych Konwencji oraz we
wszystkich Konferencjach Stron. Informacje o postępie prac oraz o wynikach poszczególnych
spotkań były publikowane w materiałach i wydawnictwach Klubu oraz czasopismach
wydawanych przez inne organizacje ekologiczne. PKE OM zorganizował także kilkanaście
konferencji prasowych na ten temat. W efekcie ukazały się liczne publikacje prasowe oraz
audycje radiowe i telewizyjne. W latach 1995 - 97 PKE OM gościł w swojej siedzibie biuro
koordynacyjne CANCEE. W chwili obecnej Klub aktywnie podejmuje własne działania (np.
program wspierania transportu publicznego we Wrocławiu realizuje Okręg Dolnośląski) i
uczestniczy w kampaniach organizowanych przez inne POE – przede wszystkim w pracach
na rzecz ograniczenia przez Polskę emisji gazów szklarniowych poprzez promocje
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym oraz
poprzez zwiększanie efektywności wykorzystania energii w przemyśle i gospodarce
komunalnej i  organizowanie działań na rzecz zmniejszenia emisji z transportu itp.
                                                
73 “Nasza gmina chroni klimat”. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2000.
 7744  W Europie Zachodniej istnieje Climate Network Europe.
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Niestety, oprócz PKE, bezpośrednio kwestią ochrony klimatu nie zajmują się w Polsce
inne, masowe organizacje ekologiczne75. Przez krótki okres pewne działania podejmowała
Federacja Zielonych, ale kilka lat temu zakończyła ona swoją aktywność w tym zakresie. W
problematykę tę skutecznie i aktywnie włączyły się natomiast pozarządowe instytucje typu
“think – tank”, przede wszystkim Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacja Efektywnego
Wykorzystania Energii (FEWE).

RAMKA 5

Pozarządowe organizacje ekologiczne w Hadze na COP6

Negocjacjom klimatycznym towarzyszą liczne akcje i działania medialne podejmowane przez organizacje
pozarządowe. Ich celem jest zwrócenie uwagi polityków i społeczeństwa na niebezpieczeństwo jakie niosą
globalne zmiany klimatu. W trakcie COP 6 w listopadzie 2000 roku największą akcję tego typu zorganizowała
międzynarodowa organizacja Friends of the Earth. Na jej zaproszenie kilka tysięcy osób z całego świata wzięło
udział w budowie kilkusetmetrowej tamy symbolizującej groźbę takich kataklizmów przyrodniczych jak
powodzie i podnoszący się poziom mórz i oceanów. Tamę o wysokości 1,5 metra ułożono z około 50 000
worków z piaskiem otaczając centrum konferencyjne, w którym toczyły się obrady Konferencji Stron. Sceny z
budowy trafiły do głównych gazet i wiadomości telewizyjnych. W akcji FoE wziął udział m.in. Prezydent
Konferencji, holenderski minister ochrony środowiska Jan Pronk. Przyniesiony przez niego na salę obrad jeden z
worków przez cały następny tydzień leżał na stole prezydialnym przypominając uczestnikom konferencji o jej
podstawowym przesłaniu.

W akcji FoE wzięła udział także kilkunastoosobowa grupa członków Polskiego Klubu Ekologicznego.

Instytut na Rzecz Ekorozwoju stawia sobie dwa główne cele: propagowanie rozwiązań,
które wspomagać będą wdrażanie w Polsce zasad ekorozwoju oraz inicjowanie działań
mających na celu ich wdrażanie.  W ciągu ostatnich 9 lat Instytut opublikował kilkanaście
raportów, zorganizował szereg warsztatów, seminariów, konferencji; wyniki prac InE zostały
zaprezentowane na forum Parlamentu.

Misją FEWE jest wspierania działań podejmowanych w Polsce na rzecz zwiększenia
efektywności wykorzystania energii. Fundacja posiada trzy oddziały - w Warszawie,
Krakowie i Katowicach. Od momentu podpisania przez Polskę UN FCCC, FEWE jest
instytucją, która ściśle współpracuje przy wykonywaniu inwentaryzacji emisji gazów
szklarniowych w Polsce. Wyniki tych badań, wykonanych zgodnie z metodologią IPCC, są
wykorzystywane przez Rząd Polski do oficjalnego raportowania swojej emisji do Sekretariatu
UN FCCC.

Pozostałe organizacje ekologiczne zajmowały lub zajmują się tymi zagadnieniami
sporadycznie, a dotyczą one głównie popierania transportu zbiorowego, budowania ścieżek
rowerowych czy też  przeciwdziałania budowie autostrad a popieraniu rozwoju kolei (np.
akcja „Tiry na tory”.).

                                                
 75 Nie należy jednak zapominać, że wiele innych organizacji prowadzi w Polsce działania, które pośrednio

przyczyniają się do wzmocnienia ochrony klimatu (są to prace podejmowane na rzecz promocji odnawialnych
źródeł energii, zwiększenia lesistości Polski i wzmocnienia ochrony obszarów cennych przyrodniczo,
zmniejszenia emisji z transportu itp.). Wydaje się jednak, że gdyby wykorzystywały one w prowadzonych
przez siebie kampaniach dodatkowy argument prowadzenia tych działań ze względu na konieczność ochrony
klimatu, to zwiększyłoby to ich skuteczność, a na pewno pozwoliłoby na nadanie lokalnym działaniom
znacznie szerszego (globalnego) kontekstu. Jednocześnie organizacje te są naturalnym sojusznikiem zarówno
instytucji rządowych jak i pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu.
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Ze względu na małe zainteresowanie Rządu RP problematyką ochrony klimatu76,
współpraca administracji ochrony środowiska z przedstawicielami organizacji ekologicznych
może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia podejmowanych działań.  Dlatego też  trzeba
uświadomić sobie znaczenie tej współpracy i roli organizacji pozarządowych we wspieraniu
realizacji polityki ochrony klimatu przez wszystkich partnerów. W tej chwili najważniejszą
rolą organizacji ekologicznych we wspieraniu tworzenia i wdrażania  polityki klimatycznej w
Polsce jest:
♦ rola edukacyjna -  najważniejsza funkcja pozarządowych organizacji ekologicznych.

Powinny prowadzić szeroką akcję edukacyjną mającą na celu podniesienie świadomości
Polaków na temat korzyści, jakie można osiągnąć dzięki prowadzeniu prac na rzecz
zmniejszenia emisji gazów szklarniowych, o zagrożeniach łączących się z brakiem takich
działań oraz o możliwych skutkach zmian klimatycznych. Działania edukacyjne powinny
być skierowane zarówno do polityków, działaczy samorządowych, pracowników
administracji jak również do całego społeczeństwa.

♦ inicjowanie zmian - dotychczasowe doświadczenia organizacji pozarządowych wskazują,
że w wielu wypadkach mogą  one prowadzić działania, które realnie przyczyniają się do
zmniejszenia emisji gazów szklarniowych czy podniesienia stopnia pochłaniania tych
gazów przez biomasę. Są to prace mające na celu m.in. podnoszenie efektywności
wykorzystania energii przez mieszkańców wybranych osiedli czy domów (regulacja
ogrzewania, urządzeń gazowych i elektrycznych), pozyskiwanie środków
umożliwiających uruchomienie lokalnych źródeł energii opartych na paliwie
odnawialnym, przygotowywanie projektów i planów wykorzystania OZE, wykupywanie
cennych przyrodniczo obszarów i obejmowanie ich różnymi formami ochrony,  itp.

♦ rola opiniodawcza i tworzenia grupy nacisku - członkowie organizacji pozarządowych
powinni posiadać zagwarantowane prawo do opiniowania dokumentów rządowych,
zwłaszcza wyznaczających strategiczne kierunki rozwoju polskiej gospodarki pod kątem
ich zgodności z celami polityki ochrony klimatu. Jednocześnie powinno się przygotować
własne analizy organizacji ekologicznych, które na tej podstawie mogą domagać się od
instytucji publicznych, aby podejmowano  odpowiednie działania w  celu redukcji emisji
gazów szklarniowych;

♦ rola doradcza i decyzyjna - przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni być
zapraszania do prac ciał doradczych i decyzyjnych w zakresie polityki ochrony klimatu
(m.in. Komitet Sterujący JI, Komitet Sterujący Polityki Klimatycznej itp.). Udział w
pracach tych zespołów pozwoli na artykułowanie oczekiwań i żądań organizacji
pozarządowych a administracji na zrozumienie stanowiska społeczności lokalnych oraz
przyczyni się do lepszego rozpoznania przez członków POE uwarunkowań realizacji
działań na rzecz ochrony klimatu.

♦ POE powinny także uczestniczyć w dialogu z biznesem, a także działać jako niezależny
kontroler działań podejmowanych przez ten sektor. Dopiero w obliczu obecności takiego
społecznego nadzoru pewne instrumenty ograniczania nadmiernych emisji gazów
szklarniowych nabierają wiarygodności (tak więc, w ostatecznym rachunku taka
współpraca może okazać się korzystna również dla przedstawicieli przemysłu, rozszerza
bowiem zakres dostępnych instrumentów polityki ekologicznej). Uwaga ta odnosi się
przede wszystkim do działań mieszczących się w kategorii tzw. voluntary agreements77

                                                
 76 To małe zainteresowanie wynika także z uwarunkowań społecznych – głównym źródłem emisji gazów

szklarniowych w Polsce jest energetyka – bazująca na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. Zmniejszenie
emisji może oznaczać konieczność redukcji wydobycia węgla, a co za tym idzie zamykanie kolejnych kopalń.
Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia proces modernizacji górnictwa już w chwili obecnej napotyka na
poważne protesty społeczne.

77 Dobrowolne porozumienie co do ograniczenia wytwarzana zanieczyszczeń pomiędzy administracją ochrony
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(które mogą stać się w Polsce bardziej popularne po wejściu naszego kraju do UE).

 Wiele z tych działań  polskie organizacje ekologiczne już podejmują.  Jednak
aktywność POE w zakresie ochrony klimatu wydaje się ciągle zbyt mała. Barierami tej
aktywności okazują się:
♦ przekonanie działaczy ekologicznych, że ochrona klimatu nie należy do priorytetów

działań proekologicznych. Uznają oni (podobnie jak przedstawiciele rządu), że znacznie
ważniejsze – z punktu widzenia zarówno  interesu ich organizacji jak i społeczeństwa
polskiego – jest zajmowanie się problemami, które bezpośrednio zagrażają mieszkańcom i
przyrodzie Polski (redukcja emisji ze źródeł lokalnych i motoryzacji, poprawa jakości
wody pitnej itp.);

♦ niski stopień wiedzy o problemie globalnej zmiany klimatu, jego znaczeniu dla systemu
przyrodniczego Ziemi, oraz o powiązaniach energetyki z szeroko pojętą ochrona
środowiska (większość osób kojarzy bowiem energetykę jedynie z emisją SO2,
zapominając, że ma ona dominujący udział w emisji dwutlenku węgla, zrzucie ścieków (w
postaci podgrzanych wód chłodniczych), a poprzez udział w łańcuchu energetycznym – w
masie wytwarzanych odpadów);

♦ brak głębszego zainteresowania problemem globalnej ochrony klimatu administracji
publicznej, której działania sprowadzają się jedynie do wypełniania międzynarodowych
zobowiązań nałożonych na Polskę przez UN FCCC. Niska aktywność administracji
publicznej ogranicza możliwość włączania się organizacji ekologicznych w prace
podejmowane w tym zakresie78.

♦ brak środków finansowych na prowadzenie szerszych działań przez organizacje
pozarządowe. Polskie POE mają ograniczone możliwości pozyskiwania funduszy na
prowadzenie działalności ze źródeł krajowych, co powoduje, że większość z nich w
swojej pracy opiera się na działalności wolontariuszy. Kompleksowość oraz zakres
problematyki związane z ochroną klimatu wymagają poświęcenia temu tematowi znacznej
ilości czasu, a przez to znacznie bardziej profesjonalnego podejścia na co organizacjom
zazwyczaj brak jest funduszy.

Istnieje powyższych barier utrudnia działanie POE, dlatego trzeba im pomóc. Część z
działań nie  zależy od członków organizacji ekologicznych; dotyczy to np. stworzenia ram
organizacyjno – prawnych pozwalających na uczestniczenie przedstawicieli tych organizacji
w  doradczych i decyzyjnych ciałach rządowych czy też stworzenia szerszej możliwości na
pozyskiwanie środków finansowych przez POE. Jednak organizacje muszą same też zacząć
działać. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie koalicji organizacji ekologicznych,
które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się działaniami na rzecz ochrony klimatu; koalicja
ta powinna być zdolna do przygotowywania stanowisk w najważniejszych kwestiach,
prezentowania swoich opinii na forum Parlamentu i w trakcie spotkań w innych instytucjach.
Koalicja może również nominować swoich przedstawicieli do jej reprezentowania w różnego
rodzaju ciałach zajmujących się ochroną klimatu. W tym celu należałoby utworzyć Biuro
Wykonawcze Koalicji79, które obok wspierania organizacji ekologicznych, powinno przede
wszystkim prowadzić szeroką kampanię edukacyjną, wskazując na powiązanie ochrony
                                                                                                                                                        

środowiska a reprezentantami danej branży przemysłowej.
78 Tym niemniej warto zauważyć, że w ostatnich latach rząd podjął działania na rzecz wzmocnienia współpracy

z organizacjami pozarządowymi - efektem tego było m.in. włączanie przedstawiciela POE do składu oficjalnej
delegacji polskiej na Konferencje Stron UN FCCC.

79 Polskie organizacje posiadają już pewne doświadczenie we współpracy tego typu. W 1997 roku kilka
organizacji powołało Koalicję Lanckrońską zajmującą się promocją alternatywnych, przyjaznych środowisku
form transportu, utworzono także Sekretariat Koalicji. Bardzo podobnie współpracuje kilka innych POE w
zakresie promocji rolnictwa ekologicznego czy ochrony terenów podmokłych.
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klimatu z większością problemów środowiskowych. Możliwość prowadzenia promocji w tym
zakresie zależeć jednak będzie od szansy pozyskania na ten cel środków finansowych.

2.11 Rola biznesu w ochronie klimatu

Negocjacje klimatyczne należą do domeny rządów. Jednak to, czy uda im się
zrealizować  zamierzenia w sferze polityki klimatycznej zależy w dużej mierze od postawy i
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem o
wysokiej emisji CO2 oraz znacznym udziale w gospodarce sektorów odznaczających się dużą
energochłonnością wydawać by się mogło, że kwestie związane z Konwencją Klimatyczną
będą się cieszyć żywym zainteresowaniem ze strony biznesu. Tak jednak nie jest. Większość
polskich podmiotów gospodarczych nie interesuje się problematyką globalnego ocieplenia ani
nie realizuje programów, których podstawowym celem byłoby ograniczenie emisji gazów
szklarniowych. Decyduje o tym splot kilku czynników. W sytuacji gdy ograniczanie emisji
gazów szklarniowych nie stanowi dla władz priorytetu biznes pozbawiony jest bodźca
zmuszającego do aktywnego poszukiwania rozwiązań w tej dziedzinie. Również sektor
pozarządowy nie tworzy presji zmuszającej do poszukiwania możliwości ograniczania emisji
gazów szklarniowych. Brak instrumentów ekologicznych nakierowanych stricte na eliminację
nadmiernej emisji CO2 (takich jak np. podatek węglowy czy odpowiednie standardy
techniczne bądź też elementy systemu „cap and trade”80) sprawia, że przedsiębiorstwa nie
poczuwają się do odpowiedzialności za emisje gazów cieplarnianych81.

Świadomość ekologiczna polskiego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do spraw ochrony
klimatu, nie jest wysoka. Niewiele firm przejawia gotowość do wprowadzania dobrowolnych
programów służących ochronie zasobów naturalnych i ograniczeniu presji na środowisko.
Przeprowadzone badania82 wskazują, że głównym bodźcem skłaniającym do inwestycji w
dziedzinie ochrony środowiska, są wymagania stawiane przez przepisy prawa ekologicznego
(a te, w przypadku Polski nie ustanawiają dopuszczalnych wartości emisji CO2). Poczynania
wewnętrzne, wynikające ze strategii rozwojowej firmy lub systemu wartości wyznawanego
przez kierownictwo, pojawiają się znacznie rzadziej. Również hierarchia działań wskazuje, że
problematyka ograniczania emisji gazów szklarniowych nie może liczyć na większą uwagę.
Wśród inwestycji ekologicznych dominują bowiem te, które można zaliczyć do kategorii
rozwiązań “końca rury”. Dużo mniej powszechne jest sterowanie procesem produkcyjnym lub
zarządzanie popytem na dane usługi czy produkt, które pozwoliłyby na uniknięcie
wytwarzania zanieczyszczeń. Tymczasem tylko rozwiązania drugiej z tych kategorii mogą
przynieść pozytywny efekt w dziedzinie ograniczania emisji gazów szklarniowych.
                                                
80 System polegający na ustaleniu granicznych poziomów zanieczyszczeń dla określonej grupy zakładów czy

określonego rejonu, w którym osiągniecie indywidualnych limitów emisji przez poszczególne podmioty
odbywa się na zasadzie handlu pozwoleniami na emisję.

81 Dzieje się tak ponieważ problem emisji CO2 jak na razie rozwiązywany jest niejako samoistnie na skutek
działań służących ograniczaniu innych niekorzystnych oddziaływań ekologicznych (kwaśne deszcze) oraz
racjonalizacji kosztów przez ograniczenie zużycia energii. Działania te przynoszą efekt uboczny w postaci
ograniczenia emisji CO2, na tyle dużego, że zapewnia ono całkowite wywiązywanie się przez Polskę ze
zobowiązań nałożonych Konwencją Klimatyczną. Sytuacja ta prowadzi do niebezpiecznego sprzężenia
zwrotnego między przekonaniem, że konieczność ograniczania emisji CO2 stanowi zagadnienie o marginalnym
znaczeniu oraz poczuciem, że stosowane obecnie środki (bez aktywnych instrumentów ochrony klimatu) są
wystarczające. Bolesne rozczarowanie może nastąpić w momencie, gdy okaże się, iż proste rezerwy
ograniczania emisji uległy wyczerpaniu, a sektor gospodarczy nie jest gotowy na zaakceptowanie nowych,
bardziej wymagających mechanizmów ochrony klimatu.

82 G. Leśniak-Łebkowska G., „Strengthening Business Contributions to Sustainable Development in Central and
Eastern Europe”; [w] Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, 1998
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Podstawowym czynnikiem, zmuszającym polski biznes do zwiększenia zaangażowania
na rzecz ochrony klimatu będzie ewolucja polskiego prawa ekologicznego. Bez
wprowadzenia prawnie wiążących mechanizmów służących ograniczaniu emisji gazów
szklarniowych (takich jak np. ustalenie dopuszczalnych wielkości emisji dwutlenku węgla,
handel emisjami83 lub podatek węglowy) trudno oczekiwać istotnych zmian w postawie
biznesu, chociaż – w długiej perspektywie czasowej – nie można wykluczać, że pozytywną
rolę odegra upowszechnienie przyjaznych środowisku modeli zarządzania, związanych z
takimi procesami jak dobrowolne uczestnictwo w programach Czystszej Produkcji,
prowadzenie przeglądów ekologicznych oraz wprowadzanie norm ISO 14000. W odniesieniu
do pewnych typów zanieczyszczeń ważną rolę mogą spełnić społeczności lokalnych,
wywierając presję na zakłady przemysłowe. Nie należy jednak oczekiwać, że w Polsce
mechanizm ten będzie skuteczny w przypadku ograniczania emisji CO2. Do tego potrzeba
fundamentalnej zmiany świadomości i priorytetów  wśród liderów gospodarki  i zwykłych
obywateli.

2.12 Realizacja polityki ochrony klimatu na poziomie lokalnym84

Transformacja systemu politycznego, finansowego i gospodarczego po 1989 roku,
doprowadziła do decentralizacji państwa - społeczność lokalna stała się zarówno podmiotem
jak i twórcą polityki ekologicznej. Dokonane zmiany powodują, że władze lokalne są
kluczowym czynnikiem w procesach zagospodarowania przestrzeni, zaspokajaniu potrzeb
społecznych i w prowadzeniu działalności gospodarczej. Może się wydawać, że  problem
zmiany klimatu, między innymi ze względu na globalny poziom i zakres tego zjawiska, –
wykracza poza ramy zainteresowania władz lokalnych. W praktyce fakty wyglądają inaczej.
Liczne dokumenty wskazują na rolę samorządów lokalnych w rozwiązywaniu problemów
globalnych85. To właśnie gminy dotknięte zostają skutkami nadzwyczajnych wydarzeń
klimatycznych takich jak powodzie, huragany, gradobicia itp. Na władzach samorządowych  w
pierwszej kolejności spoczywa więc obowiązek zapewnienia pomocy poszkodowanym. Należy
pamiętać, że jeśli dojdzie do globalnej zmiany klimatu, to zjawisk tego typu będzie znacznie
więcej niż dotychczas. Stąd także w interesie gmin leży podejmowanie skutecznych działań na
rzecz ochrony klimatu. Samorządy lokalne w Polsce posiadają pewne instrumenty, które mogą
okazać się pomocne w realizacji tej polityki. Należą do nich m.in.:
♦ ulga w podatku od nieruchomości;
♦ dotacje z gminnego funduszu ochrony środowiska;
♦ wspomaganie inicjatyw społecznych w formie współfinansowania zadań inwestycyjnych;
♦ nakazy administracyjne;
♦ akcje informacyjne (propagujące);
♦ zaangażowanie środków finansowych gminy w fundusz poręczeń kredytowych  oraz

emisje obligacji komunalnych.
 

Niestety tworzenie programów ochrony środowiska, w tym również  klimatycznych,  na
poziomie samorządów lokalnych napotyka na szereg przeszkód. Do najważniejszych z nich
należą:
♦ niestabilność rozwiązań ustawowych, zwiększająca poziom ryzyka inwestorów
                                                
83 Więcej na ten temat w rozdz. 4.3.
84 Niniejszy rozdział przygotowano na podstawie opracowania A. Puzy:  „Gmina chroni klimat”. Maszynopis.

Ełk 2000
85 np. Agenda 21.
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zainteresowanych wspieraniem efektywnego wykorzystania energii czy rozwoju OZE,
♦ brak ustawowych zapisów dotyczących odpowiedzialności państwa i konieczności jego

aktywnego włączenia się w proces rozwoju energetyki odnawialnej przez samorządy
lokalne,

♦ brak doświadczenia organizacyjnego dotyczącego ewentualnych wdrożeń stosowania
odnawialnych nośników energii w planach zaopatrzenia w ciepło w gminach wiejskich,

♦ niska zdolność kredytowa dotychczasowych inwestorów (część samorządów, małe i
średnie przedsiębiorstwa komunalne) ze względu na trudności z wykazaniem wkładu
własnego.

Wiele działań na rzecz ochrony klimatu można  jednak prowadzić niezależnie od
istnienia barier. Gmina ma możliwości modyfikowania swoich działań na klimat w dwóch
zakresach (patrz RAMAKA 6):
a. Infrastruktura komunalna. Działania na rzecz ochrony klimatu w tym zakresie mogą być

realizowane m.in. poprzez: właściwą gospodarkę odpadami (ograniczenie ilości odpadów
zwłaszcza biodegradowalnych, odgazowywanie wysypisk komunalnych i
zagospodarowywanie biogazu), optymalizację oświetlenia ulic, dobór wysoko sprawnych
źródeł światła, wspieranie i optymalizowanie transportu zbiorowego, wymiana źródeł
energii z konwencjonalnych na odnawialne, kojarzenie produkcji energii z produkcją
ciepła, modernizacja sieciowych źródeł ciepła, modernizacja węzłów cieplnych,
modernizacja energetyczna systemów ogrzewania budynków publicznych (urzędy, szkoły,
itp.), optymalizacja wyboru źródeł ciepła (własnych czy z zewnętrznego zasilania
sieciowego) z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania w czasie doby w budynkach
publicznych i mieszkalnictwie itp.

b. Budynki mieszkalne. Działania na rzecz ochrony klimatu mogą być realizowane m.in.
poprzez: zabiegi termomodernizacyjne, wprowadzenie automatyki i regulacji w układach
centralnego ogrzewania, stosowanie wysokowydajnych grzejników, wprowadzenie
systemu rozliczeń za ogrzewanie według wskazań mierników zużycia ciepła, stosowanie
bardziej sprawnych kotłów w indywidualnych systemach grzewczych budynków, wzrost
zastosowania ciepłej wody sanitarnej z systemów sieciowych, wprowadzenie systemów
rozliczeń według wskazań mierników zużycia ciepłej wody, wykorzystanie energii
słonecznej do podgrzewania wody sanitarnej w budynkach jedno- i wielorodzinnych,
zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, stosowanie wysokosprawnych urządzeń
gospodarstwa domowego.

 Powodzenie lokalnych programów ochrony klimatu (a szerzej ochrony środowiska)
zależy od nawiązania ścisłej współpracy władz gminnych z mieszkańcami. Uspołecznienie
procesu podejmowania decyzji polegać powinno na wypracowaniu form społecznego
współdziałania w zakresie programowania celów i określenia środków ich realizacji. Dzięki
temu społeczność lokalna może uznać program rozwoju za projekcję własnych celów i dążeń,
a dzięki udziałowi w pracach nad ich przygotowaniem jest przygotowana do samodzielnego
ich wdrożenia, realizacji i kontroli. Poprzez współautorstwo strategicznych decyzji
dotyczących rozwoju gminy społeczność lokalna staje się silniej umotywowana do ich
wdrożenia. Współdziałanie z mieszkańcami powinno wyrażać się m.in. poprzez:
♦ zapewnienie wpływu społeczności lokalnej na podejmowanie kluczowych decyzji,
♦ włączenie mieszkańców w proces realizacji stworzonych programów i strategii,
♦ podtrzymywanie oraz rozwój inicjatyw lokalnych w tym lokalnych organizacji

pozarządowych,
♦ wzajemną wymianę informacji, system komunikowania społecznego:

- rzetelne informowanie,
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- ankietowanie (badania socjologiczne),
- zbieranie (i uwzględnianie w tworzonych programach) opinii,
- konsultowanie.

Chociaż istnieje wiele barier dla podejmowania współpracy pomiędzy władzami gminy
a społecznością lokalną (te bariery to m.in. brak profesjonalnie przygotowanych do tworzenia
ram takiego współdziałania pracowników gminy, wieloletnie przyzwyczajenia aparatu
urzędniczego w Polsce, że “władza wie lepiej”, brak społecznych tradycji współdziałania –
“Zostawmy to władzy ona to zrobi, a my będziemy krytykować”)   należy pamiętać, że bez
takiego współdziałania większość programów lokalnych nie zostanie nigdy zrealizowana.
Zarówno społeczności lokalne jak i władze gmin powinny podejmować wspólne działania na
rzecz ochrony klimatu nie tylko z przekonania, iż  są one niezbędne ale także dlatego, że
działania takie przynoszą podwójne korzyści – dla środowiska i dla podmiotów je
podejmujących.

Szersze włączenie się gmin do działań na rzecz ochrony klimatu nie jest jednak zależne
jedynie od działania przedstawicieli samorządów lokalnych, ale również uwarunkowane
szerszą polityką prowadzoną przez państwo. Dlatego też samorządy lokalne w pełni włączą
się w realizację celów polityki klimatycznej po przygotowaniu narodowej strategii działań w
tym zakresie. Na przykład utworzenie krajowego rynku handlu emisjami gazów
szklarniowych pozwoliłoby na oferowanie na tym rynku przez gminy jednostek redukcji
emisji, którą osiągnięto dzięki realizacji lokalnych programów ochrony klimatu. Ponadto
wydaje się celowym rozważenie możliwości stworzenia systemu pozwalającego na włączenie
gmin w wykorzystywanie  mechanizmów elastyczności z Kioto – np. poprzez odkupywanie
przez Rząd od samorządów jednostek redukcji emisji gazów szklarniowych, które następnie
Polska sprzedawałaby na rynku międzynarodowym oraz aktywniejszy udział społeczności
lokalnych w realizacji programów AIJ/JI. Przykładem z jaką szeroka ofertą wychodzą gminy i
społeczności lokalne co do ograniczenia emisji gazów szklarniowych są wyniki konkursu
nasza gmina chroni klimat gdzie co fazy wstępnej zgłoszono 48 wniosków a do fazy
końcowej 24 wnioski. W załączniku lista zgłoszonych wniosków.

RAMKA 6
Cztery przykłady lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu86

1. Wykorzystanie biogazu z wysypiska odpadów komunalnych w Radomiu
Czynne składowisko odpadów w Radomiu posiada powierzchnię ok. 12,5 ha, zgromadzono na nim ponad 500 000 ton
odpadów (ok. l,27 mln m3); codziennie przywozi się tu około 280 ton odpadów. Szacunkowa emisja metanu z tego
składowiska utrzymuje się na poziomie ponad  jednego tys. ton/rok, dlatego też zdecydowano się na odgazowanie wysypiska
z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektryczne i cieplnej. Obecna produkcja energii elektrycznej wynosi około
280 kW przy wydajności złoża 190 m3/godz, ale spodziewany jest jej wzrost w najbliższych latach wynikający z odtlenienia
złoża i wzrostu intensywności produkcji metanu. Przychody finansowe ze sprzedaży energii elektrycznej wynoszą około 18
tys. zł. Uzyskiwana energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania szklarni i budynku administracyjnego.  Ponadto
odgazowanie istniejącego wysypiska prowadzi do przedłużenia okresu jego eksploatacji, co powoduje odsunięcie w czasie
kosztownej budowy nowych wysypisk. Od początku eksploatacji inwestycji zużyto około 700 tys. m3 biogazu, co oznacza
zmniejszenie emisji metanu o 280 do 420 tys. m3. Ponadto wykorzystanie odzyskanego ciepła odpadowego pozwala na
zaoszczędzenie około 240 ton węgla w ciągu roku.

2. Wykorzystanie energii słonecznej i pompy ciepła do ogrzewania szkoły w Bliznem
W budynku Szkoły Podstawowej w Bliznem istniała wyeksploatowana i uciążliwa dla środowiska kotłownia węglowa.
Planowana rozbudowa budynku szkoły zwiększyła zapotrzebowanie na ciepło i przyspieszyła decyzję o modernizacji
kotłowni. Analiza kosztów utrzymania szkoły po rozbudowie wykazała, że koszty ogrzewania będą drugą, co do wielkości
pozycją w budżecie szkoły (po płacach nauczycieli), dlatego postanowiono tak zoptymalizować system ogrzewania, aby
przyrost kubatury budynków nie spowodował wzrostu nakładów na ogrzewanie. Opracowano więc alternatywną koncepcję
ogrzewania budynku, która polegała na usunięciu kotłów węglowych i  wprowadzeniu systemu składającego się z paneli

                                                
86 “Nasza gmina chroni klimat”. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2000.
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słonecznych, kotłowni olejowo-gazowej i układu odzyskiwania ciepła odlotowego z wentylacji basenu. Wykonano również
ocieplenie (termorenowację) budynku w celu zmniejszenia strat ciepła. Całość kosztów inwestycji wyniosła około 950 tys.
zł., około 30% tej sumy stanowiły środki własne gminy Jasienica, pozostałą sumę uzyskano z dotacji i pożyczek Narodowego
i Wojewódzkiego FOŚiGW oraz EkoFunduszu. Realizacja inwestycji pozwoliła na ograniczenie rocznych kosztów
eksploatacji kotłowni poprzez redukcję kosztów paliwa, zatrudnienia i remontów – łącznie około 40 tys. zł w skali roku.
Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi 19 lat (wewnętrzna stopa zwrotu IRR = 1%). Uzyskane dotacje
pozwolą na skrócenie tego okresu do około 11 lat. Inwestycja pozwoliła także na redukcję emisji CO2 o ok. 79% oraz
całkowite zaprzestanie emisji dwutlenku siarki i pyłów.

3. Wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania budynku szkoły w Sadku
Remont i rozbudowa budynku szkoły w Sadku spowodowały konieczność modernizacji systemu ogrzewania. Wstępne
oszacowanie kosztów wykonania ogrzewania przy pomocy pompy ciepła wykazało, że inwestycja ta jest droższa w
wykonaniu od ogrzewania gazowego ale jej eksploatacja jest znacznie tańsza. A zatem, w dłuższej perspektywie czasowej
bardziej ekonomiczne wydaje się ogrzewanie przy użyciu pomp ciepła. Koszt inwestycji wyniósł ok. 330 tys. zł., z tego
wkład własny gminy -  80 tys. zł,  pozostałą sumę pożyczono z Banku Ochrony Środowiska. Niższe koszty eksploatacji
instalacji z pompą cieplną zapewnią zwrot nadwyżki nakładów poniesionych na jej budowę w ciągu dwóch,  trzech lat.

4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Sokołowie Podlaskim
Oświetlenie ulic miasta stanowiło ponad 1000 lamp rtęciowych o dużej mocy elektrycznej (od 250 do 400 W, większość o
mocy 400 W), ale małej wydajności świetlnej. Ponadto lampy te były bardzo stare (miały od 20 do 30 lat) i często ulegały
awariom. Wysokie koszty i niska skuteczność oświetlenia spowodowały konieczność unowocześnienia systemu oświetlenia
miasta. Zdecydowano się na wykorzystanie wysokowydajnego i energooszczędnego oświetlenia sodowego. Całość kosztów
wyceniono na około 900 tys. zł.; środki własne gminy stanowiły około 30% planowanych kosztów, pozostałą część środków
uzyskano z preferencyjnej linii kredytowej BOŚ. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniosło ponad 30%, dzięki
temu oszczędności na kosztach eksploatacji lamp w ciągu kilku lat zwrócą nakłady poniesione na modernizację oświetlenia.
Użycie zegara astronomicznego spowodowało, że oświetlenie włączane i wyłączane jest w sposób optymalny przez co
minimalizuje się zużycie energii elektrycznej. Wymiana przewodów zasilających na izolowane znacznie zmniejszyła ilość
awarii spowodowanych zwarciami. Zdaniem inwestora 70% oszczędności jest rezultatem wymiany lamp, 15%
zastosowaniem strefy pół-nocnej87 a pozostałe 15% to rezultat zastosowania zegara astronomicznego. Inwestycja
spowodowała ograniczenie emisji CO2 o około 3850 ton/rok, SO2 o 4,4 ton/rok, CO o 4,84 ton/rok i NOx o 1,76 ton/rok.

2.13 Rekomendacje dotyczące realizacji polityki ochrony klimatu w Polsce

Chociaż celem niniejszej pracy nie było przygotowanie szczegółowych rekomendacji dla
polskiej polityki ochrony klimatu uważamy, że przeprowadzone przez nas badania
upoważniają do sformułowania ogólnych wskazówek w tej dziedzinie. Naszym zdaniem
najpilniejsze działania Rządu Polskiego w ramach przygotowywania krajowej polityki
ochrony klimatu są następujące:

Instytucje
• Niezbędne jest stworzenie trwałego i przejrzystego instytucjonalnego systemu zarządzania

ochroną klimatu. Rolę koordynującą w tym systemie powinien pełnić Komitet Sterujący
ds. Polityki Ochrony Klimatu w skład którego powinni wejść obok przedstawicieli
Ministerstwa Środowiska i Biura Wykonawczego Konwencji Klimatycznej
przedstawiciele następujących resortów: spraw zagranicznych, gospodarki, finansów,
transportu i rolnictwa. Wydaje się konieczne aby w Komitecie znalazł się przedstawiciel
pozarządowych organizacji ekologicznych (z prawem głosu). Komitet powinien być
kierowany przez jednego z wiceministrów resortu środowiska, przedstawiciele innych
resortów wchodzących w jego skład powinni reprezentować podobnie wysoką rangę. W
zależności od poruszanego przez Komitet tematu powinna istnieć możliwość zapraszania
ekspertów z poszczególnych dziedzin (posiadających głos doradczy).

• Ważnym elementem systemu instytucjonalnego powinno być Centrum Inwentaryzacji
Emisji. Konieczne jest takie personalne i materialne wyposażenie Centrum aby mogło ono
wywiązywać z zadań postawionych przed Polską przez  UNFCCC.

                                                
87 Strefa pół-nocna dotyczy różnego czasu działania oświetlenia w różnych punktach miasta w nocy.
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• Należy utrzymać praktykę organizowania szerokich spotkań (seminariów)
konsultacyjnych przed kolejnymi sesjami Konferencji Stron UNFCCC. Takie spotkania
powinny służyć zarówno wypracowaniu stanowiska negocjacyjnego Polski, a także
mobilizować różne instytucje do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony
klimatu

Programy
♦ Opracowanie państwowej strategii redukcji gazów szklarniowych opartej na rzetelnej

analizie rozwoju emisji gazów szklarniowych (przy przygotowywaniu takiej analizy
powinno się uwzględnić priorytety rozwoju Kraju przedstawione w dokumencie RCSS
„Długoterminowa Strategia Rozwoju Polski do 2025 roku).

♦ Polska jak najszybciej powinna opracować i przedstawić własną strategię działań w
zakresie wykorzystania Joint Implementation (i ewentualnego przystąpienia do innych
mechanizmów elastyczności) zgodną z priorytetami polityki ekologicznej państwa.
Wydaje się, że korzystne będzie przygotowanie pozytywnej listy projektów, które Polska
aktywnie promować będzie na rynku międzynarodowym jako projekty JI.

♦ Prowadzenie analizy działań w dziedzinie polityki klimatycznej prowadzonych przez Unię
Europejską. Wydaje się, ze Polska powinna rozpocząć badania nad ewentualnymi
oczekiwaniami UE wobec naszego kraju (jako członka Unii) w zakresie redukcji emisji w
drugim okresie zobowiązań. Wczesne przygotowanie takiego opracowania ułatwi
późniejsze prowadzenie negocjacji z UE w tym zakresie.

Działania sektorowe
Polska polityka ochrony klimatu powinna być polityką silną i aktywną, gdyż tylko w takim
przypadku jej działania mogą być realizowane zgodnie ze strategią „podwójnej korzyści”
(ang. win-win strategy). Naszym zdaniem szczególnie intensywne działania powinny być
podejmowane w odniesieniu do następujących sektorów: energetyki, transportu oraz
gospodarki komunalnej i mieszkalnictwa.
• Energetyka jest i pozostanie podstawowym źródłem emisji gazów szklarniowych w

Polsce. Jest to równocześnie sektor oferujący największe możliwości redukcji emisji. W
odniesieniu do tego sektora konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie
uzależnienia polskiej gospodarki  od paliw kopalnych – przede wszystkim węgla i gazu
ziemnego. O ile jednak z uznaniem należy odnieść się do dotychczasowych i
planowanych działań w górnictwie węgla kamiennego, to znaczne zwiększenie
uzależnienia polskiej gospodarki od dostaw importowanego gazu ziemnego należy ocenić
zdecydowanie negatywnie. Importując gaz tworzy się miejsca pracy poza granicami
Polski, podczas gdy podejmowanie krajowych prac na rzecz zwiększenia efektywności
wykorzystania energii, sterowania popytem na energię oraz rozwijając energetykę opartą
na źródłach odnawialnych tworzy się nowe miejsca pracy w naszym kraju. Dlatego też
polska polityka ochrony klimatu powinna opierać się na wspieraniu prac na rzecz rozwoju
odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności jej wykorzystywania.

• Sektor transportowy jest tym działem gospodarki z którego emisja gazów szklarniowych
w latach 90. Poważnie w Polsce wzrosła. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań
mających na celu powstrzymanie negatywnych zmian w tym sektorze. Należy jednak
pamiętać, że może być to niezwykle trudne gdyż społeczeństwo polskie (w tym politycy i
media) jest bardzo pro-motoryzacyjne i wszystkie próby ograniczenia motoryzacji
indywidualnej traktuje jako zamach na wolność jednostki. Za najważniejsze działania w
sektorze należy uznać: wprowadzenie opłaty ekologicznej od paliw silnikowych,
prowadzenie właściwej gospodarki przestrzennej (zmniejszającej potrzeby transportowe),
promowanie transportu publicznego (w miastach – kosztem transportu indywidualnego
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np. poprzez tworzenie pasów jezdnych wyłącznie dla autobusów, budowa linii
tramwajowych o uprzywilejowanym ruchu, zmniejszanie szybkości poruszania się
samochodów w miastach i konsekwentne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego
przez policję).

• W gospodarce komunalnej i mieszkaniowej działania powinny być przede wszystkim
skierowane w kierunku ograniczenia zużycia energii i zwiększenia efektywności jej
wykorzystania – np. poprzez podnoszenie norm termoizolacji, wspieranie penetracji rynku
przez sprzęt gospodarstwa domowego o podwyższonej sprawności energetycznej,
wspieranie samorządów lokalnych w działaniach na rzecz redukcji zużycia zasobów
naturalnych.

Realizacji polityki klimatycznej powinno służyć wprowadzenie odpowiednich instrumentów
prawnych, mogą to być środki z tradycyjnego zestawu narzędzi prawa ekologicznego takie
jak standardy, opłaty za emisję, itp.  Wydaje się jednak, że szczególnie godne rozważenia jest
w chwili obecnej rozpoczęcie budowy systemy handlu emisjami CO2 zgodnego z zasadami
analogicznego systemu projektowanego w UE. Obecny poziom emisji w Polsce, w
zestawieniu z łagodnymi zobowiązaniami międzynarodowymi sprawiają, że wdrożenie tego
rozwiązania nie pociągało by nadmiernych uciążliwości dla polskiego przemysłu, a niektóre
przedsiębiorstwa okazałyby się beneficjentami takich uregulowań. Światowe doświadczenia
dowodzą, że system handlu emisjami jest skuteczny gdyż wymaga określenia dopuszczalnych
pułapów emisji dla poszczególnych branż i podmiotów wyzwalając kreatywne postawy i
angażując do działań na rzecz ograniczania emisji gazów szklarniowych sektor
przedsiębiorstw (co jak wykazał nasz przegląd do tej pory się w Polsce nie udało). Alokacja
pozwoleń na emisję i stworzenie rynku na którym można nimi obracać nie jest zadaniem
technicznie skomplikowanym i nie pociągnie znaczących wydatków budżetowych. Wreszcie,
biorąc pod uwagę, że system handlu emisjami wymaga sprawnej i zdecydowanej egzekucji
prawa jesteśmy przekonani, że jego wdrożenie przysłużyłoby się nie tylko polityce
klimatycznej ale wzmocniłoby realizację szerokiego spektrum celów ekologicznych.
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CZĘŚĆ III - Polityka ograniczania emisji gazów szklarniowych w Unii Europejskiej
(UE)

3.1 Rola UE w światowej polityce klimatycznej

Konieczność ograniczenia emisji gazów szklarniowych stanowi jeden z priorytetów
polityki ekologicznej Unii Europejskiej88. Jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że
może to być jeden z najtrudniejszych celów, jakie postawiła sobie Piętnastka w sferze
ochrony środowiska. Co roku kraje UE emitują do atmosfery około 4,2 mld t gazów
szklarniowych89, w tym 3,3 miliarda ton dwutlenku węgla. Stanowi to 16% światowej emisji i
daje Unii drugie miejsce w rankingu głównych sprawców ocieplenia globalnego.
Wyprzedzają ją jedynie Stany Zjednoczone, odpowiedzialne za jedną czwartą światowej
emisji. Zaangażowanie Unii w działania na rzecz ochrony klimatu może mieć decydujące
znaczenie dla ostatecznego sukcesu (lub porażki) międzynarodowych porozumień w sprawie
powstrzymania globalnego ocieplenia. Rosnąca waga spraw związanych z ograniczaniem
emisji gazów szklarniowych oraz ewolucja wspólnych instrumentów polityki klimatycznej
UE powinna budzić stałe zainteresowanie krajów ubiegających się o członkostwo.

 Polityka klimatyczna UE zasługuje również na szczególną uwagę, ponieważ Unię
można traktować jako swoisty model stosunków  między krajami uprzemysłowionymi a
rozwijającymi się. Unia ma swoją bogatą Północ (kraje skandynawskie, Niemcy, Holandia)
optującą za zdecydowaną i wymagającą polityką oraz słabiej rozwinięte Południe (Hiszpania,
Grecja, Irlandia, Portugalia), z niższymi emisjami per capita ale silną dynamiką ich wzrostu,
które obawia się czy  dodatkowe rygory nie zagrożą wzrostowi gospodarczemu. Wprawdzie
dysproporcje te są łagodniejsze niż w układzie globalnym, niemniej jednak wszystkie
doświadczenia związane z osiąganiem wewnętrznego kompromisu na forum Unii mogą
dostarczyć wartościowych przykładów dla stron negocjujących porozumienia w ramach
Konwencji Klimatycznej.

Unia Europejska od początku stara się odgrywać wiodącą rolę na scenie światowej
polityki klimatycznej. Tuż przed Drugą Światową Konferencją Klimatyczną WMO (listopad,
1990 r.), która wieńczyła szereg międzynarodowych spotkań poświęconych ociepleniu
globalnemu europejska Rada Ministrów Energetyki i Środowiska uzgodniła, że:
“ Państwa członkowskie i inne kraje uprzemysłowione powinny podjąć niezwłocznie działania
w celu stabilizacji lub redukcji swoich emisji CO2 i innych gazów szklarniowych. Stabilizacja
emisji CO2 powinna generalnie zostać osiągnięta do roku 2000 na poziomie z 1990 r.
Wspólnota Europejska oczekując, że inne wiodące państwa przyjmą [analogiczne]
zobowiązania, gotowa jest podjąć działania zmierzające do osiągnięcia stabilizacji całkowitej
emisji CO2 do roku 2000 w wysokości z 1990 r. na poziomie całej Wspólnoty. Państwa
członkowskie odznaczające się stosunkowo niskim poziomem zużycia energii i , co za tym
idzie, niskimi emisjami mierzonymi per capita lub w innej stosownej skali mogą przyjąć cele i
strategie redukcji CO2 odpowiadające ich rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.” 90

                                                
88 V Plan Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska – Towards Sustainablity (1992)

stanowiący pierwszą próbę praktycznego zintegrowania zasad zrównoważonego rozwoju z poszczególnymi
sektorowymi strategiami rozwoju UE zidentyfikował siedem priorytetowych obszarów polityki ekologicznej
Unii, umieszczając na pierwszym miejscu wśród nich sprawy zapobiegania globalnym zmianom
klimatycznym. Pozostałe priorytety to: kwaśne deszcze, ochrona różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie
wód, środowisko miejskie, morskie strefy przybrzeżne, nadzwyczajne ryzyko i zagrożenia przemysłowe.

89 emisja gazów szklarniowych wyrażona jako ekwiwalent CO2
90  Komunikat prasowy z Posiedzenia Rady ds. Energii i  Środowiska, 9482/90, 29.10.1990
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Dokument powyższy przyjął cele dość śmiałe jak na ówczesne lata (choć możliwe do
zrealizowania w świetle indywidualnych zobowiązań podejmowanych przez państwa
członkowskie, zwłaszcza Niemcy), nie miał jednak wiążącej mocy prawnej. Uzależniał też
dalsze działania od  analogicznych kroków podjętych przez “inne wiodące państwa”,
(chodziło przede wszystkim o Stany Zjednoczone). Niemniej jednak Deklaracja Ministrów
postawiła Unię w roli lidera zbliżających się negocjacji klimatycznych i ostatecznie wpłynęła
na treść uzgodnionej w 1992 r. Konwencji Klimatycznej. Rolę tę Unia stara się utrzymać do
dzisiaj, o czym świadczyło odważne stanowisko negocjacyjne przy uzgadnianiu Protokołu z
Kioto oraz ostrożny stosunek do tzw. instrumentów elastyczności, które mogą zmniejszyć
skuteczność Konwencji91. Obecnie Unia wzywa do szybkiej ratyfikacji Protokołu, tak aby
mógł on wejść w życie w 2002 r. (w dziesiątą rocznicę Konferencji w Rio). W czasie Szóstej
sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Hadze Unia przedstawiła stanowcze
stanowisko negocjacyjne92 domagając się takich rozwiązań, które będą gwarantowały
zachowanie ekologicznej spójności protokołu z Kioto93. Podstawowymi elementami tego
stanowiska są:
♦ zapewnienie, że państwa uprzemysłowione podejmą rzeczywiste działania na rzecz

ograniczenia emisji gazów szklarniowych, z których priorytet przypada przedsięwzięciom
realizowanym na szczeblu krajowym;

♦ ograniczenie wykorzystania pochłaniaczy (sinks) jako instrumentu równoważącego emisję
ze względu na istotny brak naukowych podstaw pozwalających na ocenę skali i trwałości
wiązania węgla przez ekosystemy;

♦ zapewnienie możliwości technicznego wykorzystywania instrumentów z Kioto, przy
akceptacji zasady, że ich stosowanie ma jedynie uzupełniać działania krajowe;

♦ ustanowienie silnego systemu nadzoru nad wywiązywaniem się przez państwa strony z
obowiązków nałożonych Protokołem wraz z systemem sankcji ekonomicznych dla krajów
rozwiniętych naruszających przyznane limity emisji;

♦ zapewnienie krajom rozwijającym się pomocy w wypełnianiu postanowień Konwencji
przez transfer technologii i dodatkowe wsparcie finansowe.

3.2 Cele polityki klimatycznej UE i podział wspólnych zobowiązań

W 1990 r. Unia, postanowieniem Rady, podjęła decyzję o stabilizacji emisji dwutlenku
węgla w 2000 r. na poziomie emisji z roku 1990. Deklaracja ta nabrała charakteru
zobowiązania międzynarodowego po przystąpieniu UE do Konwencji Klimatycznej. Artykuł
4 Konwencji ustanowił analogiczny cel stabilizacyjny dla stron Konwencji należących do
tzw. Aneksu I (wśród nich znajdują się zarówno wszystkie państwa członkowskie oraz Unia
Europejska jako taka). Po podpisaniu Konwencji zasadniczym elementem polityki UE na
rzecz ochrony klimatu było przyjęcie zbiorowego celu stabilizacji (i późniejszych redukcji)

                                                
91 Z drugiej jednak strony tzw. “bańka emisyjna” UE oznacza, że jedne kraje Unii zmniejszą emisję gazów

szklarniowych o więcej niż 8%, a inne o mniej (emisja ta w niektórych państwach UE wręcz wzrośnie). Jest to
więc wewnątrz unijny mechanizm wymiany (handlu) emisją. Świadczy to o pewnej dychotomii stanowiska
Unii Europejskiej - na poziomie międzynarodowym krytykuje ona rozwiązania, które stosuje wobec swoich
członków.

92 The EU’s positions for COP6; Briefing paper, 3.11.2000; dostępny na serwerze Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/environment/climat
93 W ramach UE nie ma jednak pełnej zgodności co do takiego stanowiska. W trakcie COP 6 Wielka Brytania i

Holandia były skłonne zaakceptować propozycję USA ograniczającą konieczność podejmowania działań
krajowych i zwiększającą możliwość wykorzystywania pochłaniaczy jako instrumentu polityki ochrony
klimatu. Kompromis taki został jednak odrzucony, przede wszystkim w wyniku nacisku Francji i Niemiec.
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odnoszącego się do wszystkich krajów Unii łącznie, opartego na założeniu, że możliwy
wzrost emisji w niektórych krajach będzie zrównoważony głębszymi cięciami dokonanymi
przez inne kraje członkowskie (tzw. burden sharing). Wśród krajów Unii istnieją znaczne
rozpiętości w wielkości emitowanego CO2. Dzięki przyjęciu wspólnych zobowiązań i
podzieleniu się obciążeniami, państwa słabiej rozwinięte takie jak Hiszpania, Portugalia czy
Grecja, które nie przewidują stabilizacji emisji, mogły przystąpić do Konwencji Klimatycznej
w 1992 r. Wydaje się, że w tym właśnie podejściu Unia dostrzegła także swą szansę
‘wygrania’ polityki klimatycznej do celów gospodarczych, polegającą na osiągnięciu
względnej przewagi konkurencyjnej w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które nie mogą
przyjąć tak elastycznej strategii ograniczania emisji. Wyjaśnia to częściowo determinację Unii
w dążeniu do przyjęcia stosunkowo wysokich i wiążących prawnie zobowiązań wynikających
z Konwencji.

Osiągnięcie celu stabilizacji emisji CO2 w  2000 r. na poziomie z  1990 r. opiera się na
zobowiązaniach kilku państw członkowskich, które przyjęły konkretne krajowe programy
redukcji emisji CO2. W tej grupie państw znalazły się:
♦ Austria deklarująca stabilizację CO2 emisji w 2000 r. na poziomie z 1990 r. oraz

osiągnięcie 20% redukcji do 2005 w porównaniu z 1988,
♦ Belgia – 5% redukcji w 2000 r. w stosunku do 1990;
♦ Dania – 5% redukcji w 2000 r. w stosunku do 1990 oraz 20% redukcji z sektorów

energetyki i transportu osiągnięte w 2005 w stosunku do 1988;
♦ Holandia – 3% redukcji CO2 w 2000 r. w stosunku do 1990 r., 10% redukcji metanu i N2O

w tym samym okresie oraz stabilizacja emisji na tym poziomie po roku 2000;
♦ Niemcy – 25% redukcji w 2005 w stosunku do 1988.

Ponadto cztery państwa: Luksemburg, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy
zadeklarowało stabilizację emisji CO2 w 2000 r. na poziomie z 1990 r. Pozostałe kraje
członkowskie prognozowały wzrost emisji w tym okresie, wskazując, że będą podejmować
działania służące ograniczeniu tempa tego wzrostu, tak by nie przekroczył on w przypadku
Grecji – 15%, Hiszpanii – 11-13%, Irlandii – 20%, Portugalii – 40%. Finlandia nie określiła
żadnego zakładanego pułapu emisji, natomiast Francja przyjęła cel stabilizacji emisji CO2
per capita na poziomie ok. 7,3 tony CO2 rocznie (biorąc pod uwagę zakładany wzrost liczby
mieszkańców poziom ten oznacza wzrost emisji CO2 o ok. 15% w 2000 r. w stosunku do
1990 r.).

Unia znalazła się w grupie stron Konwencji, które jako pierwsze, stwierdziły, że
stabilizacja emisji przez kraje rozwinięte, to zbyt mało aby zrealizować podstawowy cel
Konwencji Klimatycznej czyli zapobieżenie niebezpiecznym antropogenicznym zmianom
klimatu w skali globalnej. Unia jako jeden z nielicznych uczestników negocjacji, podjęła
próbę skwantyfikowania tego pojęcia określając dopuszczalną maksymalną koncentrację
gazów szklarniowych na poziomie nie przekraczającym 550 ppmv94. Podejście to
zaowocowało m.in. odważnym stanowiskiem negocjacyjnych przyjętym przed Konferencją w
Kioto, w którym Unia uznała za technicznie możliwą i wykonalną finansowo redukcję gazów
szklarniowych o 15% do roku 2010 przez kraje Aneksu I (pod warunkiem zgodnej
współpracy wszystkich stron Konwencji). Ostateczny wynik Konferencji odbiegał znacznie
od pierwotnych oczekiwań. Protokół z Kioto zobowiązuje Unię Europejską do osiągnięcia
8% redukcji emisji gazów szklarniowych w okresie 2008-2012, to mniej niż deklarowała Unia
                                                
 94 Koncentracja gazów szklarniowych na poziomie 550 ppmv odpowiada podwojeniu koncentracji w stosunku

do okresu poprzedzającego rewolucję przemysłową. Modele klimatyczne wskazują, że wzrost średniej
temperatury przy powierzchni Ziemi odpowiadający tej zmianie sięgałby ok. 2 st. C.
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w swoim stanowisku negocjacyjnym, lecz więcej niż chciała większość innych państw
wysoko rozwiniętych. Mimo, że dla wielu obserwatorów, zwłaszcza pozarządowych
organizacji ekologicznych Protokół z Kioto okazał się dużym rozczarowaniem, to z
perspektywy czasu wydaje się, że jego znaczenie dla postępu w realizacji światowej polityki
klimatycznej będzie bardzo duże. Przyjęcie Protokołu postawiło także Unię przed
koniecznością określenia nowych celów polityki klimatycznej i ponownej alokacji
zobowiązań redukcyjnych.

Na skutek nacisku UE Protokół z Kioto zezwala na wspólną realizację celów
redukcyjnych przez grupy krajów związanych odpowiednim porozumieniem, które w tekście
Protokołu określono jako regionalne organizacje integracji gospodarczej (“regional economic
integration organization”). Artykuł 4 Protokołu stanowi, że kraje takie mogą zawrzeć
porozumienie przewidujące osiągnięcie wspólnego celu redukcyjnego równego sumie celów
redukcyjnych poszczególnych państw. Zasada ta określana jako “emission bubble” (bańka
emisyjna) umożliwia wewnętrzne zróżnicowanie zobowiązań dotyczących przewidzianego
poziomu redukcji emisji. Odpowiada więc dotychczasowej polityce Unii w tej dziedzinie.
Protokół z Kioto formułuje następujące zasady wspólnej redukcji emisji w ramach “bańki
emisyjnej”:
♦ kraje uczestniczące w porozumieniu typu “bubble” muszą mieć zdefiniowane

jednostkowe wymierne zobowiązania emisyjne;
♦ informacja o zawartym porozumienia typu “bubble” musi być przekazana do Sekretariatu

Konwencji wraz z ratyfikowaniem Protokołu;
♦ porozumienie, ustalające dopuszczalne poziomy emisji poszczególnych uczestników

“bańki”, nie może zostać zmienione do czasu zakończenia pierwszego okresu zobowiązań
(2012);

♦ zmiana składu “regionalnej organizacji integracji gospodarczej” (a więc na przykład
rozszerzenie UE) nie może być powodem do zmiany wielkości dotychczasowych
zobowiązań emisyjnych poszczególnych uczestników “bańki”;

♦ w przypadku, gdy porozumienie typu “bubble” nie spełni zobowiązań, stopień
wywiązania się poszczególnych uczestników będzie oceniany na podstawie celów
emisyjnych sformułowanych w porozumieniu.

Osiągnięcie porozumienia w kwestii poziomu zobowiązań redukcji (dopuszczalnych
wielkości emisji) nie było łatwe nawet w przypadku określenia sposobu stabilizacji emisji,
(mimo, że cel ten nie miał charakteru prawnie wiążącego). Przedstawione przy tej okazji
propozycje Komisji, które między innymi przewidywały prawo do jedynie 15% wzrostu
emisji dla wszystkich krajów kohezyjnych, zostały przez te kraje skutecznie zablokowane
przy poparciu Wielkiej Brytanii. W czasie przygotowań do Konferencji w Kioto sprawa
ustalenia wewnętrznego podziału zobowiązań ponownie stała się powodem istotnych
rozbieżności i politycznych rozgrywek. W 1996 r. Komisja przedstawiła kolejną propozycję
podziału zobowiązań ale nie została ona ponownie zaakceptowana przez państwa
członkowskie. Wyjście z impasu umożliwiła dopiero inicjatywa holenderska podjęta w 1997
r. Jej istotą było oparcie poziomów emisji przyznawanych poszczególnym krajom na
pewnych obiektywnych założeniach, uwzględniających poziom rozwoju gospodarczego,
strukturę energetyki w państwach członkowskich oraz na ujednoliconej prognozie pewnych
tendencji ekonomicznych w trzech podstawowych sektorach każdego z państw. Model ten,
określony jako “tryptyk”, czynił założenia w odniesieniu do sektora wewnętrznego
(gospodarstwa domowe, rolnictwo, przemysł lekki), przemysłu ciężkiego, charakteryzującego
się wysoką intensywnością energetyczną i proeksportowym nastawieniem oraz do sektora
elektroenergetycznego. Według poczynionych założeń charakterystyka emisyjna sektora
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wewnętrznego miała stopniowo zmierzać do jednolitego wzorca, którego osiągnięcie powinno
nastąpić ok. roku 2030. “Tryptyk” przewiduje również, że efektywność energetyczna
przemysłu ciężkiego będzie rosła w tempie 1,2-1,5% rocznie a produkcja przemysłowa  -
średnio o 1,2% rocznie dla całej Unii. Założono wzrost zużycia energii elektrycznej o 1,9% w
krajach kohezyjnych, a o 1% rocznie w pozostałych. Model uwzględnia również rozmaite
indywidualne cechy poszczególnych krajów, takie jak poziom wykorzystania energii
odnawialnej, użytkowanie elektrowni jądrowych, udział węgla w bilansie energetycznym,
efektywność energetyczną gospodarki, poziom PKB, dotychczasowa wielkość emisji per
capita  itp.

Założenia te miały obiektywizować cele emisyjne poszczególnych krajów, tak aby
uniezależnić je od decyzji  politycznych oraz wprowadzić zasadę przyjmowania celów
emisyjnych o zbliżonej uciążliwości dla wszystkich członków porozumienia (ang. burden
sharing). Wyniki symulacji uzyskanych dzięki zastosowaniu modelu oraz negocjacje
związane z podziałem wskazały, że kraje o wymagającej polityce ekologicznej (np. Holandia)
będą miały istotne trudności z wprowadzeniem znaczących ograniczeń w emisji gazów
szklarniowych, ponieważ znaczna część możliwych skutecznych opcji redukcji o
umiarkowanych kosztach już została zrealizowana przy okazji wdrażania innych celów
środowiskowych. W rezultacie słabiej rozwinięte kraje członkowskie muszą częściowo
ograniczyć swoje oczekiwania w stosunku do wzrostu emisji, tak by zrównoważyć mniejszy
poziom redukcji np. w krajach nordyckich. Funkcjonowanie tego mechanizmu przy ustalaniu
celów emisyjnych dla poszerzonej Unii w odniesieniu do kolejnych okresów budżetowych
Protokołu będzie miało duże znaczenie dla krajów kandydackich, ograniczy bowiem znacząco
ich swobodę w samodzielnym kształtowaniu krajowego celu emisyjnego.

Po przyjęciu Protokołu z Kioto wiążące decyzje w sprawie limitów emisyjnych
poszczególnych  krajów członkowskich zapadły na posiedzeniu Rady w czerwcu 1998.
Podstawą tego podziału były postanowienia Protokołu, różniące się od założeń “tryptyku”
(redukcja sześciu gazów, mniejszy wymagany poziom redukcji), ale generalne zasady
alokacji zobowiązań zostały utrzymane. Dokonany w 1998 r. podział zobowiązań nie ma
charakteru ostatecznego; uzależniony został bowiem zarówno od samego procesu ratyfikacji
Protokołu jak i dodatkowych uzgodnień związanych m.in. z dopuszczalnością stosowania
tzw. mechanizmów elastyczności, ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków
nałożonych Protokołem co stanowi dobrą ilustrację skali działań, przed którymi staną
poszczególne państwa członkowskie. Zobowiązania poszczególnych krajów ilustruje tabela nr
8.

Tabela 8. Podział zobowiązańx krajów członkowskich UE związanych z wypełnieniem art. 4
Protokołu z Kioto.

Kraj
Emisja gazów

szklarniowych w 1990 r.
(mln t CO2 ekw.)

Średnioroczna emisja
2008-12

(mln t CO2 ekw.)

Zmiana wielkości
emisji

Austria 78 68 - 13%
Belgia 139 129 - 7%
Dania 72 57 - 21%
Finlandia 65 65 0%
Francja 546 546 0%
Grecja 99 124 + 25%
Hiszpania 302 348 + 15%
Holandia 217 204 - 6%
Irlandia 57 64 + 13%
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Luksemburg 14 10 - 28%
Niemcy 1208 955 - 21%
Portugalia 69 87 + 27%
Szwecja 66 68 + 4%
W. Brytania 790 691 - 12,5%
Włochy 543 507 - 6,5%
UE całk. 4 264 3 922 - 8%

x Cele redukcyjne w odniesieniu do sumy sześciu gazów objętych Protokołem z uwzględnieniem wychwytu.
Źródło: „Greenhouse gases and climate change - Environment in EU at the turn of the century (Ch. 3.1)”;
European Environment Agency, 1999

Niektóre kraje, np. Dania, uzależniają powyższy podział zobowiązań od przyjęcia
dodatkowych uzgodnień i podjęcia wspólnych europejskich rozwiązań i koordynacji działań
w takich dziedzinach jak np. przyjęcie jednolitych zasad opodatkowania dużych
konsumentów energii. Holandia zastrzega również, że akceptacja powyższych pułapów
uzależniona jest także od ratyfikacji Protokołu z Kioto przez Japonię i USA oraz zgody na
znaczący, sięgający 50%, udział mechanizmów elastyczności takich jak Joint Implementation,
handel emisjami i CDM w ogólnym budżecie redukcyjnym. Mechanizmy te mogą przyczynić
się do ograniczenia kosztów polityki klimatycznej. Wielu komentatorów uważa jednak, że
stwarzają one zagrożenie dla długoterminowych celów Konwencji, umożliwiają bowiem
państwom bogatym “wykupienie się” od zobowiązań spowalniając tym samym niezbędne
procesy przekształcania gospodarek w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W
debacie dotyczącej mechanizmów elastyczności UE zajmuje dość ostrożne stanowisko,
zwracając uwagę, że cele polityki klimatycznej powinny być osiągane przede wszystkim
dzięki stosowaniu odpowiednich instrumentów wewnętrznych, a działania obejmujące
międzynarodowy transfer praw do emisji powinny stanowić jedynie ich uzupełnienie. W Unii
rolę tych instrumentów pełnią m.in. programy na rzecz promocji energetyki odnawialnej,
działania służące zwiększeniu efektywności wykorzystania energii, porozumienia z
producentami samochodów dotyczące standardów emisyjnych i inne. Omawiamy je poniżej.

3.3 Instrumenty polityki klimatycznej UE

 3.3.1 Falstart wspólnej polityki klimatycznej
Przyjęcie wspólnej strategii ochrony klimatu zobowiązało poszczególne państwa

członkowskie do realizacji narodowych programów ograniczania emisji gazów
szklarniowych. Ponadto uzgodniono wstępnie przyjęcie kilku mechanizmów
ogólnoeuropejskich, których celem było wspomaganie i koordynacja działań krajowych, tak
by zachować wizerunek Unii jako światowego lidera działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet
projektów stosownych aktów prawnych został przedstawiony jeszcze w czerwcu 1992 r., w
przededniu Konferencji “Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro. Wśród zaproponowanych
instrumentów znalazły się:
♦ ramowa dyrektywa w sprawie efektywnego użytkowania energii (w ramach istniejącego

programu SAVE);
♦ decyzja w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (program ALTENER);
♦ dyrektywa w sprawie podatku energetyczno-węglowego;
♦ decyzja w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i innych gazów

szklarniowych.

W praktyce nie udało się tych propozycji wprowadzić w życie w planowanym kształcie.
Mimo ambitnych założeń okazało się, że wspólna europejska polityka klimatyczna rozwija się
z dużymi oporami. W szczególności zabrakło woli politycznej do przeforsowania tych
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projektów, które integrując działania państw członkowskich, poszerzały kompetencje
instytucji wspólnotowych. Wyraźnie uwidoczniła się niechęć krajów członkowskich do
ściślejszej koordynacji polityk w sektorze energetycznym, gdzie tradycyjnie kompetencje
Brukseli były dość skromne. Z tych samych względów porażką zakończyły się próby
wprowadzenia instrumentów fiskalnych – wspólnego podatku węglowego. Nieprzypadkowo
w tym samym czasie na pierwszy plan dyskusji politycznych toczonych w Europie wypłynęła
kwestia subsydiarności, a integracyjny optymizm lat osiemdziesiątych ustąpił wizji
“wspólnoty ojczyzn”, zastępującej federacyjną koncepcję  Europy.

W efekcie wspólna polityka klimatyczna wystartowała w ograniczonej formie, a
fundusze przewidziane pierwotnie na programy dotyczące efektywnego wykorzystania
energii oraz energii ze źródeł odnawialnych zostały zredukowane. Nie udało się również
wprowadzić wymogu obligatoryjnej koordynacji działań, pozostawiając decyzje co do
ostatecznego kształtu i odpowiedzialność za realizację programów klimatycznych państwom
członkowskim. Jedyna propozycja z  pakietu, która została przyjęta w pierwotnej formie
dotyczy monitorowania emisji gazów szklarniowych oraz realizacji narodowych strategii
ochrony klimatu. Decyzja Rady 93/389/EWG95 nałożyła na kraje członkowskie obowiązek
publikowania wykazów źródeł i poziomu emisji oraz prognozowanie ich zmian i przyszłych
wielkości. Decyzja w sprawie mechanizmu monitorowania została znowelizowana96 w 1999
r., tak aby odzwierciedlała nowe wymogi w dziedzinie monitorowania emisji gazów
szklarniowych wynikające z Protokołu z Kioto.

Szczególnie wiele kontrowersji i sporów wzbudziła idea zastosowania w europejskiej
polityce ekologicznej podatku węglowego. Początkowa koncepcja przewidywała
wprowadzenie go w 1993 r. w wysokości 3 ECU za baryłkę równoważnika ropy (barrel of oil
equivalent - boe) i podnoszenie stawki co roku o 1 ECU, aż do osiągnięcia docelowej
wysokości podatku - 10 ECU/boe w roku 2000. Pod wpływem krytyki ze strony lobby
przemysłowego projekt zmodyfikowano w ten sposób, że podatek w 50% procentach odnosił
się do wartości energetycznej a w 50% do ilości CO2 powstającego w wyniku spalania paliwa.
Ustalono również, że szczególnie energochłonne dziedziny gospodarki byłyby z niego
wyłączone, a podatek zostanie wprowadzony jedynie, jeśli uczynią to również  państwa
uprzemysłowione spoza Unii. Szczególnie ostro zareagowała na podatek węglowy  Wielka
Brytania, która  argumentowała, że prawo do ich wprowadzania  musi być zarezerwowane
wyłącznie dla rządów państw i nie można go przekazywać w ręce urzędników Komisji
Europejskiej. Obawy, że przyjęcie podatku węglowego mogłoby stworzyć precedens i
otworzyć drogę do kolejnych podatków nakładanych z Brukseli wyrażały także  inne państwa,
choć w mniej otwarty sposób. Z kolei państwa południowe gotowe były zaakceptować
podatek węglowy jedynie w przypadku wprowadzenia mechanizmu wyłączającego je spod
jego obowiązywania do czasu osiągnięcia emisji CO2 per capita równej połowie średniej
europejskiej. W związku z tym, że decyzje natury finansowej wymagają jednomyślnej
akceptacji Rady, (za podatkiem w zdecydowany sposób opowiedziała się jedynie część
członków), projekt został ostatecznie odrzucony. Kilka państw, m.in. Holandia, Dania,
Finlandia i Szwecja, przyjęło jednak zbliżone rozwiązania w swoim ustawodawstwie
krajowym. Idea harmonizacji podatków energetycznych powinna odzwierciedlać
proekologiczne preferencje polityki Unii nie została jednak porzucona. Obecnie powróciła
ona jako propozycja zmiany dyrektywy 94/74/EC określającej zasady opodatkowania
                                                
 95 Decyzja Rady z dnia 24.06.1993 r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i innych gazów

szklarniowych;  Decyzja 93/389/EEC, OJ No 11 167/31
 96 Decyzja Rady z dnia 26.04.1999 r. nowelizująca decyzję w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i

innych gazów szklarniowych;  Decyzja 1999/296/EC, OJ L 117
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produktów ropopochodnych. Propozycja idzie w kierunku rozszerzenia listy opodatkowanych
nośników energii, tak by uwzględniała ona także węgiel, gaz i energię elektryczną.
Propozycja ta zgodna jest z celami tzw. ekologicznej reformy podatkowej, której zasady
znajdują akceptację w wielu kręgach w Unii Europejskiej. W dalszym ciągu wywołuje ona
jednak kontrowersje i postęp prac nad jej przyjęciem blokują  niektóre państwa członkowskie.
O trudnościach na jakie napotykają próby wprowadzenia podatku energetycznego i braku
społecznego zrozumienia dla takich przedsięwzięć świadczą liczne protesty przeciwko
rosnącym cenom paliw, które zorganizowano w większości państw europejskich latem
bieżącego roku. Nastroje te sprawiają, że obecnie łatwiejszym do wprowadzenia
instrumentem ochrony klimatu – z politycznego punktu widzenia – wydaje się być system
handlu emisjami.

 3.3.2 Prognozy wielkości emisji gazów szklarniowych
W obliczu niewielkiego postępu w dziedzinie wspólnej europejskiej polityki

klimatycznej możliwości osiągnięcia wspólnego celu Unii - stabilizacji emisji w roku 2000 na
poziomie z 1990 r. oraz redukcji emisji o 8% w okresie 2008-2012 stoją pod znakiem
zapytania. O ile stabilizacja emisji w roku 2000 jest prawdopodobna (choć nie przesądzona),
to obecne tendencje  wyraźnie sugerują, że bez wprowadzenia dodatkowych mechanizmów i
działań ochrony klimatu osiągnięcie celu wynikającego z Protokołu z Kioto nie będzie
możliwe97. Dostępne obecnie dane wskazują, że w pierwszej połowie lat 90. nastąpił
niewielki spadek całkowitej emisji gazów szklarniowych w krajach UE. W latach 1990-96
wyniósł on około 1%. W połowie dekady doszło jednak do odwrócenia spadkowego trendu
emisji. Prognozy wskazują, że kontynuacja obecnego scenariusza doprowadzi do znacznego
przekroczenia pułapu emisji wyznaczonego postanowieniami Protokołu z Kioto. Nawet
wdrożenie planowanych obecnie instrumentów aktywnej ochrony klimatu może okazać się
niewystarczające dla pełnego osiągnięcia celu emisyjnego z Kioto. Według ostatnich analiz98

średnia roczna emisja UE w  pierwszym okresie budżetowem przekraczać będzie 4200 mln t.
CO2 ekw. co oznacza lukę w stosunku do pułapu wyznaczonego Protokołem przekraczającą
300 mln t. CO2 ekw. rocznie.

Przegląd realizacji zadań wynikających z  Piątego Planu Działań w dziedzinie Ochrony
Środowiska (Towards Sustainability) ocenia, że spadek emisji CO2 na początku lat
dziewięćdziesiątych dokonał się częściowo za sprawą recesji gospodarczej mającej miejsce w
tym okresie. Wprawdzie emisje przemysłowe zmniejszyły się, ale jednocześnie stały wzrost
wykazują emisje z sektora transportowego (drugie po energetyce źródło CO2). Ostatecznie
raport konkluduje:
“Osiągnięcie celu, jakim jest stabilizacja emisji CO2 do roku 2000 na poziomie z 1990 r.
wydaje się być fundamentem polityki ekologicznej UE. Brak jednak pewności, czy cel ten
zostanie zrealizowany. Główną przyczyną wątpliwości jest stały wzrost transportu, niskie ceny
energii, powolny postęp w podnoszeniu efektywności wykorzystania energii oraz fakt, że wiele
instrumentów przewidzianych narodowymi programami [ochrony klimatu] nie będzie
wdrożonych przed 2000 r. Obecnie podjęte działania są niewystarczające by zapobiec

                                                
 97 “Obecnie trendy emisji zmierzają w złym kierunku. Co prawda istnieje szansa na stabilizację emisji w roku

2000 na poziomie z roku 1990 ale dotychczasowe dokonania nie stwarzają nadziei by Unia Europejska
zrealizowała swoje zobowiązanie wynikające z Protokołu z Kioto - 8% redukcji do roku 2012. Obserwowane
tendencje nie służą dobrze ani celowi zrównoważonego rozwoju ani międzynarodowej wiarygodności Unii
Europejskiej.” przemówienie Komisarza UE Margot Wallstrom w czasie sesji Parlamentu Europejskiego
poświęconej globalnym zmianom klimatu, Strasbourg, 6.10.1999

 98 R. Betz et al. „The Kyoto Target of the EU: Implications of the burden sharing and the greenhouse gas basket
for CO2 emissions in the member states” The Shared Analysis Project, Vol. 11, Karslruhe 1999.
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wzrostowi emisji CO2 po roku 2000 będącemu wynikiem oczekiwanego wzrostu produkcji,
spożycia i transportu.”99.

Oceny, czy Unii uda się doprowadzić do stabilizacji emisji w 2000 r. na poziomie z
1990 r. są podzielone. Na przykład przedstawiony przez Komisję Europejską w 1995 r. raport
analizujący strategię UE wobec zmian klimatycznych100 stwierdzał, że do realizacji tego celu
może zabraknąć 5-8%. Z kolei Second communication Unii101 (1998 r.) przewiduje, że
stabilizacja emisji CO2  wydaje się prawdopodobna, choć będzie  raczej efektem ubocznym
ogólnych trendów gospodarczych niż wynikiem świadomie realizowanej polityki
klimatycznej. Według tego źródła prawdopodobna wielkość emisji dwutlenku węgla w
poszczególnych państwach członkowskich przedstawiać się będzie następująco (tabela 9).

Tabela 9. Przewidywane zmiany emisji CO2 w okresie 1990-2000 w krajach członkowskich
UE.

Kraj Emisja CO2 w 1990 r.
(mln t CO2)

Emisja CO2 w 2000 r.
(mln t CO2)

Zmiana wielkości
emisji

1990 - 2000 (%%)
Austria 59,2 59,6 0,6
Belgia 114,5 113,2 - 1,1
Dania 52,1 45,9 - 11,9
Finlandia 53,9 69,9 29,7
Francja 366,5 398,3 8,7
Grecja 86,1 98,4 14,3
Hiszpania 227,3 281,4 23,8
Holandia 151,8 151,2 - 0,4
Irlandia 30,7 37,0 20,5
Luksemburg 13,3 10,1 - 24,1
Niemcy 1013,0 881,4 - 13
Portugalia 42,5 57,8 36
Szwecja 61,3 64,0 4,4
W. Brytania 579,8 544,7 - 6,1
Włochy 436,3 448,9 2,9
UE całk. 3 285,6 3 260,9 - 0,8

Źródło: „Second Communication from the European Community under the UN FCCC”. na podst. Tab. A1,
Member State Trajectories…, str. 54, 1998

Fiasko wspólnej, koordynowanej przez Brukselę, polityki klimatycznej sprawia, że
pozycja Unii na arenie międzynarodowej uzależniona została od postępów poczynionych
przez poszczególne kraje między innymi przez  Niemcy i Wielką Brytanię, które odpowiadają
łącznie za blisko połowę unijnych emisji. Prognozy przewidują, że obydwa te kraje ograniczą
swoje emisje w istotny sposób. Skala redukcji dokonanych przez Niemcy i Wielką Brytanię -
wynoszących ponad 165 mln t CO2 - będzie na tyle duża, że zrównoważą one wzrost emisji
odnotowany przez inne państwa członkowskie. Sytuacja ta ma jednak niewiele wspólnego z
realizacją szczególnej polityki ochrony klimatu nawet na poziomie krajowym, nie mówiąc już
o realizacji jakiejkolwiek wspólnej koncepcji europejskiej. Stanowi ona odbicie dwóch
zjawisk ekonomicznych: gruntownej restrukturyzacji gospodarki wschodnich landów po
zjednoczeniu Niemiec oraz transformacji brytyjskiego sektora elektroenergetycznego. Efekt

                                                
 99 „Environment in the EU - 1995, Report for the Review of the Fifth Environmental Action Programme”

European Environmental Agency:
 100 „Working paper on the EU climate change strategy”.  SEC 95 (288) final
 101 „Second Communication from the European Community under the UN FCCC”, 1998
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ten może okazać się krótkotrwały i jeśli nie zostaną przedsięwzięte dodatkowe kroki emisje w
Niemczech i Wielkiej Brytanii ponownie zaczną rosnąć w nadchodzącej dekadzie. W
przypadku Niemiec cały postęp, dokonany w dziedzinie redukcji emisji CO2, dotyczy
przebudowy gospodarki odziedziczonej po byłej NRD. W latach 1990-96 emisje z tego
regionu zmniejszyły się o 50%, głównie na skutek likwidacji bardzo nieefektywnych
elektrowni opalanych węglem brunatnym102. W tym samym czasie emisje w pozostałej części
Niemiec wzrosły o 2%. Kiedy nowe landy zaczną wychodzić z ekonomicznej zapaści,  pole
do dalszych redukcji gwałtownie się ograniczy.

O dobrych rezultatach osiągniętych przez Wielką Brytanię zadecydowała prywatyzacja
i liberalizacja sektora elektroenergetycznego, która zbiegła się w czasie z wycofaniem
państwowych dotacji i reformą górnictwa węgla kamiennego i gwałtownym wzrostem
znaczenia gazu ziemnego jako podstawowego surowca energetycznego103. Ostateczny efekt
przemian okazał się więc bardzo korzystny dla środowiska naturalnego. Cały proces, który
wymagał znacznej determinacji rządu został przeprowadzony jednak z powodów
ekonomicznych i politycznych. Szanse na podobne zdecydowane decyzje w celu realizacji
polityki klimatycznej wydają się raczej znikome. Taki stan rzeczy nie stwarza najlepszych
rokowań dla europejskiej polityki klimatycznej na najbliższą przyszłość i z pewnością nie
będzie podstawą strategii służącej realizacji długoterminowych celów Konwencji
Klimatycznej. Wydaje się pewne, że realizacja wymagań Protokołu z Kioto wymagać będzie
jakościowej zmiany, nowych instrumentów i integracji polityk sektorowych. Bez ich
wprowadzenia nawet plany stabilizacji emisji okażą się nierealne w długim horyzoncie
czasowym.

Wykonana w 1997 r. prognoza emisji według tzw. scenariusza “business as usual”
wskazuje na postępujący wzrost emisji w niemal wszystkich sektorach europejskiej
gospodarki104. W świetle powyższej prognozy jedynie sektor przemysłowy wykazuje
tendencję emisji zgodną z potrzebami wynikającymi z międzynarodowych zobowiązań Unii.
Największy przewidywany wzrost emisji dotyczy transportu, który odpowiada obecnie za
blisko jedną czwartą całkowitej emisji gazów szklarniowych z krajów UE. Zaostrzanie
rygorów  norm emisji indywidualnych pojazdów nie zrównoważy wzrostu emisji związanego
z gwałtownie zwiększającą się liczbą samochodów. Prognozę sektorowych zmiana emisji
CO2 w poszczególnych latach w stosunku do 1990 r, przy realizacji scenariusza “business as
usual”  przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10. Zmiany emisji CO2 w poszczególnych sektorach gospodarki Unii Europejskiej,
przy założeniu kontynuacji scenariusza “business as usual”x

 (w %% 1990 r.)
Sektor 1990

mln t CO2

2000 2005 2010 2020

Przemysł 626 -14 - 14 - 15 - 15
Transport 743 22 31 39 49
gospodarstwa domowe/usługi 654 -1 2 4 6
Energetyka 1 036 -2 2 2 17

                                                
 102  Węgiel brunatny jest paliwem o najmniej korzystnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na

jednostkę uzyskanej energii.
 103 Gaz jest najczystszym z paliw kopalnych, w spalaniu daje dwa razy mniej CO2 w przeliczeniu na jednostkę

energii niż węgiel kamienny.
 104 “The energy dimension of climate change”. Communication from the Commission, COM(97)196
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sektor paliwowy 141 9 11 12 13
całkowita emisja 3 200 2 6 8 16

x bez podjęcia działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów szklarniowych.
Źródło: Na podst. „The energy dimension of climate change”.. Communication from the Commission,
COM(97)196 final

Powyższe symulacje  dowodzą, że skuteczna strategia ograniczania nadmiernej emisji
gazów szklarniowych wymaga bliskiej integracji celów polityki klimatycznej do strategii
rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki daleko wykraczającej poza ramy tradycyjnie
rozumianej polityki ekologicznej. Nowe środki i działania powinny być zastosowane przede
wszystkim w stosunku do energetyki i transportu, ale także przemysłu, rolnictwa oraz sektora
komunalnego. Można mieć wątpliwości, czy obecny zakres kompetencji instytucji
europejskich, przede wszystkim Komisji Europejskiej, pozwoli na skuteczną realizację
aktywnego scenariusza działań pozwalającego na korektę niekorzystnych tendencji
emisyjnych, niemniej jednak w ostatnim czasie podjęto szereg inicjatyw, które mogą
wskazywać, że Unia zamierza poważnie potraktować swe deklaracje o priorytetowym
znaczeniu działań na rzecz ochrony klimatu.

 3.3.3 Instrumenty polityki klimatycznej w programach sektorowych UE
We wrześniu 1997 r., przed Konferencją Stron UN FCCC w Kioto (COP3), Komisja

Europejska przedstawiła raport analizujący różne aspekty europejskiej polityki gospodarczej z
punktu widzenia celów Konwencji Klimatycznej i polityki ochrony klimatu105. Określił on
techniczne, finansowe i społeczne uwarunkowania zwiększonej redukcji emisji w kluczowych
sektorach – transporcie, przemyśle, energetyce oraz w sektorze bytowym. Raport ten, który
stał się podstawą europejskiego stanowiska negocjacyjnego na COP3, wykazał, że istnieją
techniczne możliwości redukcji całkowitej emisji gazów szklarniowych z krajów UE o 15%,
pozwalające jednocześnie na zachowanie stabilności finansowej i ograniczenie
niekorzystnych skutków ekonomicznych do niezbędnego minimum. Bierze on pod uwagę
różnorodne działania i środki już obecnie wdrażane przez Unię, które – choć często
wprowadzane są z odmiennych przyczyn – mają istotne znaczenie dla poziomu emisji gazów
szklarniowych. Arsenał tych instrumentów jest dość pokaźny. Ich spójne i konsekwentne
wdrożenie może przyczynić się do znaczącej poprawy wyników Unii w dziedzinie kontroli
emisji gazów szklarniowych. Przykłady najważniejszych tego typu działań lub programów
sektorowych scharakteryzowano poniżej.
 
 3.3.3.1 Energetyka

Energetyka stanowi kluczowy sektor z punktu widzenia możliwości ograniczenia emisji
gazów szklarniowych. Kompetencje instytucji europejskich w tej dziedzinie są jednak wciąż
niewielkie i główny ciężar działań spoczywa na państwach członkowskich. Działania służące
redukcji emisji gazów szklarniowych z tego sektora należą do dwóch podstawowych
kategorii: ograniczania zużycia energii (przez zastosowanie odpowiednich instrumentów
finansowych, takich jak opłaty emisyjne czy podatki energetyczne, lub przez
upowszechnianie rozwiązań technologicznych cechujących się większą sprawnością), bądź
też zastępowanie źródeł energii o dużej emisji gazów szklarniowych na jednostkę uzyskanej
energii, źródłami o mniejszej emisyjności (np. konwersja energetyki z węgla na gaz lub
wykorzystanie energii odnawialnej). Komisja Europejska podejmuje działania we wszystkich
tych dziedzinach, jednak ze zmiennym szczęściem. Od dłuższego czasu trwają próby
wprowadzenia europejskiego podatku energetycznego; nie mogą one jednak wykroczyć poza
fazę uzgodnień na szczeblu państw członkowskich. W 1998 r. Komisja przedstawiła
                                                
 105 “Climate Change – the EU Approach to Kyoto” , COM(97)481
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europejski program zwiększenia efektywności energetycznej106, opowiada się także za
zdecydowanymi działaniami na rzecz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych. Zgodnie z Białą Księgą UE, jej politycznym celem ma stać się osiągnięcie do
roku 2010 dwunastoprocentowego udziału107 odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym Unii108.  Finansowemu wsparciu działań na rzecz realizacji powyższych celów
służą programy ALTENER (promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii), SAVE
(promocja efektywnego wykorzystywania energii), ENERGIE (który zastąpił wcześniejszy
program JOULE-THERMIE i jest nastawiony na promocję czystszych technologii i
efektywnych energetycznie rozwiązań przemysłowych).

 3.3.3.2 Transport
Najważniejszym dokonaniem Unii w dziedzinie ograniczania emisji gazów

szklarniowych z sektora transportu jest zawarcie tzw. dobrowolnego porozumienia z
europejskimi producentami samochodów, które pozwoli na ograniczenie emisji CO2  z
transportu o 25% do roku 2008 w stosunku do scenariusza “business as usual”. Przemysł
samochodowy zobowiązał się do wprowadzenia odpowiednich norm sprawności pojazdów,
tak aby emisja CO2 z nowych samochodów osobowych nie przekraczała 140 g/km. Komisja
Europejska deklaruje, że jej długookresowym celem w tej dziedzinie stanie się osiągnięcie
normy 120 g/km; służy temu zaproponowane ostatnio włączenie pojazdów do systemu eco-
labellingu (systemu  informacji o ekologicznych walorach i sprawności energetycznej
produktów). Natomiast zdecydowanie niewystarczające wydają się działania strukturalne
zmierzające do zwiększenia atrakcyjności tych gałęzi transportu, które cechują się mniejszą
emisją gazów szklarniowych (transport zbiorowy, kolej). Nawet opracowanie w 1996 r. Białej
Księgi na temat  strategii rewitalizacji kolei w UE nie przyczyniło się do zmiany struktury.

 3.3.3.3 Przemysł
Dyrektywa IPPC, określająca zasady gospodarczego użytkowania środowiska oraz

stosowanie rozmaitych technologii przemysłowych stanowi, że jednym z kryteriów
wyznaczania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) jest efektywność wykorzystania energii.
Pozytywne skutki w dziedzinie emisji gazów szklarniowych może również przynieść
rozpowszechnienie się praktyk proekologicznego zarządzania (system EMAS, ISO 14000) i
audytów ekologicznych oraz rozwój systemu eco-labellingu.

 3.3.3.4 Odpady
Dyrektywa określająca zasady składowania odpadów zawiera rozwiązania służące

ograniczaniu emisji metanu. Wprowadzono obowiązek wyposażania składowisk
przyjmujących odpady podlegające biodegradacji w instalacje służące odzyskowi metanu i, o
ile to możliwe, wykorzystaniu go do celów energetycznych. Zmniejszeniu emisji metanu
sprzyjać będą także ogólne cele strategii minimalizacji powstawania odpadów zawierające
konkretne zobowiązania do ograniczania składowania odpadów komunalnych.

 3.3.3.5 Rolnictwo
Najważniejsze przeobrażenia, którym podlega ten sektor, wiążą się z procesem

reformowania Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). Pewne zmiany strukturalne wynikające z

                                                
 106 “Energy Efficiency in the European Community – towards a strategy for rational use of energy”,

COM(98)246
 107 Wcześniejsza deklaracja przedstawicieli państw UE - tzw. Deklaracja Madrycka - jako cel działań

wskazywała na 15% udział OZE w zapotrzebowaniu na energie w krajach UE.
 108  “Energy for the future: renewable sources of energy – White Paper for a community strategy and action

plan”, COM(97)599
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reformy CAP, mogą okazać się korzystne z punktu widzenia tendencji emisji gazów
szklarniowych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim redukcji emisji metanu i tlenków azotu
wynikłych z ograniczania intensywności rolnictwa, zmniejszenia stada bydła i pewnego
ograniczenia w stosowaniu nawozów sztucznych. Pozytywne efekty mogą przynieść również
programy wyłączania z bezpośredniej uprawy gruntów rolnych i przeznaczanie ich pod
zalesienia (reforma CAP stwarza zachęty finansowe dla takich praktyk). Wzrost lesistości
zwiększa wychwyty CO2. Pewne programy zainicjowane w sektorze rolnictwa służą także
zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą mieć bezpośrednie
zastosowanie w rolnictwie i rozwoju terenów wiejskich109.

 3.4 Nowe inicjatywy polityki klimatycznej UE

Pomimo braku spektakularnych sukcesów w ograniczaniu emisji gazów szklarniowych i
ograniczonego postępu we wdrażaniu skoordynowanej europejskiej polityki klimatycznej,
sprawy związane z globalnym ociepleniem, Konwencją Klimatyczną i Protokołem z Kioto
Unia Europejska traktuje jako zagadnienie o dużej wadze. W czerwcu 1998 r. Komisja
Europejska przyjęła dokument110 analizujący postanowienia Protokołu z Kioto i jego
implikacje dla Unii. Zapisano w nim m.in. szczegółową ocenę instrumentów elastyczności. a
Wkrótce też Komisja  przedstawiła komunikat na temat przygotowania programu praktycznej
realizacji Protokołu111. Aktywne stanowisko przyjęła również Rada (patrz RAMKA 7).

Przed Konferencją Stron UN FCCC w Bonn (COP5) Komisarz ds. Środowiska, M.
Wallstrom zapowiedziała rozpoczęcie przygotowań do opracowania Europejskiego Programu
Działań w dziedzinie Ochrony Klimatu (European Climate Change Programme – ECCP),
oczekuje się, że będzie on gotowy w 2001 r. (po akceptacji przez Parlament Europejski ma
zostać przyjęty na czerwcowym szczycie Rady).

 
 RAMKA 7

 
 Wspólne działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu

 
 W czerwcu 1998 r. na szczycie w Cardiff Rada UE potwierdziła, że dla realizacji zobowiązań państw

członkowskich potrzebny jest szybki i znaczący postęp w podjęciu wspólnych, skoordynowanych działań w
następujących dziedzinach:
♦ ograniczenie emisji CO2 z samochodów osobowych;
♦ rozpoczęcie fazy studialnej prac nad opodatkowaniem paliwa lotniczego;
♦ obniżenie lub likwidacja subsydiów skierowanych do sektora paliw kopalnych;
♦ aktywne działania na rzecz wspierania efektywnego użytkowania energii;
♦ rozwój standardów sprawności energetycznej sprzętów gospodarstwa domowego;
♦ wprowadzanie Najlepszych Dostępnych Technologii (BAT) zgodnie z dyrektywą IPPC;
♦ ograniczanie emisji związanych z gospodarką odpadami;
♦ opracowanie planu działań ograniczania emisji metanu;
♦ ograniczenie emisji N2O związanej ze stosowaniem katalizatorów w pojazdach;
♦ działania w obszarze badań i rozwoju;
♦ promocja celów ekologicznych w funkcjonowaniu zliberalizowanego rynku energii;
♦ przenoszenie popytu na transport ku mniej szkodliwym jego formom;
                                                
109 Commission Working Document – DG VI; State of application of Regulation (EEC) no 2078/92: Evaluation
of Agri-environment programmes; dostępne na serwerze: http://europe.eu.int/comm/dg06/envir/programs/index
 110 “Climate Change – Towards an EU post-Kyoto strategy” COM(98)353
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♦ stałe przeglądy norm efektywności energetycznej nowych i istniejących budynków;
♦ przedstawienie ramowego planu działań inicjującego opracowanie instrumentów redukcji emisji  HFC, PFC

i SF6.

W marcu 2000 r. Komisja wydała Komunikat,112 informujący o postępie prac toczących
się aktualnie nad Programem Klimatycznym UE.  Odnosząc się do Protokołu z Kioto
wskazuje on na polityczny kontekst europejskiej polityki klimatycznej. Podkreśla on
ponownie intencję szybkiej ratyfikacji Protokołu, tak aby mógł wejść w życie w 2002 r.
Przyjęcie Europejskiego Programu Działań w dziedzinie Ochrony Klimatu zapewnić ma
zdolność Unii do odwrócenia niekorzystnych tendencji w emisji gazów szklarniowych i
wywiązania się z zobowiązań nałożonych Protokołem. Program Działań ma usankcjonować
zróżnicowany podział dopuszczalnych pułapów emisji, podkreślając tym samym wiodącą rolę
działań na szczeblu krajowym podejmowanych indywidualnie przez poszczególne państwa
członkowskie. Równolegle,  Program ma zidentyfikować  obszary, gdzie prowadzenie
wspólnej polityki na szczeblu europejskim wydaje się celowe lub nawet niezbędne. Proponuje
najlepsze rozwiązania i środki w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych elementów Programu
ma być wypracowanie stanowiska Unii w stosunku do mechanizmów elastyczności i
zainicjowanie handlu emisjami (w pierwszej fazie ograniczonego do wymiany jednostek
redukcji pomiędzy państwami członkowskimi). Program ma powstać przy współudziale
wszystkich zainteresowanych grup interesów, w tym przedstawicielom nauki, biznesu i
pozarządowych organizacji ekologicznych. Prace nad przygotowaniem ECCP prowadzone są
w sześciu grupach roboczych, poświęconych następującym zagadnieniom:
♦ mechanizmy elastyczności;
♦ wytwarzanie energii;
♦ użytkowanie energii;
♦ transport;
♦ przemysł ( w tym podzespół do spraw gazów fluorowych);
♦ badania naukowe.

W ramach europejskiego Programu Klimatycznego opublikowano tzw. „Zieloną Księgę nt.
handlu emisjami”113. Jest to dokument dyskusyjny, w którym przedstawiono perspektywy i
kwestie problemowe związane z wdrożeniem ogólnoeuropejskiego systemu handlu
jednostkami zredukowanej emisji gazów szklarniowych. Zielona Księga nie ma żadnej mocy
prawnej, wskazuje jednak na możliwy kierunek ewolucji europejskiej polityki klimatycznej.
Najważniejsze elementy przedstawionej w powyższym dokumencie propozycji obejmują:
• uruchomienie fazy pilotażowej programu handlu emisjami o ograniczonym zasięgu (tylko

wewnątrz UE) do roku 2005, który umożliwi Unii zdobycie doświadczeń przed
wdrożeniem ogólnoświatowego mechanizmu handlu emisjami wynikającego z ustaleń
protokołu z Kioto;

• program dotyczyć ma jedynie handlu jednostkami redukcji dwutlenku węgla, gdyż
monitoring tych emisji jest dokładnie prowadzony;

• podmioty, które weszłyby do programu w pierwszej jego fazie to duże zakłady
energetyczne i przemysłowe wyposażone w instalacje o mocy pow. 50 MW, przede
wszystkim z sektora energetyki, hutnictwa, przetwórstwa ropy naftowej, przemysłu

                                                                                                                                                        
 111 “Preparing for implementation of the Kyoto Protocol” COM (99)230
 112 ‘EU policies and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a European Climate Change

Programme (ECCP)”, COM(2000)88
113 “Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union”, COM(2000)87
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chemicznego i cementowego, które odpowiadają łącznie za blisko 50% emisji gazów
szklarniowych w krajach Unii.

Dokument pozostawia szereg otwartych kwestii technicznych, które zdecydują o
praktycznym funkcjonowaniu programu handlu emisjami. Do zagadnień tych należy np.
sposób alokacji budżetów emisyjnych poszczególnym podmiotom uczestniczącym w
programie, kwestia kompatybilności między handlem emisjami, a innymi instrumentami
ochrony klimatu (w tym „burden sharing agreement” ustalającym rozkład zobowiązań
redukcyjnych pomiędzy krajami członkowskimi oraz standardy techniczne wynikające z
dyrektywy IPPC). Otwarta pozostaje także rola Komisji i państw członkowskich w
zapewnieniu wywiązywania się podmiotów objętych programem ze swych zobowiązań i
ewentualne sankcje podejmowane w przypadku ich niewypełnienia. Komisja oczekuje
publicznej dyskusji, która poprzedzi wszelkie dalsze działania związane z projektowaniem
europejskiego systemu handlu emisjami, wszystkie scenariusze są więc możliwe. Za
systemem przemawiają zarówno szacunki ekonomiczne, które wskazują, że zastosowanie
wewnątrz unijnego handlu emisjami może obniżyć koszty wdrożenia Protokołu z Kioto o 25-
30%114; jak i niedawna decyzja Komisji, która zaaprobowała utworzenie pierwszego
krajowego systemu handlu jednostkami redukcji CO2, który zostanie wdrożony w Danii
(zobacz RAMKA 8). Kluczowym elementem tego podejścia, który może zadecydować o
ostatecznym sukcesie handlu emisjami jako strategii ochrony klimatu jest wyznaczenie w niej
aktywnej roli dla zakładów przemysłowych, które dzięki podejmowaniu działań
prowadzących do ograniczenia emisji dwutlenku węgla mogą odnosić znaczące korzyści
finansowe.

RAMKA 8
Handel emisjami CO2  w Danii

Komisja Europejska zatwierdziła niedawno duński program dopuszczający handel pozwoleniami na  emisję
dwutlenku węgla. Przyjęty przez duński parlament program wejdzie w życie w 2001 r.  Przewiduje on objęcie
producentów energii elektrycznej, odpowiedzialnych za ok. 40% krajowej emisji gazów szklarniowych,
systemem pułapów dopuszczalnej emisji wyznaczonych na poziomie ok. 70% rzeczywistej emisji w okresie
poprzedzającym wdrożenie programu. Pozwolenia na emisję do wysokości przyznanych pułapów udzielane są
bezpłatnie. W latach 1994-98 duńskie elektrownie emitowały ok. 30 mln t CO2 rocznie. Program zakłada
obniżenie emisji do 23 mln t w roku 2001, a następnie do 20 mln t. w 2003 r. Program dopuszcza handel
przyznanymi prawami do emisji; zawiera więc silną zachętę do podejmowania działań na rzecz obniżania
aktualnego poziomu emisji przy użyciu najtańszych opcji redukcji. Integralnym elementem systemu są kary za
przekroczenie dopuszczalnego pułapu w wysokości 40 DKK za tonę CO2 (ok. 6 USD). Program dopuszcza
wykorzystywanie nie zrealizowanych pozwoleń na emisję do rozliczania się ze zobowiązań w kolejnych latach
(tzw. banking). Program zawiera przepisy, które mają zapobiegać dyskryminacji nowych producentów, którzy
chcieliby wejść na rynek energii.

3.5 Ochrona klimatu w Polsce w świetle integracji z UE

W chwili obecnej podstawowym celem polityki zagranicznej Polski jest uzyskanie
członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego też kolejne rządy podejmowały znaczny wysiłek
organizacyjny, administracyjny i techniczny, żeby cel ten zrealizować. W wyniku
intensywnych prac przygotowawczych w 1999 roku w większości dziedzin, w tym także w
obszarze “Środowisko” otwarto negocjacje członkowskie pomiędzy Polską a Unia
Europejską.
                                                
114 Dane przedstawione w “Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union”,

Annex 1:economic analysis, COM(2000)87,
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Do podstawowych warunków przystąpienia do negocjacji z UE oraz uzyskania
członkostwa w tej organizacji należy przejęcie przez Polskę unijnego acquis communitaire –
tj. całego dorobku prawnego UE. Dotyczy to także przepisów ochrony środowiska. W
praktyce oznacza to, że Polska będzie musiała transponować do swojego prawa te przepisy
UE, które zawarte są w dyrektywach UE i nie były do tej pory ujęte w krajowej legislacji.
Przepisy rozporządzeń i decyzji UE staną się dla naszego kraju obowiązujące z chwilą
wejścia do Unii. Harmonizacja prawa będzie pierwszym etapem procesu prowadzącym do
wdrożenia przyjętych przepisów.  Polegać ono będzie na stworzeniu odpowiedniej struktury
administracyjno-instytucjonalnej oraz fizycznym wypełnieniu wymagań (np. budowa
urządzeń oczyszczających gazy odlotowe itp.). Będziemy musieli wdrożyć  nie tylko nowe
dyrektywy UE, które cechuje nowoczesny sposób patrzenia na ochronę środowiska, ale także
te, które UE przyjęła kilka lub kilkanaście lat temu i których realizacja może ograniczyć lub
utrudnić realizację ekorozwoju w naszym kraju (patrz RAMKA 9).

Prawny dorobek UE bezpośrednio odnoszący się do ochrony klimatu sprowadza się w
zasadzie do jednego rozporządzenia nakazującego stosowanie odpowiednich metod
inwentaryzacji i monitoringu emisji gazów szklarniowych. Rozporządzenie to zostało
opublikowane w 1993 roku, w 1999 roku znowelizowano je tak, aby narodowe systemy
inwentaryzacji i monitoringu wprowadzone w państwach członkowskich spełniały
wymagania Protokołu z Kioto. Zapisy zawarte w rozporządzeniu nie będą miały wielkiego
wpływu na sytuację w Polsce. Wprawdzie istniejący w naszym kraju system monitoringu i
weryfikacji emisji znacznie odbiega od wymagań UE,  ale wymagania unijne łatwo będzie
wdrożyć(będzie to co prawda wymagało pewnego wysiłku organizacyjnego i poniesienia
dodatkowych nakładów, a przede wszystkim podjęcia odpowiednich decyzji przez Rząd oraz
Ministerstwo Środowiska). Znacznie trudniejsze okaże się jednak dostosowanie się Polski do
ogólnych wytycznych i wymagań polityki ekologicznej UE, składających się na tzw. miękką
część acquis, a obejmującą ogólne wskazówki, zasady postępowania, programy działania i
inne dokumenty wyrażające cele polityczne UE, ale pozbawione wiążącego charakteru
prawnego. Większość unijnego dorobku w dziedzinie ochrony klimatu należy właśnie do tej
kategorii.

Unia Europejska znacznie poważniej podchodzi do kwestii ochrony klimatu, niż ma to
miejsce w naszym kraju. Kwestie klimatyczne stały się jedną z pięciu kluczowych kwestii V
Programu Ochrony Środowiska UE. Konieczność kontynuowania przez UE działań na rzecz
ochrony klimatu została potwierdzona w 2000 roku w dokumencie Komisji Europejskiej
analizującym realizację V Programu115. Także ostatnie wypowiedzi Komisarza UE ds.
ochrony środowiska M. Wallstrom wskazują, ze poświęca ona dużo uwagi zmianom klimatu.
Dlatego też należy się spodziewać, że w VI Programie Ochrony Środowiska UE problem
ochrony klimatu będzie jeszcze silniej zaakcentowany, a Komisja podejmie bardziej
zdecydowane działania aby wdrażać skuteczne instrumenty tej polityki w krajach
członkowskich. Tocząca się obecnie dyskusja na temat roli instrumentów elastyczności,
zwłaszcza handlu emisjami w unijnej strategii realizacji celów Protokołu z Kioto wydaje się
potwierdzeniem tej tezy.

W ciągu najbliższych lat 3-5 lat kraj nasz stanie się zapewne członkiem Unii
Europejskiej. Decyzje Komisji dotyczące polityki klimatycznej, wpłyną więc na kierunki
polityki ekologicznej Polski. Będziemy musieli zrezygnować z biernego podejścia do ochrony

                                                
 115 „Global Assessment”. European Commision, Meeting in Madrid. March 2000.
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klimatu.  Istnieje prawdopodobieństwo, że Polska zostanie zobowiązana do opracowania
realistycznego scenariusza rozwoju gospodarczego i związanego z nim scenariusza redukcji
emisji gazów szklarniowych. Przyszłe zobowiązania naszego kraju odnoszące się do
zmniejszenia emisji gazów szklarniowych - w ramach UE - będą ustalane na jego podstawie.
Niewykluczone, że będziemy musieli w latach 2013 - 2018, tj. w drugim okresie
budżetowym116, zmniejszyć emisji gazów szklarniowych znacznie bardziej niż wyobraża to
sobie dziś część menadżerów gospodarczych i polityków polskich. W chwili obecnej oraz w
nadchodzących latach potencjał redukcji emisji, np. w wyniku podnoszenia efektywności
wykorzystania energii jest (i będzie) w Polsce o wiele wyższy niż w krajach będących
obecnie członkami Unii, zwłaszcza tych, które od wielu lat prowadzą bardzo ostrą i
konsekwentną politykę ekologiczną. Wykonane niedawno szacunki wskazują, że nawet przy
stosowaniu aktywnych instrumentów polityki klimatycznej UE, w pierwszym okresie
budżetowym   łączny roczny deficyt redukcji emisji sięgnie 300 mln t CO2 ekw. W tym
samym okresie Polska może dysponować nadwyżką rzędu 50-100 mln t. Naturalnym celem
strategii Unii będzie więc wykorzystanie redukcji osiągniętej przez Polskę do rozliczenia
swych zobowiązań. Od umiejętności polskich negocjatorów zależeć będą zasady przejęcia tej
nadwyżki oraz związane z tym korzyści.

 RAMKA 9
 Polska a Dyrektywa 88/609/EWG

 
 Jedną z dyrektyw, której wymagania Polska będzie musiała transponować do swego systemu prawnego

jest dyrektywa 88/609/EWG w sprawie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania energetycznego. Wśród
przepisów wprowadzanych tym aktem znajduje się także zobowiązanie do budowy mokrych instalacji
odsiarczania spalin w tzw. nowych instalacjach (są to instalacje, które uruchomiono po 1987 roku). Dla Polski
oznacza to konieczność ich budowy w kilku elektrowniach zawodowych i przemysłowych (liczba będzie zależeć
od doprecyzowania pojęcia “nowe instalacje” – czy będą to inwestycje które uzyskały pozwolenie na budowę po
1987 roku czy też te, które faktycznie wtedy uruchomiono) co wymaga dużych nakładów finansowych. Zgodnie
ze stanowiskiem negocjacyjnym Polski w obszarze “Środowisko” inwestycje te powinny zostać wykonane do
końca 2002 roku.

 Ze względu na wysoki koszt niezbędnych inwestycji oraz na krótki okres ich realizacji nie będzie to
proces łatwy. Energetyka  musi znaleźć dodatkowe źródła sfinansowania tych inwestycji przy czym warto sobie
uświadomić, że podobny, a prawdopodobnie nawet większy, efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji (przy
czym zmniejszeniu uległaby nie tylko emisja SO2 ale także innych zanieczyszczeń), wystąpiłby gdyby środki te
przeznaczyć na działania w zakresie efektywnego wykorzystania energii, zarządzania popytem na energię czy jej
produkcji w oparciu o źródła odnawialne itp. Wysoki koszt budowy urządzeń odsiarczających  oraz konieczność
pokrycia tych wydatków w krótkim okresie czasu wydrenuje istniejące w Polsce źródła finansowania inwestycji
w ochronie powietrza (zarówno własne źródła energetyki jak i środki funduszy ekologicznych), dlatego też
większość z tych działań, po zakończeniu budowy instalacji odsiarczających, nie będzie kontynuowana. Sektor
energetyczny uzna bowiem, że wykonał swoje zadania w zakresie ochrony powietrza. Pamiętać także należy, że
inwestycje te przyczynią się do wzmocnienia pozycji energetyki konwencjonalnej w Polsce. Po przeznaczeniu
tak wielkich pieniędzy na instalacje odsiarczające politycy nie będą bowiem skłonni do dokonywania głębokiej
rewizji dotychczasowej polityki energetycznej kraju i podejmowania decyzji, aby przeznaczać dodatkowe środki
na rozwój energetyki alternatywnej.

Nacisk na zaostrzenie krajowej polityki klimatycznej można uznać za negatywny aspekt
integracji, ale zdaniem autorów niniejszego opracowania zjawisko to może potencjalnie
przynieść wiele skutków pozytywnych, które dadzą o sobie znać w dłuższym horyzoncie
czasowym, takich jak np. podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu (dzięki
wymuszeniu na polskich podmiotach gospodarczych aby stosowały efektywniejsze procesy
                                                
 116 Zgodnie z ustaleniami Protokołu z Kioto dotychczasowe zobowiązania dotyczące wielkości redukcji emisji

gazów szklarniowych w pierwszym okresie budżetowym, nie będą mogły być zmienione nawet po
rozszerzeniu UE.
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wytwórcze), zmniejszenie strat ekologicznych (kosztów zewnętrznych), podniesienie rangi
ochrony środowiska w polityce rządu117.

Wydaje się także, że – z punktu widzenia realizacji polityki ochrony klimatu - integracja
przyniesie Polsce także szereg innych, bardziej bezpośrednich korzyści. Najważniejsze z nich
to:
♦ możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na ochronę środowiska (także

w zakresie obniżania emisji) ze źródeł unijnych - funduszy przedakcesyjnych i (przede
wszystkim) funduszy kohezyjnych oraz mechanizmów ukierunkowanych bezpośrednio na
ochronę klimatu (JI, handel emisjami);

♦ możliwość pełnego uczestnictwa Polski w takich programach jak: ALTERNER, SAVE, w
programach badawczych, naukowych i in., które nakierowane będą na rozwój
odnawialnych źródeł energii, jej oszczędzanie i bardziej efektywne wykorzystywanie;

♦ możliwość łatwiejszego transferu do Polski wysokowydajnych i nowoczesnych
technologii;

♦ niezwykle ważną korzyścią będzie możliwość uzyskania realnego wpływu na politykę
klimatyczną Unii Europejskiej. Polska jako duży emitent gazów szklarniowych będzie
zainteresowana aktywnym udziałem w tworzeniu i realizacji unijnej polityki klimatycznej.

Aby umiejętnie zdyskontować te potencjalne korzyści Polska musi jasno zdefiniować
swój cel i interes w zakresie polityki ochrony klimatu w ramach integracji europejskiej. Tylko
wtedy Rząd będzie w stanie jasno określić oczekiwania naszego kraju wobec polityki ochrony
klimatu UE, a w nadchodzących latach aktywnie włączyć się w tworzenie tej polityki.

Ogromne znaczenie dla przyszłych kierunków polskiej polityki klimatycznej będzie
miał dominujący kierunek rozwoju gospodarczego naszego kraju. Istnieje zagrożenie, że UE
pod presją świadomego ekologicznie i bogatego społeczeństwa będzie dążyć do wycofywania
szczególnie energochłonnych i zanieczyszczających sektorów gospodarki ze swojego
terytorium i poszukiwać miejsca na ich lokalizację na terenie słabiej rozwiniętych,
nowoprzyjętych państw członkowskich. W takiej sytuacji Polska ma dwie drogi
postępowania. Po pierwsze może ulec presji i w przekonaniu, że wszelkiego rodzaju
inwestycje zagraniczne dobrze służą jej interesom gospodarczym oraz politycznym otworzyć
się na wszystkie możliwe inwestycje. Oznaczać to jednak będzie nie tylko wzrost emisji
gazów szklarniowych, ale prawdopodobnie także uniemożliwi osiągnięcie większości z
długoterminowych celów „II Polityki Ekologicznej Państwa”. Druga droga to próba
uniknięcia błędów, które zostały popełnione w krajach zachodnich i budowa gospodarki
opartej na technologii informatycznej i najnowszych osiągnięciach wiedzy. W tym drugim
przypadku konieczne będzie aktywne poszukiwanie tych inwestorów, którzy oferować będą
nowoczesne rozwiązania i odmawianie tym, którzy zainteresowani będą lokalizowaniem
przedsiębiorstw o niskim stopniu przetworzenia. Zdaniem autorów najnowszej
długookresowej strategii rozwoju Polski118 przyjęcie takiej strategii jest możliwe, będzie to
jednak bardzo trudne ze względów społecznych i politycznych.

Należy zatem przypuszczać, że UE będzie zainteresowania budową przez Polskę
instalacji odsiarczania spalin, ponieważ Polska stosuje unijne standardy emisyjne

                                                
 117 Działania na rzecz ochrony klimatu – bardziej niż wiele innych problemów ochrony środowiska – powinny

integrować politykę ekologiczną za realizację, której odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska z polityką
gospodarczą i finansową państwa

118 „Długookresowa strategia rozwoju Polski”. RCSS. Warszawa 2000.
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(kominowe)119. Natomiast znacznie mniej wykaże zainteresowana (przynajmniej w
początkowym okresie) działaniami na rzecz redukcji emisji gazów szklarniowych, gdyż
wielkość tej emisji nie została objęta ograniczeniami wynikającymi z przyjęcia standardów
emisyjnych. Konstatacja tego faktu ma niezwykle ważne znaczenie - oznacza bowiem, że w
trakcie procesu integracyjnego Polska wdrażając postanowienia przepisów ekologicznych
Unii Europejskiej, musi postarać się o środki finansowe na realizację inwestycji istotnych z
punktu widzenia jej własnego interesu - w tym wypadku np. w zakresie poprawy
efektywności wykorzystania energii czy jej produkcji w oparciu o źródła odnawialne.

                                                
 119 Jednakże UE nie będzie finansowo wspierała większości z tych inwestycji gdyż unijne środki pomocowe nie

mogą być wykorzystywane na wspieranie inwestycji prywatnych. Ze środków unijnych można będzie
natomiast wesprzeć tworzenie krajowego (państwowego) ośrodka monitorującego wielkość emisji gazów
szklarniowych.
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CZĘŚĆ  IV – Nowe instrumenty polityki klimatycznej

4.1 Prognoza rozwoju negocjacji klimatycznych

Wielu obserwatorów sceny światowej polityki ekologicznej uważa, że przyjęcie
Protokołu z Kioto na Trzeciej Konferencji Stron UN FCCC otworzyło nowy rozdział w
światowej polityce klimatycznej. Ale ostateczna ocena czy Protokół z Kioto przyczyni się do
rzeczywistego ograniczenia groźby destabilizacji światowego systemu klimatycznego,
wymaga jeszcze czasu. Obecnie kluczowym problemem jest jego ratyfikacja, która wymaga
ustalenia szeregu technicznych aspektów porozumienia i zgodnej współpracy
najważniejszych partnerów międzynarodowych.

Zgodnie z Protokołem z Kioto strony wymienione w Aneksie I Konwencji powinny
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych łącznie o 5,2% w stosunku do roku bazowego
Konwencji. Niektórzy już dziś decydują się dobrowolnie na większe ograniczenia,  na
przykład Dania planuje redukcję emisji gazów cieplarnianych o połowę do  2030 r. Ale w
przypadku wielu państw nie tylko skromne wymogi Protokołu, ale także słabsze
zobowiązania UN FCCC wydają się trudne do realizacji. Już teraz wiadomo, że z obowiązku
stabilizacji emisji nie wywiążą się m.in. Stany Zjednoczone. Może oznaczać to, że dalsze
negocjowanie zaostrzenia  wymagań UN FCCC będzie niezwykle trudne. Dlatego też pod
naciskiem krajów, w których stabilizacja lub ograniczenie emisji gazów szklarniowych
wymaga dużych nakładów, Protokół z Kioto wprowadza możliwość skorzystania z tzw.
mechanizmów elastyczności: handlu emisjami120, mechanizmu czystego rozwoju (CDM -
Clean Development Mechanism) i instrumentu wspólnego działania (JI - Joint
Implementation). Ich idea polega na tym, aby kraje które nie są w stanie zredukować swojej
emisji gazów szklarniowych w stopniu określonym przez Protokół z Kioto, mogły na rynku
międzynarodowym kupować jednostki redukcji emisji gazów szklarniowych (handel
emisjami) lub inwestować w projekty, które przyczyniają się do takiej redukcji (CDM i JI121).
Oczekuje się, że mechanizmy elastyczności ułatwią stronom wywiązywanie się ze
zobowiązań, doprowadzając jednocześnie do obniżania kosztów wdrażania Protokołu w życie
oraz stopniowego włączania w krąg działań prowadzących do redukcji emisji krajów
rozwijających się. Ostateczne porozumienie dotyczące sposobu funkcjonowania
mechanizmów elastyczności nie zostało jeszcze zawarte. Zgodnie z tzw. Planem Działań z
Buenos Aires (Buenos Aires Action Plan) miało być ono gotowe w 2000 r. Fiasko
Konferencji w Hadze sprawia, że perspektywa szybkiego zakończenia rozmów w tej
dziedzinie staje się mniej realna. Od wynegocjowania sposobu stosowania instrumentów
elastycznych zależeć będzie siła Konwencji Klimatycznej i jej skuteczność w rzeczywistej
ochronie klimatu. Dlatego organizacje pozarządowe, a także wiele krajów stron Konwencji,
stoją na stanowisku, że redukcje osiągnięte w wyniku stosowania mechanizmów elastyczności
powinny stanowić jedynie uzupełnienie redukcji uzyskanych poprzez działania krajowe. W
przeciwnym wypadku kraje najbogatsze, mogąc  “wykupić się” od swych obowiązków,
zainwestują w tanie projekty zagraniczne i nie podejmą wysiłków na rzecz przekształcania
swych systemów gospodarczych ku mniej emisyjnemu modelowi.

                                                
120 Ze względu na to, że w istocie sprzedaje się i kupuje redukcję emisji, to instrument ten powinien nazywać się

handlem jednostkami redukcji emisji.
121 Mechanizmy CDM i JI są do siebie bardzo podobne, podstawowa różnica między nimi polega na tym, że

mechanizm JI może być stosowany jedynie pomiędzy krajami wysokorozwiniętymi, należącymi to tzw.
Aneksu I UN FCCC, a CDM może być stosowany także w krajach rozwijających się (patrz także rozdział 4.4 o
AIJ/JI)
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Przyjęcie Planu Działań z Buenos Aires stanowiło próbę zaplanowania kierunku
rozwoju wydarzeń wokół Konwencji Klimatycznej, usystematyzowania negocjacji oraz
wprowadzenia równowagi między klasycznymi tematami wynikającymi bezpośrednio z
Konwencji, a nowymi problemami wniesionymi przez Protokół.

Najważniejsze zagadnienia, na których skupiają się obecnie prace na forum UN FCCC
obejmują:
Konwencja
♦ zalecenia dotyczące gospodarowania środkami GEF;
♦ funkcjonowanie pomocy technicznej oraz mechanizmów finansowych wspomagających

przygotowywanie krajowych raportów klimatycznych (national communications) przez
kraje spoza Aneksu I (rozwijające się);

♦ tworzenie potencjału (capacity building) oraz transfer technologii pozwalających na
ograniczanie emisji gazów szklarniowych do krajów spoza Aneksu I i krajom o
gospodarkach w okresie przejściowym;

♦ analiza niekorzystnych oddziaływań globalnych zmian klimatycznych na kraje
szczególnie wrażliwe oraz  wpływu działań ograniczających emisje CO2 na gospodarki
uzależnione od eksportu paliw kopalnych.

Protokół z Kioto
♦ udoskonalenie metodologii oraz zwiększenie rygorów dotyczących krajowych systemów

inwentaryzacji emisji przez kraje Aneksu I, oraz pomoc świadczona w tym zakresie
krajom o gospodarkach w okresie przejściowym;

♦ wypracowanie metod umożliwiających określanie wielkości wychwytów i pochłaniania
gazów szklarniowych na skutek zmian w gospodarce gruntami oraz leśnictwie (land-use,
land-use change and forestry) oraz zasad ich uwzględniania w wypełnianiu zobowiązań
nałożonych Protokołem (Art 3. Protokołu);

♦ wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących przedkładania przez strony raportów
oraz procedury weryfikacji raportów (Art. 7 i 8);

♦ uzgodnienie procedur, reguł i zasad stosowania przez kraje Aneksu I mechanizmów
elastyczności: joint implementation (Art. 6), CDM (Art. 12); handel emisjami (Art.17), z
których w rozumieniu wielu stron Konwencji priorytet przypada CDM, który powinien
stanowić instrument wspierania krajów rozwijających się w realizacji zrównoważonego
rozwoju;

♦ procedury i mechanizmy pozwalające określić stopień wywiązywania się ze zobowiązań
przez strony oraz sankcje za niewywiązywanie się ze swych zobowiązań (non-
compliance) (Art. 18).

Problemy związane z powyższymi zagadnieniami – zgodnie z Planem Działań z
Buenos Aires powinny były zostać rozwiązane w 2000 roku w trakcie Konferencji Stron.
Dlatego też w latach 1999 i 2000 prowadzono intensywne konsultacje, w celu osiągnięcia
konsensusu, który pozwoliłby Stronom na podpisanie porozumienia. Ponieważ stanowiska
Stron pozostawały rozbieżne zdecydowano o zwołaniu dodatkowej sesji we wrześniu 2000
roku w Lyon. Niestety nie doprowadziła ona do zbliżenia stanowisk. Dlatego też COP6 w
Hadze rozpoczęto od powtórzenia przez negocjatorów wcześniejszych deklaracji i
przedstawienia stanowisk poszczególnych rządów lub grup krajów. Pierwszy tydzień
rozmów, nie rozwiązał żadnej spośród istotnych kwestii będących przedmiotem kontrowersji.
Również początek drugiego tygodnia nie wróżył powodzenia gdyż negocjacje praktycznie
zatrzymały się w miejscu. Dlatego też Prezydent Konferencji – holenderski minister ochrony
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środowiska Jan Pronk podjął decyzję o przerwaniu negocjacji technicznych (prowadzonych
przez zawodowych dyplomatów i negocjatorów) i rozpoczęciu negocjacji politycznych, w
gronie obecnych na obradach ministrów środowiska. Negocjacje takie rozpoczęły się w środę
i w zasadzie trwały bez przerwy do soboty (jeśli nie prowadzono rozmów oficjalnych to
poszczególni ministrowie spotykali się w mniejszych grupach). W sobotę rano – po
całonocnych negocjacjach – wydawało się, że osiągnięto kompromis, okazało się jednak, że
propozycje Stanów Zjednoczonych są nie do zaakceptowania przez Unię Europejską. Stało
się tak pomimo zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy szefem delegacji USA a
wicepremierem Wielkiej Brytanii. Inne kraje członkowskie Unii w tajnym głosowaniu
(wynikiem 14 : 1) odrzuciły jednak treść zawartego porozumienia.

Kluczowe rozbieżności dotyczą kwestii pochłaniania emisji dwutlenku węgla przez
ekosystemy oraz problemu tzw. dodatkowości, czyli uzgodnienia jaka część redukcji emisji
powinna być osiągnięta przez Strony Konwencji w wyniku działań podjętych we własnych
kraju, a jaka część może być zrealizowana poprzez wykorzystanie tzw. mechanizmów
elastyczności z Kioto (handel emisjami, Mechanizm Czystego Rozwoju, Joint
Implementation). Unia Europejska uważa, że większość redukcji powinna zostać osiągnięta w
wyniku działań krajowych, sprzeciwiają się temu politycy amerykańscy, wskazując, że
większy stopień elastyczności może znacznie obniżyć koszty wypełniania zobowiązań
Protokołu z Kioto122.

W politycznym impasie znajdują się dwie kwestie o kluczowym znaczeniu zarówno z
punktu widzenia Konwencji jak i Protokołu; są to: ocena czy zakres podjętych zobowiązań
umożliwia realizację celów Konwencji (adequacy of commitments), oraz kwestia
rozszerzania zobowiązań wynikających z Konwencji, w tym limitów emisji gazów
szklarniowych także na kraje rozwijające się.

Wydaje się, że na szczególną uwagę z punktu widzenia wdrażania polityki klimatycznej
w naszym kraju zasługują kwestie związane z Joint Implementation, handlem emisjami oraz
wychwytem i pochłanianiem CO2. Szersze omówienie tych zagadnień przedstawiono poniżej.

 4.2 Pochłanianie gazów szklarniowych

Roślinność stanowi jeden z najbardziej istotnych rezerwuarów węgla, czynnie
uczestnicząc w globalnym cyklu krążenia tego pierwiastka w środowisku. Węgiel w postaci
związków organicznych i nieorganicznych (zwłaszcza w postaci CO2) krąży pomiędzy
atmosferą, oceanami i biosferą lądową. Ocenia się, że w oceanach zawarte jest 50 razy więcej,
a roślinność lądowa i gleby zawierają trzykrotnie więcej węgla niż wynosi jego zawartość w
atmosferze. Jak się ocenia123 w ciągu ostatnich 200 lat zawartość węgla w atmosferze wzrosła
o około 175 Gt C. Stanowi to około 50% wyemitowanego do atmosfery (ze źródeł
antropogennych) węgla, pozostała ilość została zaabsorbowana przez oceany, gleby i
roślinność lądową. Los dwutlenku węgla związanego przez ekosystemy lądowe zależy od
tego czy został on związany przez glebę czy przez rośliny, od rodzaju ekosystemu itp.
Upraszczając można stwierdzić, że węgiel związany w złożu o szybkiej rotacji (liście,
roślinność zielna itp.) uwalniany jest do atmosfery w ciągu około jednego roku, węgiel
związany w złożach o długiej rotacji (pnie drzew, substancja organiczna w glebie itp.) może
być wycofany z atmosfery na kilkadziesiąt – kilkaset lat. W ujęciu globalnym ilość węgla
związanego w glebie jest wyższa od jego ilości zawartej w roślinach (tabela 11). Dlatego też
                                                
122 Prawdziwe intencje delegacji USA dobrze oddaje sformułowanie wypowiedziane przez kongresmena

amerykańskiego w trakcie COP 3: „...działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania domniemanej
antropogennej zmianie klimatu nie mogą ograniczyć amerykańskiego stylu życia ...”.

 123 „Special Report on Land-Use Change and Forestry”. Draft version. IPCC, 2000.
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zmiana wykorzystania użytków zielonych i lasów na rzecz rolnictwa prowadzi z reguły do
strat zasobów naziemnych węgla, natomiast zalesienia, zmiana struktury lasu, czy
odpowiednie nimi zarządzanie może pomóc w wycofywaniu węgla z atmosfery.

 Tabela 11. Globalne zasoby węgla w roślinach i glebach
 

 Biomy  Globalne zasoby węgla (w Gt C)  Udział
 w %

  Rośliny  Gleby  Razem  
 Lasy
 Pola uprawne
 Bagna
 Pozostałe*

 359
 3
 15
 89

 787
 128
 225
 871

 1146
 131
 240
 960

 46
 5
 10
 39

 Razem  466  2011  2477  100
 * - sawanny, obszary murawowe itp.
 Źródło: „Special Report on Land-Use Change and Forestry”. Draft version. IPCC, 2000.
 

Możliwość tę dostrzeżono w trakcie negocjacji Protokołu z Kioto. Artykuł 3 Protokołu
stwierdza, że działania człowieka w sektorze użytkowania ziemi, szczególnie zmiany w jej
użytkowaniu oraz w leśnictwie, mogą mieć wpływ na emisję i pochłanianie gazów
szklarniowych. Szczegółowo formułują to artykuły 3.3 i 3.4. Artykuł 3.3 opisuje działania
związane z zalesianiem, odnowieniami terenów wylesionych w przyszłości i wylesianiem,
które wymagają wzięcia pod uwagę emisji lub pochłaniania gazów szklarniowych. Artykuł
3.4 mówi natomiast, że Strony mogą podjąć również inne działania  (np. prace odnoszące się
do gospodarki ziemią, leśnictwa i rolnictwa) jako sposobu ograniczania emisji.

Zanim Protokół będzie mógł wejść w życie trzeba przyjąć wspólne definicje dotyczące
gospodarki ziemią i leśnictwa oraz rozstrzygnięcie wielu istotnych problemów i kwestii w
tym zakresie. Na przykład, jeżeli nie zostaną szczegółowo i jasno zdefiniowane takie pojęcia
jak: lasy, zalesienia, wylesienie, odnowienie zalesienia lub  nie zostaną przyjęte wspólne
zasady obliczania zmian w emisji i pochłaniania w efekcie działań w zakresie leśnictwa i
gospodarki ziemią, to istnieje niebezpieczeństwo, że wyniki prowadzonych w tym zakresie
przez poszczególne kraje obliczeń nie będą porównywalne i nie będzie możliwa ich
weryfikacja. W konsekwencji mogłoby się okazać, ze chociaż wyliczona na papierze
zawartość węgla w atmosferze spadnie, to w rzeczywistości będzie zupełnie inaczej.

Dostrzegając te zagrożenia Strony Konwencji Klimatycznej zwróciły się do
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych z prośbą o przygotowanie specjalnego
raportu rozstrzygającego najważniejsze problemy związane z leśnictwem i zarządzaniem
ziemią oraz możliwością wykorzystania ich w realizacji podstawowego celu Ramowej
Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu. Raport ten został opublikowany w 2000 r. przed
COP6 124 wskazał on na znaczny zakres niepewności dotyczący mechanizmu, wielkości i
trwałości efektu pochłaniania dwutlenku węgla przez różne typy ekosystemów. Zgodnie z
przypuszczeniami problemy związane z wykorzystywaniem działań w zakresie leśnictwa i
gospodarki ziemią do wywiązywania się przez strony ze zobowiązań nałożonych Protokołem
z Kioto okazały się jedną z najbardziej spornych kwestii konferencji w Hadze i ostatecznie
przyczyniły się do fiaska COP6.

Liczne środowiska, przede wszystkim organizacje ekologiczne zajmujące się
problemem ochrony klimatu, bardzo sceptycznie zapatrują się na możliwość uwzględnienia

                                                
 124 „Special Report on Land-Use Change and Forestry”; IPCC , Cambridge University Press, 2000.
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redukcji emisji uzyskanej w wyniku zmian w sposobie gospodarowania ziemią oraz zalesiania
w krajowych programach wypełniania zobowiązań Protokołu z Kioto125. Zdaniem działaczy
ekologicznych dla zapobieżenia antropogennej zmianie klimatu konieczne jest dokonanie
fundamentalnej zmiany w podejściu do rozwoju, a przede wszystkim do takich kwestii jak
produkcja i wykorzystanie energii, transport i mobilność społeczeństwa, wielkość konsumpcji
zasobów naturalnych itp. Ponieważ zmiany takie będą bardzo trudne do przeprowadzenia,
istnieje obawa, że wiele krajów nie zechce ich realizować, a swoje zobowiązania zastąpią
poprawą zarządzania na terenach leśnych lub zalesianiem nowych obszarów. Wychwyty
węgla uzyskane tą drogą obarczone są bardzo dużą niepewnością naukową. Obawy ekologów
należy uznać za uzasadnione w świetle dyskusji nad wspomnianą wcześniej wstępną wersją
raportu IPCC, w której przedstawiciele USA, Kanady, Nowej Zelandii i Rosji domagali się,
aby z raportu usunięto akapit mówiący o możliwości zastępowania przez niektóre państwa
działań na rzecz redukcji emisji przez prace przy zalesianiu126.
Zdaniem organizacji pozarządowych istnieją także inne zagrożenia, na które zwraca uwagę
raport IPCC. Najważniejsze z nich to:
♦ możliwość zastępowania realnych działań na rzecz redukcji emisji poprzez nie

podlegające weryfikacji prace przy zalesianiu i gospodarce ziemią;
♦ możliwość zastępowania naturalnych, wieloletnich ekosystemów leśnych szybko

rosnącymi, monokulturowymi hodowlami leśnymi (w których np. stosowane będą drzewa
zmodyfikowane genetycznie);

♦ prowadzenie przez państwa (lub firmy prywatne) rabunkowej gospodarki leśnej (np.
masowy wyrąb lasów) bez żadnych konsekwencji (w postaci wzrostu emisji gazów
szklarniowych) przy jednoczesnym uzyskiwaniu korzyści z zalesiania;

♦ możliwość podejmowania prac przy przebudowie lasów naturalnych (co może zmniejszyć
ich bioróżnorodność i zmienić ich naturalny charakter).

Na inne zagrożenie zwróciła uwagę norweska organizacja NorWatch127 , która na
początku 2000 r. zbadała działalność kilku norweskich przedsiębiorstw prywatnych
działających w Afryce. Prowadzą one plantacje leśne w kilku państwach afrykańskich, na
obszarach sięgających kilkudziesięciu tysięcy hektarów. Lasy te mają zazwyczaj charakter
monokultur, przede wszystkim hodowane są szybko rosnące gatunki sosny i eukaliptusa (w
mniejszym zakresie hodowane są gatunki drzew, z których otrzymuje się cenny surowiec
drzewny - np. mahoń). Przez wiele lat działalność tych przedsiębiorstw odbywała się na
zasadach komercyjnych, po  podpisaniu Protokołu z Kioto ich zarządy stwierdziły
jednoznacznie, że będą się domagały uzyskania od rządów krajów w których prowadzone są
plantacje przyznania kredytów (w postaci redukcji emisji) w ramach mechanizmu CDM.
Kredyty te zostaną następnie  odsprzedane rządom  krajów wysokorozwiniętych, które będą
miały trudności w spełnieniu swoich zobowiązań w ramach działań krajowych. Zdaniem
autora raportu sytuacja ta niewiele wspólnego ma z działaniami na rzecz ochrony klimatu i
przypomina raczej sposób, w jaki w XVIII wieku państwa europejskie postępowały w swoich
koloniach. Wskazuje to także na jeszcze jedno niebezpieczeństwo – złe zdefiniowanie ram
tzw. mechanizmów z Kioto może doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy w prowadzonych
przez siebie działaniach komercyjnych, będą starali się uzyskać dodatkowy dochód poprzez
“podciąganie”  swoich prac pod parasol Konwencji Klimatycznej.

Powyższe problemy w mniejszym stopniu dotyczą sytuacji leśnictwa w naszym kraju.
                                                
 125  „Climate Action Network Statement paper”. CAN. Maszynopis. Bonn. Listopad 1999
 126 Zob.: „Time to close the forests and climate loopholes”. WWF, Greenpeace, Press Release. Montreal,

10.05.2000
 127 H. Eraker, „CO2lonialism. Norwegian Tree Plantations, Carbon Credits and Land Conflicts in Uganda. 2000
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W krajobrazie dominują bowiem lasy, założone przez człowieka, których hodowlą zajmują
się leśnicy – pracownicy przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Większość naturalnych
zbiorowisk leśnych została w Polsce objęta ochroną prawną jako obszary należące do parków
narodowych, rezerwatów, użytków ekologicznych czy parków krajobrazowych. Nie będą
więc one mogły być niszczone tylko dlatego, aby na ich miejsce wprowadzić szybko rosnące
monokultury leśne. Co więcej, zmiany strukturalne i kryzys rolnictwa (likwidacja
Państwowych Gospodarstw Rolnych - PGR), wycofywanie produkcji rolnej ze słabych gleb i
gruntów marginalnych) spowodowały, że istnieje znaczna nadwyżka powierzchni do zalesień
lub zakładania plantacji leśnych.

Lasy zajmują w Polsce około 28% powierzchni kraju - obszar około 8,7 miliona
hektarów. W sposób trwały przechwytują one 6,1% całkowitej emisji gazów szklarniowych
odprowadzanej z terenu kraju do atmosfery128. Oparta o założenia i wytyczne Polityki
Ekologicznej Państwa polska polityka leśna zakłada wzrost lesistości w 2020 r. do około 30%
powierzchni kraju. Oznacza to konieczność zalesienia w najbliższych latach około 700 tys.
ha, przy czym po upadku PGR, należałoby zalesić około 1,5 miliona ha (oznaczałoby to
wzrost lesistości do około 33 – 34% co większość leśników uznaje za wielkość właściwą)129.
Niestety, ograniczone możliwości finansowe Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe nie pozwalają
na prowadzenie zalesień na odpowiednim areale; w ostatnich latach rocznie sadzi się jedynie
około 10 – 15 tys. ha (oznacza to, że do 2020 r. zalesione zostanie jedynie około 300 tys. ha).
Dlatego polskie leśnictwo musi poszukiwać nowych źródeł finansowania prac przy tworzeniu
powierzchni leśnych. Zdaniem autorów raportu FEWE130 mechanizmem wspomagającym
finansowanie nowych zalesień mógłby być handel emisjami. Przychody osiągane w wyniku
sprzedaży jednostek redukcji emisji gazów szklarniowych leśnictwo mogłoby inwestować w
intensyfikację prac przy zalesianiu.

 4.3 Handel emisjami

Interesującym mechanizmem ochrony klimatu, którego wprowadzenie w ramach UN
FCCC jest obecnie dyskutowane przez Strony Konwencji jest międzynarodowy handel
jednostkami redukcji emisji gazów szklarniowych. Możliwość jego stosowania wprowadza
Artykuł 17 Protokołu z Kioto, który stwierdza, że Strony Konwencji wynegocjują i przyjmą
na kolejnych  Konferencjach (COP) reguły, zasady i sposoby stosowania tego mechanizmu.
Co istotne, artykuł ten stwierdza, że handel emisjami powinien mieć charakter uzupełniający
(dodatkowy) do działań podejmowanych na rzecz redukcji emisji przez poszczególne Strony
Protokołu131.

Za wykorzystaniem omawianych mechanizmów przemawia możliwość  obniżenia
kosztów związanych z redukcją emisji gazów szklarniowych. Idea jest prosta.
Przedsiębiorstwo (lub rząd), w którym koszt zmniejszania emisji gazów szklarniowych jest
niski, sprzedaje osiągniętą redukcję przedsiębiorstwom (krajom), w których obniżenie emisji
                                                
 128 W. Galiński, M. Kuppers. „Polish forest ecosystems: the influence of changes in the economic system on the

carbon balance”. Climate Change 27/94:103 – 119. 1994
 129 R. Grześkiewicz, Z. Karaczun. „Przekształcenia własnościowe w rolnictwie a ochrona środowiska”. Raport

1/95. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 1995.
 130 „Opracowanie i uaktualnienie makroekonomicznych i sektorowych scenariuszy redukcji emisji i pochłaniania

gazów cieplarnianych do roku 2020”. FEWE. Warszawa, 1999.
 131 W praktyce oznacza to, że Strony Konwencji powinny zmniejszyć swoją emisję przede wszystkim poprzez

działania na terenie swojego kraju, a zakupić mogą jedynie niewielkie ilości brakujących, do spełnienia
wymagań Protokołu, jednostek redukcji.
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jest kosztowne. Cena sprzedaży/kupna jednostki redukcji  ustalana jest w drodze negocjacji
pomiędzy stronami transakcji.

Handel emisjami, jako instrument realizacji polityki ekologicznej w odniesieniu do
ochrony powietrza ma już pewną tradycję. Początek jego stosowania sięga połowy lat 70.
kiedy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono system zbywalnych pozwoleń na emisję
zanieczyszczeń do powietrza. Stworzony system dawał różnego typu przedsiębiorstwom
szeroką możliwość zbywania nadwyżki osiągniętej redukcji lub zakupywania potrzebnej
emisji od innych firm, pozwalał także na magazynowanie osiągniętych nadwyżek redukcji,
aby je później wykorzystać we własnym przedsiębiorstwie (kiedy nastąpi wzrost emisji) lub
też sprzedać na rynku innym firmom. System okazał się sukcesem, prowadząc do obniżenia
kosztów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem i jednoczesnej poprawy jakości
atmosfery. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kilka różnych krajów wprowadziło narodowe
systemy handlu emisjami (redukcjami emisji) w odniesieniu do różnych zanieczyszczeń, jako
pierwszy kraj z centralnej Europy zrobiła to (w odniesieniu do emisji SO2) w 1999 roku
Słowacja. W Polsce na początku lat 90. przeprowadzono pilotaż wykorzystania handlu
emisjami jako instrumentu polityki ekologicznej państwa; wyniki tych prac okazały się
bardzo obiecujące. Wskazywały one na możliwość zmniejszenia wielkości emisji bez
ponoszenia nadmiernych kosztów społecznych i ekonomicznych. Niestety do chwili obecnej
możliwość zastosowania krajowego handlu emisjami nie wyszła w Polsce poza ramy studiów,
planów i analiz.

Podobny, do proponowanego w stosunku do gazów szklarniowych, system handlu
emisjami wprowadzono w odniesieniu do handlu substancjami niszczącymi warstwę
ozonową. Wprowadzony system ma na celu obniżenie kosztów osiągnięcia celów Protokołu
Montrealskiego do Konwencji Wiedeńskiej w sprawie niszczenia warstwy ozonowej132.
Wprowadzenie obrotu emisją gazów szklarniowych (a w zasadzie redukcją tej emisji) będzie
jednak trudniejsze ze względu na większą ilość uczestników zainteresowanych udziałem w
rynku i bardziej złożoną naturę zjawiska globalnego ocieplenia.

 Sama idea mechanizmu wydaje się prosta i zrozumiała ale jego wdrożenie w życie
może doprowadzić do spowolnienia negocjacji w tej dziedzinie. Wcześniej, zgodnie z Planem
Działań z Buenos Aires133, porozumienie w zakresie stosowania handlu emisjami w ramach
UN FCCC miało zostać osiągnięte w 2000 r., fiasko konferencji w Hadze spowodowało, że
kwestia ta najwcześniej negocjowana będzie wiosną 2001 roku. Po COP 6 trudno jednak
spodziewać się, że Strony Konwencji dojdą w tym zakresie do porozumienia. Główne
kontrowersje dotyczą użytego w Art. 17 pojęcia “dodatkowości” (supplementarity), która
powinna charakteryzować handel emisjami. Kraje JUSCANZ opowiadają się bowiem za
nieograniczoną możliwością uzyskiwania jednostek redukcji poprzez handel nimi, podczas
gdy Unia Europejska opowiada się za przyjęciem maksymalnego poziomu, do jakiego handel
taki mógłby się odbywać134.

Największe niebezpieczeństwo, związane z wykorzystaniem handlu emisjami jako
instrumentu realizacji celów Protokołu z Kioto, przysporzy możliwość wykorzystania go
przez Państwa, które spodziewają się trudności z osiągnięciem celów Protokołu. Mogą one

                                                
 132 J. Hauff, „CO2 emission permit trading and the Polish reality. Revised Thesis Version”. Maszynopis.

Budapest. 1999.:
 133 „Matters related to the Kyoto Protocol. Work Programme on mechanisms”. UN FCCC/CP/1998/L.21
 134 Japan, USA, Iceland, Norway, Russian Federation, New Zeland and Australia, „Non-Paper on Principles,

Modalities, rules and Guidelines for and International Emission Trading Regime”. Maszynopis. 3.06.1998
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potraktować handel jako swoisty unik135 umożliwiający formalne wypełnienie swoich
zobowiązań bez rzeczywistego wysiłku na rzecz ograniczania emisji136. Zmiany gospodarcze,
które zaszły w krajach Centralnej i Wschodniej Europy spowodowały zmniejszenie zużycia
energii, a w konsekwencji także spadek emisji gazów szklarniowych. Jak już pisano w Polsce
spadek ten sięgnął około 24% (tj. ponad 100 mln ton CO2/rok), jeszcze większa redukcja
nastąpiła w Rosji i na Ukrainie (o około 30 – 50%, to jest o ponad 1 mld ton CO2/rok).
Zmniejszenie ilości gazów szklarniowych odprowadzanych przez te kraje do atmosfery nie
zostało spowodowane realizacją polityki ochrony klimatu w tych krajach, ale
podporządkowaniem gospodarki regułom wolnego rynku. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że
na rynku sprzedawana będzie redukcja emisji (“Hot air”)137, która nie przyczyni się (w skali
długoterminowej) do wdrażania skutecznych metod ochrony klimatu138, ale kupowana i
sprzedawana jest redukcja uzyskana przez poszczególne kraje “przy okazji” dokonywanych
zmian systemowych139.

Zgadzając się ze zdaniem, że możliwość handlu “Hot air” stanowić będzie istotne
zagrożenie dla globalnej ochrony klimatu, należy jednak stwierdzić, że postępowanie Unii
Europejskiej wobec tego problemu jest co najmniej dwuznaczne. Ograniczenie emisji gazów
szklarniowych przez UE stało się możliwe głównie dzięki przemianom strukturalnym jakich
dokonano na terenie byłego NRD (po jego przyłączeniu do RFN) oraz reformie brytyjskiego
górnictwa węglowego. Oczywiste, że działań tych nie podejmowano z myślą o ochronie
klimatu, ale miały podłoże czysto gospodarcze i ekonomiczne, mają one podobne podłoże do
zmian, które doprowadziły do redukcji emisji gazów szklarniowych w krajach Centralnej
Europy (czyli powinny być traktowane jako “Hot air”).

Wydaje się, że  istnieje możliwość wprowadzenia takich ram dla handlu emisjami, aby
mechanizm ten wspierał w rzeczywistości politykę ochrony klimatu. Podstawowym kryterium
powinno być przyjęcie do obrotu tylko takich jednostek redukcji emisji (ERU - Emission
Reduction Unit), które zostały uzyskane w efekcie realizacji projektów klimatycznych, np.
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, zwiększeniem efektywności
wykorzystania energii, zmniejszenia emisji metanu z wysypisk itp.  Obrót ERU powinien
odbywać się dopiero po potwierdzeniu przez Rząd określonego państwa, że określony poziom
redukcji został w rzeczywistości dokonany, a cały system powinien być weryfikowany i
pozostawać pod nadzorem Sekretariatu UN FCCC.

                                                
 135 W nomenklaturze organizacji ekologicznych zajmujących się ochroną klimatu możliwość tę nazywa się

“loophol”.
 136 „CAN recommendations to Ministers”. COP5 CAN Position Paper. Maszynopis. Bonn
 137 Redukcja emisji gazów szklarniowych wprowadzona do handlu emisjami, a uzyskana na drodze innej niż

realizacja polityki klimatycznej nosi w nomenklaturze POE nazwę “Hot air”. Jeszcze większym
niebezpieczeństwem dla możliwości wdrożenia skutecznych mechanizmów ochrony klimatu byłaby zgoda na
to, aby kraje posiadające “Hot air” i które w latach 2000 – 2008 emitować będą mniej gazów szklarniowych
niż wynosi ich cel UN FCCC (lub Protokołu z Kioto) mogłyby magazynować tę redukcję i sprzedawać całą
uzyskaną w ten sposób nadwyżkę w pierwszym okresie budżetowym (2008 – 2012). Ten drugi mechanizm
nazywany jest “Superheating air”, jednakże jak się wydaje istnieje bardzo małą szansa aby został on
zaakceptowany przez Strony Konwencji Klimatycznej.

 138 Polska oficjalnie odrzuca koncepcję “Hot air” przynajmniej w odniesieniu do redukcji emisji osiągniętej w
latach 1988 - 1992 w naszym kraju. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest z jednej strony społeczny koszt
dokonanej redukcji emisji (wyrażający siê m.in. ogromnym wzrostem bezrobocia), z drugiej zaś strony
niebezpieczeństwo, że w najbliższych latach emisja gazów szklarniowych w Polsce wzrośnie powyżej
poziomu z roku bazowego.

 139 S. Singer, L. Salter, O. Rapf., „Flexible Mechanisms – loophols or solid options for climate protection [w]
Reports on AIJ projects and contributions to the discussion of the Kyoto mechanisms”. Germany Federal
Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 2000: (nie podano miejsca wydania)
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Polska nie posiada dotychczas większego praktycznego doświadczenia w stosowaniu
tego instrumentu ochrony środowiska jakim jest obrót pozwoleniami na emisję, handel
emisjami czy handel jednostkami redukcji emisji. Tym niemniej wydaje się, że wprowadzenie
takiego systemu i jego włączenie do międzynarodowego systemu obrotu jednostkami redukcji
emisji nie powinno stanowić problemu.  Istnieje już w Polsce grupa ekspertów posiadająca
wystarczające doświadczenie dla inwentaryzacji i weryfikacji wielkości osiągniętej redukcji
emisji, w kraju rozpoczęto także budowanie systemu instytucjonalnego pozwalającego na
organizacyjną i administracyjną obsługę obrotu ERU. Zdaniem autorów opracowania system
ten mógłby być zbudowany następująco:
a. Podmiot (może być nim np. przedsiębiorstwo lub jednostka samorządowa) dokonuje

inwestycji, której celem jest redukcja emisji gazów szklarniowych (zwiększenie
efektywności zużycia energii, budowa instalacji energetycznej wykorzystującej paliwa
odnawialnego etc.), oblicza uzyskane w ten sposób jednostki redukcji emisji i przekazuje
informacje o nich do Centrum Inwentaryzacji Emisji;

b. Centrum Inwentaryzacji Emisji weryfikuje podane informacje o ilości ERU po czym
podpisuje z podmiotem redukującym emisje umowę o przejęciu ERU;

c. ERU wystawiane jest na sprzedaż przez Centrum Inwentaryzacji Emisji;
d. Centrum Inwentaryzacji Emisji, po sprzedaniu uzyskanych jednostek ERU, reguluje swoje

należności z podmiotem, powiadamia o dokonanej transakcji Sekretariat UN FCCC oraz
dokonuje niezbędnych zmian w inwentaryzacji emisji gazów szklarniowych z terenu
Polski.

Powyższy przykład stanowi jedną z możliwych propozycji stworzenia systemu, przy
czym istnieje wiele kwestii, które powinny być wyjaśnione (np. czy Centrum powinno
przyjmować wszystkie uzyskane ERU, czy też powinno określić listę przedsięwzięć, z
których uzyskane ERU będą mogły być wprowadzone przez Polskę do obrotu).
Najważniejsze jest jednak to, że wykonane w Polsce badania140 wskazują, że w naszym kraju
ciągle istnieje znaczny potencjał dla inwestycji, których realizacja przyczyni się do redukcji
emisji gazów szklarniowych. Dlatego też z perspektywy polskiej wprowadzenie handlu
emisjami może być opłacalne, gdyż oferując dodatkowy zysk dla przedsiębiorstw
podejmujących działania mające na celu ograniczenie emisji gazów szklarniowych, zwiększy
zainteresowanie tych podmiotów działaniami tego typu i  pomogłoby stworzyć rynek
inwestycji mających na celu ochronę klimatu.

 4.4 Przygotowanie do stosowania mechanizmów – na przykładzie AJI/JI

 4.4.1 Założenia mechanizmu AJI/JI
Jedną z zasad Konwencji Klimatycznej jest dążenie do wysokiej efektywności

ekonomicznej i minimalizacja kosztów ograniczania emisji gazów szklarniowych. Konwencja
zezwala także Stronom na podejmowanie wspólnych działań służących zapobieganiu
zmianom klimatycznym141. Te dwa założenia utorowały drogę do szerokiej dyskusji na temat
roli instrumentów ekonomicznych, które wdrażane przez strony Konwencji, pozwolą na
identyfikację najbardziej atrakcyjnych (z punktu widzenia efektywności kosztowej) projektów
                                                
 140 „Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji polskiej gospodarki do zmian klimatu”. Praca

zbiorowa pod red. M. Sadowskiego. IOŚ. Warszawa 1996; „Opracowanie i uaktualnienie
makroekonomicznych i sektorowych scenariuszy redukcji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych do roku
2020”. FEWE Warszawa 1999.

 141 „United Nation Framework Convention on Climate Change”. CC Secretariat, UNEP/IUC. Geneva 1992:
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inwestycyjnych służących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wspólne wdrażanie projektów służy zwiększeniu efektywności ekonomicznej polityki
klimatycznej (Joint Implementation - JI). Koncepcja ta zakłada, że kraje najbardziej
rozwinięte gospodarczo będą mogły finansować projekty inwestycyjne, które  ograniczą
emisję poza swymi granicami, traktując uzyskane tą drogą jednostki redukcji emisji jako
element realizacji własnych zobowiązań wynikających z Konwencji142. Rozwiązanie takie
wydaje się atrakcyjne zarówno z punktu widzenia kraju dawcy (ograniczenie kosztów
spełnienia wymogów Konwencji, eksport technologii i penetracja nowych rynków zbytu), jak
i państwa przyjmującego projekt JI (zapewnienie zewnętrznego finansowania projektów
służących ochronie klimatu, dopływ nowoczesnych technologii). Z drugiej strony wiele
rządów, a także liczne organizacje pozarządowe, odniosło się do tych propozycji z dużą
rezerwą. Zastrzeżenia rodziły się z obawy, że państwa wysoko rozwinięte zaniechają działań
krajowych służących zmianie modeli konsumpcji i reformie własnych gospodarek, a
skoncentrują się na “wykupywaniu się” od obowiązków nałożonych przez Konwencję,
realizując inwestycje w krajach słabiej rozwiniętych. Zarzutom tym towarzyszyła obawa, że
projekty JI zastąpią dotychczasową pomoc przeznaczaną na rozwój krajów rozwijających się,
co doprowadzi do sytuacji, w której całość korzyści związanych z JI zostałaby zawłaszczona
przez państwa najbogatsze143. W rezultacie, ze względu na narastające wątpliwości prawne i
polityczne, strony Konwencji nie zdecydowały się na pełną akceptację mechanizmu JI, a
jedynie na uruchomienie jego fazy pilotowej (nazwanej dla odróżnienia Activities
Implemented Jointly - AIJ), która według pierwotnego założenia miała trwać do 2000 r. Po
decyzji COP5 faza ta została przedłużona do 2005 r. Program AIJ pozbawiono głównego
elementu JI, jakim ma być transfer uzyskanych redukcji emisji na rzecz strony finansującej
projekt. AIJ mają służyć gromadzeniu doświadczeń i wypracowaniu reguł służących realizacji
projektów podejmowanych w ramach mechanizmów z Kioto: zarówno JI jak i CDM.

Podstawą traktatową dla realizacji Activities Implemented Jointly jest Decyzja 5/CP1
podjęta przez COP1 w 1995 r. Zgodnie z jej postanowieniami projekty inwestycyjne
realizowane jako AIJ muszą m.in.:
♦ być zgodne z celami i priorytetami krajowych strategii rozwoju i ochrony środowiska;
♦ uzyskać akceptację i oficjalne uznanie ze strony rządów państw uczestniczących w

realizacji projektu;
♦ zagwarantować “rzeczywiste, mierzalne i długoterminowe korzyści ekologiczne związane

z powstrzymaniem zmian klimatu, które nie zaistniałyby w przypadku niepodjęcia tych
inwestycji”.

Te ogólne kryteria są dość wieloznaczne i wymagają dalszego sprecyzowania w wyniku
praktycznych doświadczeń uzyskanych przy realizacji konkretnych projektów. W latach
1995-99 na całym świecie podjęto realizację blisko 150 projektów AIJ, ponad 80 z nich
realizowanych jest w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i w byłych republikach
radzieckich.

Nowym impulsem dla wspólnej realizacji projektów ograniczających emisję gazów
szklarniowych stało się przyjęcie Protokołu z Kioto. Art. 6 Protokołu (zob. RAMKA 10)

                                                
 142 Zgodnie z art. 4.2(a) Konwencji projekty JI mogą  być realizowane tylko pomiędzy krajami rozwiniętymi,

należącymi do tzw. Aneksu I Konwencji, natomiast wspólna realizacja projektów między krajami
rozwiniętymi a rozwijającymi się jest możliwa w ramach CDM..

 143 L. Backer „Update on Climate Convention negotiations” [w] Climate Change and the UN FCCC:
Background Information. Edited by Z. Karaczun. CANCEE, CNE, Warsaw – Brussels 1995.
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ustanawia ramy pełnego mechanizmu Joint Implementation, obejmującego podział i transfer
redukcji emisji uzyskanej w wyniku realizacji projektów. Ta faza JI rozpocznie się po wejściu
Protokółu w życie.

 4.4.2 Kryteria i procedura zatwierdzania projektów AIJ/JI w Polsce
Jako kraj Aneksu I,  Polska może uczestniczyć w AIJ/JI zarówno jako strona

finansująca projekty oraz jako strona je przyjmująca. Stosunkowo niskie koszty redukcji
emisji gazów cieplarnianych, a także dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne
umożliwiające realizację projektów inwestycyjnych sprawiają, że zainteresowanie Polski
skupia się przede wszystkim na drugiej z tych ról i tak właśnie jest ona postrzegana na forum
międzynarodowym. Obsługę projektów AIJ/JI realizowanych w Polsce zapewnia utworzony
w grudniu 1995 r. Sekretariat JI, działający obecnie w strukturze Biura Wykonawczego
Konwencji Klimatycznej.

Sekretariat JI opracował kryteria oceny, które mają pomóc w  wyborze projektów
najlepiej odpowiadających interesom Polski. Wśród kryteriów tych znajdują się następujące
postanowienia144:
♦ Przed rozpoczęciem każdego projektu JI możliwe musi być oszacowanie oczekiwanej

redukcji emisji; po wdrożeniu projektu możliwe musi być obliczenie redukcji
rzeczywistej.

♦ Projekty JI nie powinny prowadzić do pogorszenia innych lokalnych/regionalnych
wskaźników jakości środowiska, co miałoby być zrekompensowane redukcją emisji
gazów cieplarnianych. W przypadku gdyby projekty miały doprowadzić do zwiększenia
zanieczyszczenia powietrza, wody lub powierzchni ziemi konieczne jest podjęcie
odpowiednich działań ochronnych w ramach projektu JI.

 RAMKA 10

 Artykuł 6 Protokołu z Kioto

1. W celu realizacji zobowiązań wynikających z artykułu 3, każda Strona wymieniona w Załączniku I może
przekazać innej Stronie z Załącznika I lub nabyć od niej jednostki redukcji emisji powstałe w wyniku
projektów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych ze źródeł oraz zwiększenie ich usuwania
przez pochłaniacze w jakimkolwiek sektorze gospodarki, pod warunkiem, że:

(a) Każdy projekt otrzymał zgodę zainteresowanych Stron;
(b) Każdy projekt zawiera dodatkową redukcję emisji przez źródła lub dodatkowo zwiększa usuwanie przez
pochłaniacze w stosunku do tego co wydarzyłoby się bez jego realizacji
(c) Strona nie nabywa jednostek redukcji emisji, jeśli nie wypełnia swoich zobowiązań określonych w artykułach
5 i 7;
(d) Nabycie jednostek redukcji będzie dodatkowe w stosunku do działań krajowych dla celów wypełniania
zobowiązań zawartych w artykule 3.
2. Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokółu, na swojej pierwszej sesji lub później jak to

najszybciej będzie możliwe, może dalej opracować wytyczne dla wdrożenia niniejszego artykułu, w tym dla
weryfikacji i sprawozdawczości.

3. Każda Strona wymieniona w Załączniku I może upoważnić podmioty prawne do udziału, na jej
odpowiedzialność, w działaniach prowadzących do wytworzenia, transferu lub nabycia jednostek redukcji
emisji w ramach niniejszego artykułu.

4. Jeśli zakwestionowane zostanie wdrażanie przez Stronę wymienioną w Załączniku I wymagań o których
mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami artykułu 8, transfer i nabywanie
jednostek redukcji może być kontynuowane po zakwestionowaniu, pod warunkiem, że jednostki te nie będą

                                                
 144 „National Programme on AIJ under the Pilot Phase. Poland”. Uniform Reporting Format, 1999:

http://www.unfccc.de/program/aij/aijprog/aij_ppol.html
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wykorzystywane przez Stronę do wypełnienia zobowiązań wynikających z artykułu 3 aż kwestia
wypełniania zobowiązań zostanie rozstrzygnięta.

 

♦ Projekty JI powinny zachęcać do efektywnej kosztowo realizacji celów ekologicznych. W
sytuacji, gdy projekt obejmuje instalację nowych urządzeń nie powinno to prowadzić do
zwiększenia kosztów spełniania obowiązujących i oczekiwanych standardów ochrony
środowiska (takich jak np. normy związane z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej czy
postanowień konwencji międzynarodowych). Szczególnie pożądane są projekty i
technologie zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń u źródła.

♦ Projekty JI powinny zachęcać do oszczędnego użytkowania zasobów naturalnych oraz ich
ponownego użytkowania lub recyklingu odpadów.

♦ Projekty JI powinny sprzyjać wykorzystaniu nowoczesnych procesów produkcyjnych oraz
przyczyniać się do ich promocji w możliwie dużym stopniu.

♦ Projekty JI powinny być zgodne z polityką makroekonomiczną na szczeblu krajowym i
wojewódzkim.

♦ Projekty powinny być podejmowane tylko przez takich polskich partnerów, od których
można oczekiwać, że w długim okresie czasu będą wypłacalni.

Ponadto, projekty realizowane jako element AIJ, muszą spełniać wymogi wynikające
wprost z decyzji podjętych przez strony Konwencji. Między innymi każdy projekt musi być
formalnie zatwierdzony przez rządy krajów podejmujących współpracę oraz spełniać warunek
“dodatkowości” ekologicznej, to znaczy należy wykazać, że przynosi konkretne, mierzalne,
długoterminowe efekty w dziedzinie zapobiegania zmian klimatycznych, które nie
zaistniałyby, gdyby projekt nie był realizowany.

Zgodnie z zasadami opracowanymi przez Sekretariat JI procedura wdrażania projektów
AJI w Polsce jest kilkustopniowa. Składają  się na nią następujące etapy:

ETAP 1. List intencyjny – tzw. Memorandum of  Understanding.
Wstępnym warunkiem realizacji projektu AIJ/JI jest podpisanie listu intencyjnego
stanowiącego umowę międzyrządową. Opracowanie, uzgadnianie i podpisanie
Memorandum of Understanding z krajem donorem może nastąpić z inicjatywy
Polski lub kraju donora. Za realizację tego etapu odpowiedzialne są departamenty
współpracy z zagranicą oraz ochrony środowiska w Ministerstwie Środowiska. Po
zawarciu umowy departament ochrony środowiska przekazuje do Sekretariatu JI
ustalenia odnośnie przyszłej współpracy.

ETAP 2. Przygotowanie propozycji projektu inwestycyjnego.
Sekretariat JI, wspólnie z pełnomocnikiem kraju donora i polskimi partnerami (MŚ,
NFOŚiGW, firma konsultingowa, inwestor) przygotowuje propozycję inwestycyjną
zgodną z polskimi kryteriami JI i oczekiwaniami kraju donora. W przypadku
kompleksowych projektów zgłaszanych przez partnerów zagranicznych Sekretariat
JI ocenia zgłoszoną propozycję projektu według obowiązujących krajowych
kryteriów JI.  Jeżeli kryteria te są spełnione Sekretariat JI przedkłada propozycję
projektu do akceptacji Zespołu Sterującego – ciała opiniodawczego ds. polityki
klimatycznej działającego przy Ministrze Środowiska.

ETAP 3.  Zatwierdzenie propozycji projektu.
Zespół Sterujący w miarę potrzeby kieruje, w miarę potrzeby, przedstawione przez
Sekretariat JI propozycje projektów inwestycyjnych do ekspertyz zewnętrznych,
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opiniuje i  zatwierdza projekty.

ETAP 4.  Przygotowanie aneksu do listu intencyjnego.
Po dokonania wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają być realizowane w
ramach AIJ/JI,  następuje opracowanie szczegółowego Aneksu do Listu
Intencyjnego, w którym dokonuje się dodatkowych ustaleń związanych z realizacją
projektu. Kluczowym elementem Aneksu jest sprecyzowanie zakresu
odpowiedzialności stron wdrażających projekt, rodzaju opracowań i kosztów w
następujących kwestiach:
- baseline145: wybór, metodologia;
- monitoring efektów ekologicznych;
- weryfikacja, certyfikacja – jeżeli zasadne;
- harmonogram realizacji projektu;
- raportowanie.

 Za realizację tego etapu odpowiedzialny jest zarówno Sekretariat JI, jak i
odpowiednie komórki Ministerstwa Środowiska.

ETAP 5.  Wdrażanie projektu.
Etap ten obejmuje wykonanie szczegółowej dokumentacja projektu (baseline,
monitoring efektów ekologicznych, weryfikacja, certyfikacja, harmonogram
realizacji projektu) a następnie realizację projektu przez polskiego i zagranicznego
partnera. Za powyższe zadania oraz monitoring realizacji projektu i informowanie
stron o postępach prac odpowiadają Sekretariat JI oraz partnerzy wdrażający projekt.

ETAP 6. Raportowanie.
 W ramach tego etapu prowadzone są następujące prace:
- przygotowywanie raportów dla Sekretariatu UN FCCC,
- uzgadnianie danych ze stronami uczestniczącymi w projekcie,
- uzyskanie akceptacji raportu z ramienia kraju donora,
- przedkładanie Ministrowi Środowiska, poprzez departament ochrony

środowiska, raportu do akceptacji,
- rejestracja zaakceptowanego przez Ministra Środowiska raportu w Sekretariacie

JI,
- przekazanie zaakceptowanego raportu Sekretariatowi UN FCCC i stronom

uczestniczącym w projekcie.

Pomimo przyjęcia czytelnych kryteriów selekcji oraz formalnej procedury wyłaniania
projektów pojawiają się rozmaite problemy w ich rzeczywistym wdrażaniu. Wiele projektów
nigdy nie doczekało się realizacji, ponieważ poszczególne instytucje odpowiedzialne za
kolejne etapy zatwierdzania projektu nie potrafią koordynować prac. Istotną barierę stanowi
fakt, że do tej pory „Polityka Ekologiczna Państwa” oraz inne dokumenty o charakterze
strategicznym  nie odnoszą się do współpracy międzynarodowej typu JI. Skomplikowana
procedura decyzyjna związana z zatwierdzaniem projektów  powoduje, że ich
przygotowywanie jest czasochłonne i trudne organizacyjnie, co zwiększa koszty transakcyjne
realizacji programu AIJ/JI. Strony oferujące projekty nierzadko uskarżały się także na
biurokratyczne trudności i opóźnienia pojawiające się przy negocjowaniu umów
międzyrządowych wymaganych przez Konwencję. W kilku wypadkach kraj dawca wycofał
się z realizacji projektów w formule AIJ/JI z Polską nawet pomimo technicznego
                                                
145 Baseline, tzw. linia bazowa projektu lub scenariusz odniesienia przedstawia hipotetyczną wielkość emisji w
przypadku gdyby nie doszło do realizacji danego projektu.
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zaawansowania planowanych inwestycji. W tej sytuacji godnym rozważenia rozwiązaniem
byłoby umieszczenie w strukturze Biura Wykonawczego Konwencji urzędnika
dysponującego uprawnieniami do zatwierdzania projektów (Project Authorizing Officer), tak
jak ma to miejsce w przypadku projektów realizowanych w ramach programu PHARE.

4.4.3 Projekty AIJ/JI w Polsce
W ciągu pięciu lat działalności Sekretariat JI otrzymał kilkadziesiąt ofert projektów AIJ

lub JI. Jednak w praktyce dotychczas doszło jedynie do realizacji kilku umów AIJ z dwoma
partnerami zagranicznymi: konwersji źródeł energii oraz podnoszenia sprawności
energetycznej (we współpracy z Norwegią), systemu zaopatrzenia w energię dla miasta
Byczyna (we współpracy z Holandią) oraz zrównoważonej sieci ciepłowniczej w
Szamotułach (również we współpracy z Holandią). Pierwszy z programów AIJ, finansowany
wspólnie przez rząd Norwegii, GEF i stronę polską, zainicjowany został w 1996 r. Projekt ten
zawiera następujące komponenty:
♦ Komponent “Zamiany ogrzewania węglowego na gazowe”, zakładający inwestycje w

około trzydziestu nieprzemysłowych małych i średnich kotłowniach w celu zamiany
węgla na gaz ziemny. Projekt dotyczy budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Projekt obejmuje technologie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
skojarzeniu poprzez spalanie gazu, montaż kotłów kondensacyjnych, jak i
konwencjonalnych kotłów opalanych gazem;

♦ Komponent “Poprawy wydajności energetycznej w nowych budynkach mieszkalnych”
obejmuje inwestycje w zakresie ocieplania budynków, montaż energooszczędnego
wyposażenia w kilkuset nowych mieszkaniach;

♦ Pomoc techniczną dla uczestników projektu obejmującą szkolenie, monitoring i
propagowanie projektu.

Zarówno komponent dotyczący przejścia z opalania węglowego na gazowe jak i
komponent dotyczący poprawy wydajności energetycznej w nowych budynkach
mieszkalnych zlokalizowano w różnych miejscach na terenie całej Polski. Oczekuje się, że
program zostanie zakończony w 2002 r. W jego ramach, w różnych fazach wdrożeniowych,
znajduje się ponad 30 indywidualnych przedsięwzięć146.

W ramach komponentu “Zamiana ogrzewania węglowego na gazowe”  zostało
zaakceptowanych do realizacji przez Ministra Środowiska 26 projektów w różnych fazach
wdrażania:
♦ 12 projektów zostało zrealizowanych,
♦ 1 projekt jest po podpisaniu kontraktu “pod klucz”,
♦ projekty są w trakcie negocjacji kontraktów “pod klucz”,
♦ projekty są w trakcie przeglądu przez Bank Światowy raportów z oceny ofert, przed

podpisaniem kontraktu “pod klucz”,
♦ 1 projekt jest po przetargu, w trakcie oceny ofert,
♦ 2 projekty są przed ogłoszeniem przetargu, po opracowaniu dokumentacji przetargowej,
♦ projekty mają opracowane koncepcje techniczne,
♦ projekty mają podpisaną umowę o grant,
♦ projekty pozostają jeszcze w rezerwie (z programu wycofało się miasto Jarosław),
♦ dalsze 4 projekty (w tym 3 kogeneracyjne) zostały rekomendowane do uzupełnienia listy

rezerwowej.

                                                
 146 stan za rok 1999, wg sprawozdania “Ujednolicony format sprawozdań”, Sekretariat JI, 2000
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W ramach komponentu “Poprawa wydajności energetycznej w nowych budynkach
mieszkalnych” zawarto  9 umów o grant, a projekty są w różnej fazie wdrażania:
♦ 7 projektów zostało wykonanych, trwają prace nad raportem z monitoringu jednego z tych

projektów, przy czym dla trzech projektów nie obliczono jeszcze ostatecznej kwoty
dotacji GEF,

♦ 2 projekty są w trakcie budowy, w różnym stanie zaawansowania prac,
Ponadto BOŚ zawarł trzy umowy o warunkach wstępnych w sprawie ubiegania się o dotację
AIJ/GEF.

Na finansowanie tych projektów składają się: grant w wysokości 25 milionów USD
przyznany Polsce przez GEF, grant Rządu Królestwa Norwegii w wysokości 1,1 miliona
USD, fundusze własne strony polskiej w wysokości ok. 22 milionów USD (składają się na to
środki Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kredyty przyznane przez Bank Ochrony Środowiska oraz środki własne inwestorów polskich).

Spodziewanym, całkowitym efektem ekologicznym osiągniętym w wyniku realizacji
projektu będzie redukcja emisji dwutlenku węgla w wysokości 292 901 ton CO2/rok147. W
przypadku projektów konwersji węgla na gaz efekt ekologiczny obliczano jako różnicę emisji
pomiędzy nowymi kotłowniami opalanymi węglem, a nowymi kotłowniami opalanymi
gazem. W przypadku projektów poprawy sprawności energetycznej w nowych budynkach
mieszkalnych efektem ekologicznym jest różnica emisji pomiędzy nowym budynkiem
zbudowanym według Polskiej Normy (dotyczącej izolacji termicznej budynków), a nowym
budynkiem wybudowanym przy zastosowaniu nowoczesnych technologii w zakresie
efektywnego wykorzystania energii. Czas trwania projektu ustalono na 17 lat w przypadku
komponentu konwersji paliwa oraz 50 lat w przypadku energooszczędnych rozwiązań w
budynkach mieszkalnych. Koszty redukcji emisji są  bardzo zróżnicowane w poszczególnych
obiektach i wahają się w przedziale 4,6 –  64,2 USD za tonę zredukowanego CO2 dla
komponentu zamiany paliw i 98 – 130 USD za tonę zredukowanego CO2 w przypadku
podnoszenia efektywności użytkowania energii.

Ponadto w 1997 r. Polska podpisała z rządem Holandii porozumienie, w ramach którego
dokonano wstępnej kwalifikacji i oceny 14 przedsięwzięć do potencjalnej realizacji jako
projekty JI, a następnie wybrano dwa projekty pilotażowe, które są obecnie wdrażane.
Przewidują one modernizację systemu ciepłowniczego dla dwóch miast: Byczyna i
Szamotuły. Projekt zrealizowany w Byczynie148 dotyczy zastosowania nowoczesnych kotłów
gazowych w miejsce istniejących kotłów węglowych (o łącznej mocy 4,4 MW). Obszar
będący przedmiotem przedsięwzięcia to stare miasto oraz osiedle mieszkaniowe łącznie
zasilane przez 16 kotłowni opalanych węglem. Projekt polega na zastąpieniu aktualnych
kotłowni węglowych i koksowych 15 nowymi kotłowniami gazowymi.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące zadania techniczne:
♦ demontaż starych kotłów w 15 kotłowniach;
♦ likwidacja jednej kotłowni;
♦ budowa sieci dystrybucji gazu;
♦ instalacja nowych kotłów gazowych w 15 kotłowniach;

                                                
 147 Należy jednak pamiętać, że w wyniku realizacji omawianych projektów osiągnięte będą także inne efekty

ekologiczne w postaci redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, co będzie miało duże znaczenie
dla poprawy stanu środowiska na poziomie lokalnym.

 148  Charakterystyka projektów AIJ na podst. “Ujednolicony format sprawozdań: działania wspólnej realizacji w
fazie pilotażowej” Skrót raportu za 1999 r. Sekretariat JI, 2000.
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♦ budowa małej sieci ciepłowniczej łączącej niektóre nowe kotłownie z grupami
ogrzewanych budynków.

W ramach projektu podjęto działania dodatkowe mające na celu transfer wiedzy z
dziedziny technologii kotłów gazowych i oszczędności energii, w tym:
♦ seminarium na temat projektu AIJ w Byczynie, przeznaczone dla decydentów;
♦ seminarium na temat problemów technicznych w związku z projektem w Byczynie dla

personelu technicznego;
♦ szkolenie w zakresie efektywnego wykorzystania energii dla nauczycieli i uczniów w

Byczynie;
♦ wywiad na antenie TV;
♦ ulotki i artykuły prasowe.

Realizację projektu w Byczynie rozpoczęto w 1998 r. i podzielono na dwa etapy. W
pierwszym etapie (przeprowadzonym w 1998 r.) zakończono modernizację 10 kotłowni (w
tym 1 kotłownię zlikwidowano a użytkownicy zostali podłączeni do innej zmodernizowanej
kotłowni). W drugim etapie (realizacja w 1999 r.) zmodernizowano pozostałych 6 kotłowni,
w których zainstalowano 9 nowoczesnych kotłów opalanych gazem. Kotły poddano
rozruchowi w końcu września, a pracę rozpoczęły w połowie października. Ich zredukowana
emisja w 1999 r. dotyczyła okresu 76 dni sezonu jesiennego, które stanowiły 40% czasu pracy
kotłów w 1999 r.

Realizacja inwestycyjnej części projektu została zakończona zgodnie z harmonogramem
w 1999 roku.  W ramach projektu przeprowadzono dwa badania monitoringowe w 1998 i
1999 r.; kolejne są planowane w następnych latach. Okres monitorowania efektów projektu
wynosić ma 15 lat. Oczekuje się, że efektem wdrożenia projektu będzie redukcja 5 666 ton
CO2 rocznie. Średni koszt redukcji 1 t dwutlenku węgla dla projektu w Byczynie wynosi 10
USD.

Drugi z projektów polsko-holenderskich zrealizowano w Szamotułach. Dotyczy on
podwyższenia sprawności energetycznej w procesie produkcji energii cieplnej poprzez
zamianę paliwa (z węgla na gaz) i kogenerację. Przedsięwzięcie obejmuje likwidację dwóch
kotłowni węglowych a w ich miejsce wybudowanie jednej instalacji skojarzonego
wytwarzania wraz z połączeniem dwóch małych lokalnych sieci cieplnych. Ciepło
produkowane przez blok elektrociepłowniczy będzie wykorzystane do dostarczania ciepłej
wody do odbiorców detalicznych. Wyprodukowana energia elektryczna będzie dostarczana
do sieci, której właścicielem jest Energetyka Poznańska. Projekt obejmuje:
♦ zakup, instalację i eksploatację kotłowni,
♦ szkolenie osób związanych z projektem obejmujące zarządzanie, obsługę techniczną

urządzeń, ochronę środowiska,
♦ monitorowanie efektów ekologicznych,
♦ marketing projektu i jego promocję.

Realizacja projektu w Szamotułach  podzielono na 5 faz:
FAZA I: wdrożenie i zarządzanie projektem

Trwa od rozpoczęcia projektu w styczniu 1998 r. aż do jego zakończenia czyli do
końca 2000 r. W tej części zadaniem jest zaprojektowanie instalacji, budowa kotłowni
i bieżące zarządzanie projektem.

FAZA II: przygotowanie działalności
Trwała od stycznia 1998 r. do końca maja 1998 r. Była traktowana jako część
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uzupełniająca do Fazy I i polegała głównie na przygotowaniu wszystkich spraw
formalnych (listy intencyjne, kontrakty).

FAZA III: rozruch i praca kotłowni
Trwa od rozruchu próbnego kotłowni we wrześniu 1998 r. aż do końca prowadzenia
projektu tj. do końca 2000 r. Polega ona na monitorowaniu pracy kotłowni oraz
zbieraniu doświadczeń do przyszłych podobnych projektów.

FAZA IV: działalność szkoleniowa
Prowadzona jest od marca 1998 r. do końca 2000 r. Obejmuje następujące szkolenia:
zarządzanie projektem, eksploatacją kotłowni i urządzeń wytwarzających w
skojarzeniu, marketing oraz szkolenia w zakresie prowadzenia pomiarów emisji
gazów i prowadzenia sprawozdawczości.

FAZA V: monitorowanie projektu
Trwa nieprzerwanie przez cały okres trwania projektu tj. Od 1998 r. do końca 2000 r.
Do zadań oprócz monitoringu, analiz i raportowania dochodzą sprawy prowadzenia
badań marketingowych i promocji tego typu projektów.

Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 1998 r. a zakończyły uruchomieniem kotłowni
gazowej w dniu pierwszej dostawy gazu sieciowego do miasta Szamotuł tj. 7 października
1998 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu blok siłowo-ciepłowniczy
miał być dostarczony i zainstalowany w październiku 1998 r. Z przyczyn formalnych
związanych z przeprowadzaną procedurą sprzedaży udziałów Spółki COGEN
(odpowiedzialnej za zarządzanie projektem na szczeblu lokalnym, pomiary i audyt
energetyczny) dostawa bloku do kotłowni w Szamotułach została zrealizowana dopiero w
październiku 1999 r. Okres monitorowania efektów projektu wynosić ma 15 lat. Oczekuje się,
że efektem wdrożenia projektu będzie redukcja 3237 ton CO2 rocznie. Średni koszt redukcji 1
t dwutlenku węgla dla projektu w Szamotułach wynosi ok. 30 USD.

Łączny koszt obu projektów polsko-holenderskich szacowany jest na 1356 tys. USD, z
czego wartość komponentu AIJ (darowizny holenderskiej) wynosi 912 tys. USD.
Spodziewany efekt ekologiczny w wyniku realizacji obydwu projektów to redukcja emisji
dwutlenku węgla o 8903 t CO2/rok. Efekt ten obliczany jest jako różnica pomiędzy wielkością
emisji z terenu obu miast w 1997 roku (przed rozpoczęciem inwestycji), a wielkością emisji
po zakończeniu modernizacji. Dodatkowe informacje o projektach zawarto w tabeli 12.

Tabela 12. Wyniki projektów AIJ realizowanych w Polsce zgłoszonych do Sekretariatu UN
FCCC

Projekty realizowane na podstawie umowy polsko – norweskiej
Typ projektu Zmiana paliwa (z węgla na gaz) w małych i średnich

kotłowniach nieprzemysłowych
Ilość zadań znajdujących się w realizacji 26 (w tym 12 projektów zakończonych)
Czas trwania realizacji* 17 lat
Efektywność ekonomiczna zadań** 4,6 –  64,2 USD / 1 tonę zredukowanego CO2

Planowane korzyści dla środowiska 175 874 ton CO2 x 17 lat = 2 989 858 ton CO2

Typ projektu Dofinansowanie rozwiązań energooszczędnych w
nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Ilość zadań znajdujących się w realizacji 9 projektów (7 zakończonych); 3 kolejne planowane
Czas trwania realizacji* 50 lat
Efektywność ekonomiczna zadań** 26 – 130 USD / 1 tonę zredukowanego CO2

Planowane korzyści dla środowiska 766 ton CO2 x 50 lat = 38 300 ton CO2

Projekty realizowane na podstawie umowy polsko – holenderskiej
Typ projektu Modernizacja systemów ciepłowniczych w dwóch
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miastach, wymiana istniejących kotłowni węglowych na
gazowe

Ilość zadań znajdujących się w realizacji 2 miasta (18 kotłowni)
Czas trwania realizacji* 15 lat
Efektywność ekonomiczna zadań** 10 i 30 USD / 1 tonę zredukowanego CO2

Planowane korzyści dla środowiska 9 000 ton CO2 x 15 lat = 135 000 ton CO2

REDUKCJA EMISJI CO2/ROK w I okresie
zobowiązań

ok. 186 000 ton CO2/rok

ŁĄCZNY EFEKT EKOLOGICZNY ok. 3 163 000 ton CO2
* - jest to okres w którym uzyskiwany jest efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji

** - zgodnie z metodologia Sekretariatu JI w Polsce efektywność ekonomiczna liczona jest jako koszt redukcji
jednostki emisji skumulowanej (tj. osiągniętej w całym okresie trwania inwestycji).

Ponadto w ostatnich latach do akceptacji Ministra Środowiska przedstawiono szereg
projektów zgłoszonych przez innych partnerów zagranicznych, m.in. Szwajcarię, Australię,
Szwecję. Część tych ofert została odrzucona, natomiast w czerwcu 2000 r. zawarte zostały
wstępne umowy międzynarodowe z Finlandią, Kanadą i Holandią otwierające drogę do
realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych w ramach mechanizmu Joint Implementation,
tym razem obejmujących już podział jednostek redukcji emisji (tzw. kredytów) pomiędzy
partnerów projektu. W ramach umowy holenderskiej realizowany jest m.in. projekt w Jeleniej
Górze (patrz RAMKA 11). Znaczna zwłoka w podejmowaniu decyzji o przystępowaniu
Polski do projektów AIJ/JI stanowi jedną z barier powodujących ograniczoną efektywność
tego programu. Opóźnienia te są często niezależne od działań podejmowanych przez
Sekretariat JI. Dowodzi to funkcjonalnych trudności działania układu, w którym techniczna
strona prac związanych z przygotowaniem projektu nie jest powiązana z analogicznym
zaangażowaniem organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji (częściowo o
charakterze politycznym) niezbędnych do formalnej realizacji projektu AIJ/JI.

RAMKA 11

Polsko – holenderski projekt JI w Jeleniej Górze

W 1998 r. w ramach współpracy z Rządem Holandii rozpoczęto realizację projektu JI w Jeleniej Górze.
Dwustronną umowę o wspólnym wdrażaniu mechanizmu JI przez rządy Polski i Holandii podpisano w czerwcu
2000 roku, po dwuletnim okresie prac przygotowawczych. W wyniku realizacji projektu dwa istniejące kotły
węglowe o mocy grzewczej 256 kW każdy zostaną zastąpione jednym, nowoczesnym kotłem do spalania
biomasy o mocy 350 kW i sprawności 80%. W kotle tym spalane będą zrębki drzewne pozyskiwane z
pielęgnacji terenów zieleni w Jeleniej Górze. Nowy kocioł, tak jak uprzednio kotły węglowe, dostarczać będzie
energię do ogrzewania dziewięciu szklarni o powierzchni 1200 m2. Prace przygotowawcze polegały na
przebudowie istniejącej kotłowni tak, aby można było zainstalować i podłączyć do istniejącej sieci
ciepłowniczej, kocioł na biomasę, zbudowano magazyn zrębków oraz system podawania opału do kotła.
Zakończono fazę budowlaną, montażową i w październiku 2000 nastąpiło uruchomienie instalacji. Przez
następne lata będzie realizowana faza monitorowania pracy instalacji. Dodatkowe dane o projekcie
przedstawiono w poniżej:
♦ typ projektu - Wymiana dwóch kotłów węglowych o mocy grzewczej 256 kW każdy na kocioł do spalania

biomasy o mocy 350 kW i sprawności 80%
♦ czas trwania realizacji - 15 lat
♦ efektywność ekonomiczna - 0,65 USD/1 tonę zredukowanego ekw. CO2

 (ponieważ obok redukcji dwutlenku
węgla zmniejszono także emisję metanu, całkowitą wielkość redukcji przedstawiono jako ekwiwalent
unikniętej emisji CO2.)

♦ planowane korzyści dla środowiska - 23 158 ton CO2 ekw. (około 1550 ton CO2 ekw./rok)

– opracowano na podstawie informacji G. Wiśniewskiego



Polska wobec postanowień Konwencji Klimatycznej
-------------------------------------------------------------------------

103

4.4.4 Analiza projektów AIJ/JI
Należy uznać, że szybkie powołanie Sekretariatu JI i jego afiliowanie przy Narodowym

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było właściwym rozwiązaniem.
NFOŚiGW jako największa instytucja finansowa wspierająca projekty ochrony środowiska w
Polsce ma duże doświadczenie w wyborze dobrych projektów, które, w tym wypadku, mogą
być uznane za projekty AIJ/JI, nadzorze ich realizacji i kontroli osiąganych efektów
ekologicznych. Ponadto umiejscowienie Sekretariatu JI przy Funduszu może pozwolić na
łączenie funduszy uzyskiwanych w ramach AIJ/JI ze środkami własnymi NFOŚiGW, dzięki
czemu projekty te mogą spełniać charakter dźwigni finansowej we wspieraniu pożądanych
inwestycji ochrony klimatu w Polsce. Pomimo tych pozytywnych aspektów uważna analiza
dotychczas zrealizowanych i proponowanych projektów AIJ/JI nasuwa pewne wątpliwości.
Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej:
♦ zdaniem autorów do tej pory nie wypracowano całościowej koncepcji wykorzystania

mechanizmu Joint Implementation w realizacji polityki ekologicznej w Polsce. JI niesie
potencjalnie możliwość uzyskiwania znacznych środków finansowych, które mogą
wspomóc realizację programów ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza
atmosferycznego w Polsce. Co więcej przygotowanie spójnej koncepcji wykorzystania JI i
późniejsza realizacja tego programu mogłoby przynieść długofalowe korzyści polskiej
gospodarce: m.in. poprzez rozwój rynku usług i produkcji w zakresie efektywnego
wykorzystania energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc
pracy itp.;

♦ brak powyższej koncepcji powoduje, że realizowane projekty wybierane są dość
przypadkowo, co więcej to nie strona polska przedstawia listę projektów, które mogą być
realizowane w ramach JI, a akceptuje jedynie projekty przedstawiane przez partnerów
zagranicznych. Prowadzi to do tego, że wybierane są projekty, w których redukcja gazów
szklarniowych jest najtańsza, choć wiele nich powinno być realizowane na zasadach
komercyjnych. Mało aktywna polityka w stosunku do AIJ/JI powoduje, że realizowane są
projekty w których redukcja emisji jest najtańsza, a nie takie, które mogłyby służyć
realizacji dodatkowych priorytetów polskiej polityki ekologicznej;

♦ małe zróżnicowanie typów projektów wynika również z przyjętej jako kryterium doboru
projektów zasady minimalizacji kosztów redukcji emisji. Przy stosowaniu uproszczonej
procedury szacowania kosztów i korzyści pewne typy projektów będą z góry skazane na
niepowodzenie. W rezultacie przytłaczająca większość projektów, zarówno realizowanych
jak i proponowanych do realizacji stronie polskiej, to tanie i proste projekty zamiany
paliwa węglowego na gazowe lub olejowe (na 37 projektów, 30 zawiera komponent
zmiany nośnika energii). Chociaż działania tego typu przynoszą pozytywny efekt
ekologiczny, to zdaniem wielu ekspertów149 to właśnie inwestycje tego typu stanowią
główną barierę wstrzymującą rozwój w Polsce programów efektywnego wykorzystania
energii i jej produkcji w oparciu o źródła odnawialne. Projekty tego typu nie tylko drenują
zasoby finansowe przeznaczane na prośrodowiskową modernizację energetyki, ale także
zmniejszają zainteresowanie władz lokalnych alternatywnymi programami rozwoju
energetyki. Co więcej, ponieważ projektom zmiany nośnika energii i podniesienia
efektywności produkcji energii (w źródle) nie towarzyszą działania na rzecz racjonalizacji
wykorzystania energii u odbiorców (np. poprzez zainstalowanie mierników zużycia

                                                
149 Patrz np.:  Hille, E, 1997: Efektywne wykorzystanie energii i jej oszczędzanie [w] Wybrane zagadnienia

Polityki Energetycznej Polski pod red. Z. Karaczuna. PKE. Warszawa – Kraków; Wiśniewski G, 1998:
Instytucjonalne i prawne aspekty wykorzystania OZE w Polsce. Seminarium nt. OZE. Komisja Sejmu RP.
19.05.1998
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energii cieplnej) to uzyskany efekt ekologiczny jest marnowany (np. użytkownicy zamiast
zmniejszyć ilość pobieranego ciepła, otwierają okna);

♦ trudno jest także w odniesieniu do projektów konwersji paliwa mówić o spełnieniu
kryterium “dodatkowości” ekologicznej. Większość modernizowanych kotłowni to stare,
technologicznie zużyte obiekty, które i tak uległyby zmodernizowaniu. Proces
modernizacji lokalnej sieci grzewczej zachodzące w wielu regionach Polski wskazują, że
w remontowanych kotłowniach montowane są nowoczesne, wysokosprawne urządzenia.
Co więcej w przypadku wielu projektów tego typu realizowanych na drodze komercyjnej
(np. na Śląsku) wymianie kotłów energetycznych towarzyszy zazwyczaj komponent
podniesienia sprawności wykorzystania energii u odbiorców końcowych150. Fakt ten
należy uwzględnić przy opracowywaniu zasad tworzenia scenariuszy odniesienia
(reference scenarios) dla polskich projektów JI zakładających prawdopodobny rozwój
technologiczny w sytuacjach gdyby nie doszło do realizacji danego projektu. W naszym
kraju potencjał opłacalnych przedsięwzięć w dziedzinie zwiększania efektywności
energetycznej jest szczególnie duży. Wprowadzane ostatnio zmiany związane z
urealnianiem cen energii będą prowadzić do dodatkowego wzmocnienia tempa
upowszechniania nowych technologii. Coraz wyższe ceny energii stwarzają zachętę do
realizacji wielu projektów na gruncie czystego rachunku kosztów ekonomicznych. Tego
typu projekty, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną
samorzutnie podjęte przez rynek nie powinny być kwalifikowane do realizacji w trybie
Joint Implementation. Kwestia “dodatkowości ekologicznej” projektów powinna budzić
więcej uwagi niż ma to miejsce obecnie;

♦ na żadnym z etapów zatwierdzania i weryfikacji projektów AIJ/JI nie przewidziano
prowadzenia konsultacji społecznych. Przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych
nie biorą udziału w dyskusji nad możliwością realizacji danego projektu (do
wypowiadania swoich opinii zapraszani są jedynie przedstawiciele władz lokalnych),
członkowie organizacji ekologicznych nie są zapraszani do udziału w pracach Komitetów
Sterujących Projektów AIJ/JI. Wykluczenie przedstawicieli POE i społeczności lokalnych
z procedury podejmowania decyzji jest sprzeczne z zasadami UN FCCC;

♦ niejasne są ekonomiczne kryteria wyboru przedsięwzięć realizowanych w ramach
projektów AIJ. Efektywność ekonomiczna projektów realizowanych w ramach umowy
polsko – norweskiej i polegających na zmianie nośnika energii z węgla na gaz waha się od
4,6 do 64,2 USD / 1 tonę zredukowanego CO2 (tj. o 1400%). Tak duża różnica świadczyć
może o braku spójnej metodologii oceny ekonomicznych aspektów poszczególnych
projektów;

♦ Brak jest jasnych zasad ustalania efektu ekologicznego projektów realizowanych w
ramach AJI. Świadczy o tym m.in. uznanie różnego czasu trwania realizacji dla
podobnych projektów (15 lat dla holenderskich projektów modernizacji systemów
ciepłowniczych w miastach – przy czym główne inwestycje związane są tu ze zmianą
nośnika energii w miejskich kotłowniach z węgla na gaz i 17 lat dla projektów norweskich
zmiany nośnika energii z węgla na gaz w kotłowniach nieprzemysłowych). W odniesieniu
do szybkości zmian technologicznych w zakresie efektywnego wykorzystania energii (co
około 7 – 10 lat pojawiają się rozwiązania ponoszące o kilkadziesiąt procent efektywność
wykorzystania energii, zarówno w odniesieniu do energii elektrycznej jak i cieplnej)
niemożliwy do zaakceptowania jest 50. letni czas trwania realizacji dla projektów
efektywności energetycznej dla nowych budynków.

 

                                                
150  Wg informacji Wojciecha Beblo z firmy  CITEC udzielonej w 1999 r.
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 CZĘŚĆ V - Podsumowanie i wnioski

Globalne zmiany klimatu stanowią jeden z najbardziej skomplikowanych problemów,
przed jakimi stoi współczesna polityka ekologiczna. Możliwe skutki tego zjawiska mogą
oznaczać znaczny wzrost temperatury, podniesienie poziomu mórz i oceanów, pustynnienie,
zakłócenie naturalnego rytmu i wielkości opadów, wymieranie gatunków i wiele innych
zjawisk, których natury oraz skali nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć. Czas i zasięg
tego oddziaływania są nieporównywalne z żadnym innym problemem ekologicznym. O ile
negatywne efekty większości zanieczyszczeń dają o sobie znać dość szybko, to ocieplenie
globalne jest procesem powolnym i długotrwałym, a wynikłe zeń zmiany mogą mieć
charakter nieodwracalny. Dlatego przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu wymaga
jakościowo nowego podejścia, wykraczającego poza zestaw dotychczasowych środków,
którymi dysponuje tradycyjna polityka ekologiczna.

Obecne dziesięciolecie jest najcieplejszym okresem od czasu rozpoczęcia regularnych
badań meteorologicznych. Zjawiska takie jak topnienie okołobiegunowych czap lodowych,
wzmożona częstotliwość występowania cyklonów, ekstremalnych susz i powodzi mogą
dowodzić, że spirala globalnych zmian klimatycznych została już uruchomiona. Naukowcy z
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) potwierdzają, że istnieje związek
między gospodarczą działalnością człowieka a rosnącą koncentracją CO2 w atmosferze, która
prowadzi do dalszych zmian klimatycznych.

Społeczność międzynarodowa, uświadomiwszy sobie zagrożenia, jakie dla naszej
cywilizacji niosą globalne zmiany klimatu, rozpoczęła działania służące ograniczeniu emisji
gazów szklarniowych. Najważniejszymi elementami ogólnoświatowego porozumienia w tej
dziedzinie są Konwencja Klimatyczna (UN FCCC) i Protokół z Kioto. Stanowią one
pierwszy, niezbędny krok służący przeciwdziałaniu destabilizacji światowego systemu
klimatycznego. Krok ten trudno jednak uznać za wystarczający. Protokół z Kioto zobowiązuje
kraje uprzemysłowione (tzw. kraje Aneksu I) do redukcji emisji podstawowych gazów
szklarniowych średnio o 5,2% w okresie 2008-12, tymczasem stabilizacja koncentracji CO2 w
atmosferze wymaga redukcji emisji tego gazu o 50-60% w stosunku do ich dzisiejszego
poziomu. Ochrona światowego klimatu wymaga dalszych porozumień, przewidujących
dodatkowe ograniczenia w emisji gazów szklarniowych, a także skrupulatnego ich wdrażania.
Obecnie kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia negocjacji klimatycznych jest wejście
w życie Protokołu z Kioto oraz wypracowanie porozumienia dotyczącego technicznych
aspektów funkcjonowania tzw. mechanizmów elastyczności. Wejście w życie Protokołu
wymaga jego ratyfikacji przez co najmniej 55 krajów odpowiadających łącznie za 55% emisji
gazów szklarniowych emitowanych przez kraje Aneksu I w roku bazowym. Obecnie brak jest
politycznej zgody na ten krok, choć od czasu Piątej Konferencji Stron UN FCCC w 1999 r. w
Bonn rośnie nacisk, by Protokół wszedł w życie w 2002 r. Głównym motorem działań na
rzecz szybkiej ratyfikacji Protokołu jest Unia Europejska. Gotowość do szybkiej ratyfikacji
Protokołu deklarują również kraje wyszehradzkie. Dotychczasowe doświadczenia wykazują
jednak, że USA dysponują wystarczającą siła polityczną, by skutecznie blokować postęp
negocjacji klimatycznych, co powoduje, że wejście w życie tego porozumienia już w 2002 r.
może okazać się niemożliwe.

Protokół z Kioto dopuszcza możliwość stosowania tzw. mechanizmów elastyczności –
handel emisjami, Joint Implementation, Mechanizm Czystego Rozwoju, które ułatwią
stronom wywiązywanie się ze zobowiązań, a które w zamyśle mają prowadzić do obniżania
kosztów wdrażania Protokołu w życie oraz stopniowego włączania w krąg działań
prowadzących do redukcji emisji krajów rozwijających się. Ostateczne porozumienie
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dotyczące sposobu funkcjonowania mechanizmów elastyczności nie zostało jeszcze zawarte.

Polska jest stroną Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu od 1994 r.
Najważniejszym obowiązkiem wynikającym z Konwencji jest konieczność stabilizacji emisji
gazów cieplarnianych do roku 2000, natomiast w ramach Protokołu z Kioto Polska
zadeklarowała redukcję emisji w wysokości 6% w stosunku do roku bazowego (1988). Nasz
kraj  należy do grupy państw o największej intensywności emisji gazów szklarniowych w
skali światowej. Roczna emisja CO2 na jednego mieszkańca wynosi blisko 9 t/os., czyli
prawie tyle, co w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich (Niemcy, W. Brytania). Dla
porównania w krajach takich jak Grecja, Portugalia wartość ta nie przekracza 6-7 t per capita,
a większości krajów rozwijających się wskaźnik ten wynosi jedynie 2-3 t. Wiąże się to z
tradycyjną strukturą paliwową polskiej energetyki, opartą w przeważającej mierze na węglu
kamiennym i brunatnym, a także z dużym  marnotrawstwem energii w przemyśle oraz w
sektorze komunalnym. To zapóźnienie może być jednak szansą do realizacji bardzo wielu
projektów, w których znaczna redukcja emisji CO2 może być osiągnięta stosunkowo niskim
kosztem. Z drugiej strony, Polska jest jednym z nielicznych krajów, które bez problemów
wywiązują się z obowiązków w dziedzinie emisji podstawowych gazów szklarniowych – w
stosunku do roku bazowego spadły one o ok. 30%. Warto jednak pamiętać, że ten pozytywny
efekt jest w dużej mierze wynikiem zabiegu polegającego na przyjęciu przez Polskę za rok
bazowy roku 1988, cechującego się bardzo wysoką emisją. Rzeczywista redukcja emisji w
stosunku do 1990 r. – podstawowego roku bazowego w rozumieniu Konwencji – jest
znacznie mniejsza. Analiza innych wskaźników charakteryzujących skuteczność polityki
klimatycznej, takich jak np. wielkość emisji w przeliczeniu na głowę mieszkańca lub
jednostkę PKB stawia Polskę wśród krajów o szczególnie wysokiej odpowiedzialności za
globalne zmiany klimatyczne.

Emisje dwutlenku węgla w Polsce zmniejszyły się bardzo wyraźnie na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Ich spadek w okresie 1988-1991 przekroczył 20%, w
połowie lat 90. ustabilizowały się one na poziomie ok. 360-375 mln t rocznie, w 1998 roku
ilość odprowadzanego do atmosfery dwutlenku węgla wyniosła ok. 338 mln ton. Spadek ten
spowodowany był przede wszystkim recesją gospodarczą oraz następującą po niej
restrukturyzacją gospodarki prowadzącą do ograniczenia roli najbardziej materiało- i
energochłonnych branż przemysłu. Od 1992 r. Polska notuje stały wzrost PKB, któremu
towarzyszy stabilizacja podstawowych emisji gazów szklarniowych, co odzwierciedla
wzrastającą efektywność wykorzystania energii. Mimo, że niektóre dziedziny, np. transport,
cechują się szybkim wzrostem emisji, aktualne prognozy wskazują, że Polska nie powinna
mieć trudności z wypełnieniem celu przyjętego w ramach Protokołu z Kioto, nawet w
przypadku realizacji scenariusza business as usual (tzn. bez stosowania instrumentów
aktywnej polityki ograniczenia emisji gazów szklarniowych). Perspektywa ta powoduje, że
problematyka globalnych zmian klimatycznych znajduje się na marginesie zainteresowania
instytucji odpowiedzialnych za planowanie i realizowanie polityki gospodarczej oraz
ekologicznej w Polsce. Problematyce ochrony klimatu nie służy także nietrwała oraz
skomplikowana struktura organizacyjna instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie
decyzji i prowadzenie działań w tej dziedzinie.

Tymczasem możliwość uzgodnienia nowych, bardziej rygorystycznych wymogów
dotyczących redukcji emisji gazów szklarniowych, a także polityczne i gospodarcze
znaczenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych powodują, że Polska powinna
przyjąć i realizować bardziej aktywną politykę klimatyczną. Jak na razie polityka taka nie
istnieje, a poziom emisji gazów cieplarnianych jest wypadkową sektorowych działań
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dotyczących energetyki, transportu, przemysłu i innych dziedzin. Polityka prowadzona w
sposób całościowy jest z reguły bardziej skuteczna niż pojedyncze inicjatywy bądź
instrumenty skierowane na osiąganie rezultatów cząstkowych. Również z tego powodu
działania na rzecz ochrony klimatu powinny być wdrażane jako zintegrowany pakiet, spójny z
innymi działaniami na rzecz realizacji celów gospodarczych i ekologicznych. Przejawem
takiego holistycznego podejścia powinna być np. ocena tego do jakiego stopnia polityka
ograniczania emisji dwutlenku węgla może przyczynić się do redukcji kosztów
przeciwdziałania powstawaniu kwaśnych deszczy. Ograniczanie emisji NOx i SO2 stanowi
priorytet polskiej polityki ekologicznej. Powszechnie znany jest fakt, że istnieje znaczna
synergia między redukcją emisji SO2/NOx oraz CO2. W tej sytuacji celowe jest
skoordynowanie działań służących osiąganiu tych celów przy możliwości zmniejszenia
kosztów redukcji w stosunku działań odrębnych.

Realizowana obecnie w Polsce polityka gospodarcza nie sprzyja długookresowym
celom ochrony klimatu. W szczególności dotyczy to dwóch kluczowych działów gospodarki:
energetyki i transportu. W ramach sektora energetycznego wyraźnie prowadzona jest polityka
ochrony istniejącego układu paliwowo-energetycznego. Świadczą o tym m.in. przyjęte
niedawno przez Rząd “Założenia polityki energetycznej kraju do roku 2020”, zakładające
utrzymanie absolutnej dominacji paliw kopalnych w produkcji energii przy braku większych
preferencji dla odnawialnych źródeł energii. Chociaż pewne nadzieje można wiązać z
przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem “Strategia rozwoju odnawialnych źródeł
energii” to rzeczywiste działania w obrębie sektora potwierdzają tezę, że interesy
tradycyjnego układu paliwowo-energetycznego blokują zdecydowany rozwój energetyki
odnawialnej. Tymczasem zdemonopolizowana, zliberalizowana, przyjazna klimatowi
energetyka przyszłości musi być w dużo większym stopniu oparta na małych jednostkach
wykorzystujących odnawialne źródła energii: wiatr, biomasę, energię słoneczną, wodną i
geotermalną. Odejście od gigantomanii w myśleniu o rozwoju energetyki oznacza także
rozwój jej lokalnych źródeł na terenach wiejskich, gdzie tworzenie miejsc pracy poza
produkcją żywności staje się polityczną koniecznością.

Na świecie efektem rosnącej liberalizacji energetyki jest rozwój lokalnych sieci
energetycznych, przykładających większą wagę do oszczędności energii i zachowania
pełniejszej równowagi między podażą a popytem. Oczekuje się, że liberalizacja może
oznaczać zmierzch inwestycji w wielkie scentralizowane systemy oparte na węglu151.
Produkcja prądu odbywać się będzie w sposób bardziej zróżnicowany i rozproszony, bliżej
końcowych użytkowników, pod ściślejszym społecznym nadzorem. Prowadzić to będzie do
pełniejszego wykorzystywania lokalnych zasobów odnawialnych, które – choć nieatrakcyjne
z punktu widzenia dużych elektrowni – mogą być ważnym źródłem energii w skali lokalnej.
Realizacja takiego scenariusza przyczyniłaby się do znacznego ograniczenia zapotrzebowania
na paliwa kopalne, a w konsekwencji pozwoliłaby na zmniejszenie emisji CO2 i innych
niekorzystnych oddziaływań energetyki. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z
konserwacją tradycyjnego modelu energetyki. Szczególnym zagrożeniem dla
długoterminowych celów polityki klimatycznej są obserwowane obecnie próby wchodzenia
na międzynarodowy rynek energii elektrycznej z nowym produktem – tzw. “koktajlem”
energetycznym uzyskiwanym w wyniku zakupu taniej energii od naszych wschodnich
sąsiadów, łączenia jej z prądem z polskich elektrowni i sprzedawania na Zachód.
                                                
 151 Jak jednak pokazuje przykład Unii Europejskiej, liberalizacja nie jest wystarczającym czynnikiem

wspierającym rozwój energetyki odnawialnej. Dokonana liberalizacja energetyki nie przyniosła na terenie
krajów członkowskich oczekiwanego zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dlatego też
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nową dyrektywą dotyczącą rozwoju tego sektora energetyki.
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Jeszcze większy niepokój budzić musi ocena tendencji i działań w sektorze transportu.
Przyjęta i konsekwentnie realizowana przez kolejne rządy polityka gospodarcza szybkiego
rozwoju przemysłu samochodowego w Polsce, promocji masowej motoryzacji i transportu
samochodowego przy braku systemowych rozwiązań dla wspierania transportu zbiorowego w
miastach i praktycznej restrukturyzacji kolei owocuje znaczącym wzrostem emisji gazów
szklarniowych. W efekcie, w okresie 1991-97 emisja dwutlenku węgla ze źródeł mobilnych
wzrosła o ponad 30%. Tendencja ta stanowi bezpośredni wynik realizacji założeń rządowej
polityki transportowej. Tylko gruntowna zmiana tej polityki zmierzająca do aktywnego
kształtowania i ograniczania potrzeb transportowych oraz zmniejszania roli samochodu w ich
zaspokajaniu dają szansę na ograniczenie emisji gazów szklarniowych. Polityka taka ma
szansę realizacji, jeżeli nastąpi także zmiana polityki gospodarczej w stosunku do przemysłu
samochodowego i paliwowego.

Kluczowym dylematem w obecnej chwili jest sprawa wyboru przez nasz kraj modelu
przyszłej polityki ochrony klimatu: słabej i biernej, bądź też silnej i aktywnej. Opcja pierwsza
oznacza formalne wypełnianie zobowiązań podjętych przez nasz kraj w związku z ratyfikacją
Konwencji, bez wykorzystania tego procesu do unowocześniania gospodarki, rozwiązywania
problemów społecznych (zwłaszcza na wsi) oraz do zdecydowanego wzrostu efektów
ekologicznych. Druga to wykorzystanie działań wynikających z potrzeby ochrony klimatu
globalnego do zaznaczenia aktywnej postawy Polski na arenie międzynarodowej oraz
realizacji długofalowych interesów społeczno-gospodarczych. Przyjęcie aktywnej postawy
wobec globalnych zmian klimatycznych oznacza konieczność zmian w polityce
ekonomicznej. Jej elementem muszą stać się preferencje dla ekoinnowacyjności polegającej
na odmaterializowaniu produkcji i konsumpcji oraz na efektywnym wykorzystywaniu energii
i na stałym wzroście pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wraz z koncentracją
działań sprzyjających zrównoważonej mobilności oraz promocji transportu zbiorowego i
kolejowego. Aktywna polityka może zwielokrotnić korzyści związane z wykorzystaniem
mechanizmów elastyczności wynikających z Protokołu z Kioto. Jeżeli dzisiaj już z nadwyżką
wypełniamy ustalenia Protokołu co do wielkości redukcji gazów szklarniowych, to
utrzymując ją i rozszerzając w przyszłości, Polska będzie mogła sprzedawać prawo do emisji
krajom, które mają wyższe koszty dostosowania się do wymagań Konwencji. Dochody
budżetu państwa związane ze sprzedażą niewykorzystanych kwot emisyjnych mogą sięgać
ponad 200 milionów USD rocznie152. Rozważyć też warto szersze zastosowanie do aktywnej
polityki ochrony klimatu mechanizmu Joint Implementation wykorzystując go do
unowocześniania gospodarki. Ważnym elementem polityki klimatycznej mogłoby być
wprowadzenie podatku węglowego, który powinien stanowić element ekologicznej reformy
podatkowej.

Ochrona klimatu stanowi jeden z priorytetów polityki ekologicznej Unii Europejskiej.
Mimo forsowania szeregu elementów aktywnej polityki klimatycznej wiele przewidywań
wskazuje, że UE może mieć istotne trudności w wypełnieniu zobowiązań wynikających z
Protokołu z Kioto. W tej sytuacji należy się spodziewać, że UE naciskać będzie na jak
najszybsze włączenie Polski do mechanizmu burden sharing – wspólnego podziału
zobowiązań w ramach Unii oraz na przyłączenie się do unijnej „bańki” emisyjnej. Fakt ten
powinien zostać odpowiednio odzwierciedlony w założeniach polskiej polityki ograniczania
                                                
152 Kwota taka jest prawdopodobna nawet przy przyjęciu dość ostrożnego założenia, że na rynku

międzynarodowym Polska będzie mogła zaoferować ok. 20 mln ton unikniętej emisji dwutlenku węgla, a cena
jednej tony wyniesie 10 USD, podczas gdy obecne szacunki wskazują, że akceptowana przez rynek
międzynarodowy cena 1 t zredukowanej emisji CO2 kształtować się powinna na poziomie ok. 20 USD.
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emisji gazów szklarniowych oraz wykorzystany w naszych negocjacjach akcesyjnych.

Podtrzymanie obserwowanych obecnie w Polsce tendencji obniżania się emisji gazów
cieplarnianych, przy spodziewanym rozwoju kraju i wzroście zapotrzebowania na energię
będzie niezwykle trudne. W tej sytuacji zasadniczą wagę dla możliwości ograniczania emisji
gazów szklarniowych będą miały działania podejmowane w obrębie sektora
elektroenergetycznego. Mimo, że w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w
zwiększaniu efektywności użytkowania energii, to nadal w dziedzinie tej istnieją olbrzymie
niewykorzystane rezerwy. Programy oszczędzania energii stanowią w wielu krajach
kluczowy element strategii ograniczania emisji gazów szklarniowych. Polska posiada
wszelkie podstawy, by również podążać tym tropem. Wzrost efektywności użytkowania
energii jest klasycznym przykładem tzw. rozwiązań obopólnie korzystnych – przyczynia się
do osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego, a jednocześnie może być
przedsięwzięciem opłacalnym i pożądanym ze względów ekonomicznych bądź społecznych:
zmniejsza wydatki na energię, pozwala na pełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów siły
roboczej, ogranicza zapotrzebowanie na importowane surowce, przyczyniając się do wzrostu
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wśród podstawowych instrumentów realizacji działań
sprzyjających wzrostowi efektywności użytkowania energii mogą się znaleźć:
♦ upowszechnienie rozwiązań umożliwiających wdrażanie przedsięwzięć modernizacyjnych

u odbiorców energii, finansowanych lub stymulowanych przez przedsiębiorstwa
energetyczne;

♦ urealnienie cen energii tak, by odzwierciedlały one w pełni koszty zewnętrzne oraz ich
regionalne zróżnicowanie w powiązaniu z kosztami wytwarzania i przesyłu;

♦ konsekwentne uprzywilejowanie w systemie prawnym i finansowym przedsięwzięć
sprzyjających oszczędności energii;

♦ zainteresowanie użytkowników końcowych racjonalizacją zużycia energii przez ulgi
podatkowe, etykietowanie wyrobów, programy informacyjne i edukacyjne.

Stworzenie sprzyjających warunków do oszczędzania energii jest tym ważniejsze, że
istnieje znaczna liczba opłacalnych przedsięwzięć, które nie są realizowane pomimo
dostępności odpowiednich technologii. Podjęcie skutecznych działań niejednokrotnie
uniemożliwiają bariery, takie jak brak wiedzy, niechęć do podejmowania decyzji, czy
niedostępność kredytów. Dotychczasowa aktywność państwa w tej dziedzinie, związana np. z
wdrażaniem ustawy termomodernizacyjnej  jest zdecydowanie niewystarczająca. Zwiększaniu
efektywności użytkowania energii musi towarzyszyć ograniczanie działalności źródeł o
największej emisji. Służyć temu celowi będzie obserwowany już wzrost udziału gazu w
strukturze zużycia energii. Podstawowym elementem tej strategii musi stać się program
rozwoju energetyki odnawialnej. Za obszar szczególnie godny poparcia uznaje się
wykorzystanie biomasy,  zwłaszcza na terenach wiejskich.

Według IPCC emisja CO2 – podstawowego gazu szklarniowego – winna wynosić ok. 2
tony na mieszkańca rocznie, poziom ten gwarantowałby powstrzymanie niekontrolowanych
zmian klimatycznych. Zastosowanie tej wielkości w przypadku Polski oznaczałoby
konieczność ograniczenia emisji CO2 do 80 mln ton rocznie, czyli o 80%. To ogromna
różnica. Żaden układ międzynarodowy nie wymaga od naszego kraju takich ograniczeń, ale w
przypadku dalszego wzrostu negatywnych skutków zmian klimatycznych można się
spodziewać, że słabe ustalenia z Kioto zostaną zastąpione bardziej wymagającymi. Mając to
na uwadze należałoby zawczasu wspierać rozwiązania najbardziej efektywne z punktu
widzenia ograniczania emisji gazów szklarniowych. Tego typu spojrzenia brakuje w polityce
rządu. Wyraźne popieranie zamiany węgla na gaz oczywiście przynosi efekt w postaci
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ograniczenia emisji gazów szklarniowych, ale nie jest rozwiązaniem optymalnym z punktu
widzenia ochrony klimatu. Wiele rozwiązań z dziedziny zwiększania sprawności wytwarzania
energii, zwiększania efektywności jej wykorzystania, stosowania odnawialnych źródeł energii
jest bardziej korzystnych. Prosta zamiana węgla na gaz zablokuje szansę wdrożenia bardziej
efektywnych rozwiązań na wiele lat. Podobnie, niewykorzystanym atutem jest program
zwiększania lesistości kraju, którego realizacja znacząco odbiega od pierwotnych założeń, a
który mógłby stanowić jeden z podstawowych elementów krajowej strategii ochrony klimatu.

W Polsce wrażliwość na problemy środowiska, w tym zwłaszcza na kwestie związane z
ochroną klimatu nie osiągnęła jeszcze poziomu spotykanego w krajach najbardziej
rozwiniętych gospodarczo153. Społeczne zrozumienie, presja opinii publicznej oraz
przyzwolenie dla rygorystycznych standardów ekologicznych jest mniejsze niż w większości
krajów Zachodu. W tej sytuacji niezbędnym elementem działań na rzecz ochrony klimatu są
wszelkie inicjatywy edukacyjne, tłumaczące i propagujące w możliwie szeroki sposób
konieczność ograniczania emisji gazów szklarniowych. W związku z tym zdecydowanie
konieczna jest aktywizacja działań pozarządowych organizacji ekologicznych, które powinny
stanowić naturalne zaplecze kampanii na rzecz aktywnej polityki klimatycznej. Kampania
taka powinna być skierowana między innymi do samorządów lokalnych i stowarzyszeń
gospodarczych, bowiem od ich praktycznych działań będą w dużej mierze uzależnione
ostateczne wyniki polityki klimatycznej państwa.

Przedstawione w raporcie fakty dowodzą, że polityka ograniczania emisji gazów
szklarniowych nie cieszy się w Polsce wysokim zainteresowaniem. Wskazują na to także
umiarkowane zobowiązania redukcyjne przyjęte w ramach Protokołu z Kioto, czy niewielki
zakres środków prawnych służących ograniczaniu emisji CO2 i metanu. Tymczasem wydaje
się, że dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie rzeczywistej redukcji emisji mogą być trudne
do utrzymania w długoterminowej perspektywie. Wskazywałoby to na konieczność podjęcia
działań zmierzających do zaprojektowania (a z czasem i wprowadzenia) bardziej aktywnych
instrumentów ochrony klimatu i przewidujących dalsze ograniczenia. W tej sytuacji
konieczne jest:
♦ opracowanie państwowej strategii redukcji gazów szklarniowych (w tym mechanizmów

ekonomicznych i administracyjnych) i wprowadzenie jej w życie; realizacja tego postulatu
stanowi obowiązek wynikający wprost z Konwencji Klimatycznej; dotychczasowe
działania w tej dziedzinie (np. próba przyjęcia Narodowego Programu Klimatycznego –
który mógłby się stać podstawą dla przygotowania takiej strategii) zakończyły się
niepowodzeniem;

♦ koncepcyjne przygotowanie instrumentów aktywnej ochrony klimatu (takich jak np.
opłata węglowa lub handel emisjami) i zaprojektowanie ram prawnych służących ich
wdrożeniu;

♦ przygotowanie do pełnego wykorzystania możliwości tkwiących w mechanizmach
elastyczności (wymaga to szybkiego wejścia w życie Protokołu z Kioto). Szczególna
uwaga powinna być poświęcona mechanizmowi wspólnej realizacji projektów (Joint
Implementation); Polska jak najszybciej powinna opracować i przedstawić własną
strategię działań w tym zakresie, zgodną z priorytetami polityki ekologicznej państwa.

                                                
153 W badaniach socjologicznych przeprowadzonych w Polsce w maju 2000 r. 23% respondentów umieściło

zmiany klimatu globalnego pośród dziesięciu najpoważnieszych zagrożeń stanu środowiska, co uplasowało
to zagrożenie na szóstym miejscu rankingu. Za największe zagrożenie uznano dziurę ozonową, którą
wskazało 48% respondentów. T. Burger. „Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI
wieku”. Raport 1/2000. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2000.
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Szczegółowego rozwiązania wymagają m.in. takie kwestie jak zasady pozyskiwania i
wyboru projektów, kwestie tzw. dodatkowości (additionality), metodyka określania tzw.
scenariusza bazowego, kategorie preferowanych projektów, czas zaliczania uzyskanych
redukcji, sposób podziału uzyskanych redukcji między partnerów, sprawy instytucjonalne
związane z zawieraniem umów i nadzorem nad ich realizacją, oraz szereg innych
szczegółowych kwestii technicznych;

♦ wprowadzenie czytelnej struktury organizacyjnej organów odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzji, wymianę informacji i koordynację działań w zakresie zmian
klimatycznych oraz prowadzenie negocjacji na forum Konwencji Klimatycznej.
Stworzony w 1999 roku układ kompetencyjny w tej dziedzinie okazał się nietrwały, był
także nadmiernie zawikłany i nieprzejrzysty. Wydaje się, że w nadchodzących latach
podstawową instytucją odpowiadającą za negocjacje w ramach Konwencji Klimatycznej
oraz za wdrażanie jej postanowień w Polsce powinno być Ministerstwo Środowiska, które
powinno ściśle współpracować z resortami: gospodarki, finansów, rolnictwa oraz spraw
zagranicznych. Merytoryczną oraz organizacyjną pomoc MŚ powinno uzyskiwać ze
strony Biura Wykonawczego UN FCCC oraz Centrum Inwentaryzacji Emisji. Utworzenie
takiego układu nie powinno być trudne (zwłaszcza, ze w znacznej części już on istnieje),
jego skuteczność zależeć będzie jednak od umiejętności współpracy pomiędzy
poszczególnymi resortami.

♦ prowadzenie stałej analizy nowych rozwiązań w dziedzinie polityki klimatycznej
wdrażanych przez Unię Europejską oraz opracowanie strategii włączenia się do unijnej
polityki ograniczania emisji gazów szklarniowych;

♦ stworzenie bazy instytucjonalnej i technicznej umożliwiającej regularne, wiarygodne
wywiązywanie się Polski z obowiązków w dziedzinie inwentaryzacji emisji i
sporządzania raportów dla Sekretariatu Konwencji oraz umożliwiającej udział polskich
specjalistów w pracach zespołów i ciałach pomocniczych Konwencji.

♦ aktywne prowadzenie działań typu capacity building skierowanych do nowych partnerów
społecznych, których dotychczasowe zaangażowanie w działania na rzecz ochrony
klimatu jest niewystarczające, a którzy mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznego
powodzenia polityki klimatycznej. Działania te w pierwszym rzędzie powinny być
adresowane do samorządów, stowarzyszeń gospodarczych i pozarządowych organizacji
ekologicznych.

Obecnie za najważniejsze  zadanie, stojące przed Ministerstwem Środowiska oraz
innymi instytucjami zaangażowanymi w działania służące ograniczaniu emisji gazów
szklarniowych, należy uznać wypracowanie aktywnej krajowej strategii ochrony klimatu i
przekonania do niej innych resortów jako korzystnej dla rozwoju całego kraju. Wraz z
przygotowywaniem tej strategii i jej realizacją niezbędnym jest wywołanie szerokiego
zainteresowania wśród przedstawicieli świata przedsiębiorców, pobudzenie do działania POE
oraz znaczne wzmocnienie działań lokalnych prowadzonych przez samorządy. Jej brak
zmniejsza międzynarodową wiarygodność Polski, a często także prowadzi do zaniechania
działań, które mogłyby się przyczynić do praktycznego urzeczywistnienia zasad
zrównoważonego rozwoju.
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Załącznik

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNYCH I OSTATECZNYCH ZGŁOSZONYCH
NA KONKURS „NASZA GMINA CHRONI KLIMAT”

Nr Wnioskodawca Tytuł wniosku (w – wniosek wstępny; o – wniosek
ostateczny)

1. Stowarzyszenie Społeczno -  Kulturalne
„Oś” oddział Augustów
ul. Nadrzeczna 74
16-300 Augustów
woj. Podlaskie

Podsuwalski wiatrak (w)

2. Urząd Gminy w Baranowie
Rynek 21
63-604 Baranów
woj. Wielkopolskie

Ogrzewanie Szkoły w Słupi p. Kępnem przy pomocy Pomp
ciepła (w)

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„Wodbar” Sp. z o.o.
ul. Lotników 13
88-190 Barcin
woj. Kujawsko - pomorskie

Modernizacja kotła węglowego typu WR 2,5 oraz budowa
kotła opalanego słomą wraz z niezbędnymi urządzeniami
towarzyszącymi i osprzętem (w)

4. Urząd Gminy w Bartoszycach
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
woj. Warmińsko-mazurskie

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
w Bartoszycach, woj. Warmińsko – mazurskie (w)

5. Urząd Gminy Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
woj. Podlaskie

Ogrzewanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Łubinie Kościelnym (w)

6. Urząd Gminy Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
woj. małopolskie

Modernizacja systemu grzewczego krytej pływalni w
Proszówkach, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych
do ogrzania wody basenowej (w+o)

7. Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
woj. Zachodniopomorskie

Budowa systemu grzewczego przy wykorzystaniu
kolektorów słonecznych i pompy ciepła w modernizowanej
hali sportowej dla potrzeb Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Bornym Sulinowie (byłej Jednostki Armii
Radzieckiej – JAR) (o)

8. Urząd Gminy Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
woj. pomorskie

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. J.
Wybickiego (w)

9. Klasztor Ojców Franciszkanów
Dzwono - Sierbowice 51
42-436 Pilica
woj. śląskie

Dzwono – Sierbowice wioska w 100% zasilana energią
odnawialną (w)

10. Urząd Miasta i Gminy Frombork
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
woj. warmińsko-mazurskie

Modernizacja systemu cieplno – energetycznego Gminy
Frombork na miarę XX wieku (w+o)

11. Urząd Gminy w Garbowie
21-080 Garbów
woj. lubelskie

Modernizacja kotłowni c.o. (w)

12. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdańsk
woj. pomorskie

Włączenie rejonu ciepłowniczego przeróbki i stogów do
miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z elektrociepłowni
gdańskiej (w)

13. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Włączenie rejonu ciepłowniczego przeróbki i stogów do
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Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdańsk
woj. pomorskie

miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z elektrociepłowni
gdańskiej (w)

14. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta – Koło Gliwickie
ul. Zwycięstwa 16/18 m 7
44-100 Gliwice
woj. śląskie

Wykorzystanie odpadów drewna pochodzącego z
pielęgnacji zieleni miejskiej di ogrzewania Schroniska dla
bezdomnych w Gliwicach (w)

15. Wysypisko Komunalne Zakład Budżetowy
Gminy Gliwice
ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
woj. śląskie

Ujęcie i energetyczne wykorzystanie biogazu (w+o)

16. Stowarzyszenie „Pracownia Architektury
Żywej”
ul. Nowy Świat 24
19-110 Goniądz
woj. podlaskie

Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z
gospodarką komunalną, odpadami i energią odnawialną (w)

17. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 161/163
58-560 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie

Modernizacja systemu grzewczego oddziału zieleni
miejskiej (w tym Zakładu produkcji Ogrodniczej) (w)

18. Urząd Miasta w Kielcach
Rynek 1
25-303 Kielce
Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
ul. Pieszkowska 390
25-645 Kielce
woj. świętokrzyskie

Pozyskanie biogazu z odpadów złożonych na składowisku
w Promniku k. Kielc (w+o)

19. Urząd Miasta w Kielcach
Rynek 1
25-303 Kielce
Zakład Obsługi Oświaty
ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
woj. świętokrzyskie

„Instalacja źródeł energii odnawialnej w szkołach
podstawowych nr 1 i 11 miasta Kielce” (w+o)

20. Urząd Miasta i Gminy Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie

Budowa elektrowni wiatrowej w Gminie Kisielice (w+o)

21. Urząd Gminy Kondratowice
ul. Nowa 1
57-150 Prusy
woj. dolnośląskie

Budowa Wytwórni Energii Odnawialnych z Biomasy w
Gminie Kondratowice (w)

22. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Kościerzynie
ul. 8-go Marca 41
83-400 Kościerzyna
woj. pomorskie

Termomodernizacja i rewitalizacja osiedla T. Rogali w
Kościerzynie (w)

23. Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
woj. mazowieckie

Budowa instalacji do odzysku biogazu z osadów
ściekowych powstających na nowobudowanej mechaniczno
– biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Leszna w
Henrykowie z przeznaczeniem na cele energetyczne
oczyszczalni (w)

24. Urząd Gminy Lutowiska
38-713 Lutowiska
woj. podkarpackie

Budowa kolektorów słonecznych dla potrzeb
przygotowania ciepłej wody użytkowej w Szkole
Podstawowej w Lutowiskach (w+o)
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25. Urząd Miasta i Gminy w Łapach
u. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
woj. podlaskie

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w
miejscowości Łupianka Stara z kotłowni węglowej na
pompy ciepła o mocy 113,4 kW (w+o)

26. Urząd Miasta i Gminy w Łapach
u. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
woj. podlaskie

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w
miejscowości Uhowo z kotłowni węglowej na pompy
ciepła o mocy 138,9 kW (w+o)

27. EKO-WYNIK Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
woj. łódzkie

Pilotażowy program zastosowania biomasy jako paliwa w
modernizowanych i nowobudowanych kotłowniach (w+o)

28. Urząd Gminy Manowo
76-015 Manowo 40
woj. zachodniopomorskie

Zintegrowany System zarządzania zasobami ciepła w
Gminie Manowo (w+o)

29. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20
14-300 Morąg
woj. warmińsko-mazurskie

Likwidacja kotłowni węglowych, rozbudowa miejskiej sieci
ciepłowniczej miasta Morąga w oparciu o centralne źródło
na bazie kotłów fluidalnych (w)

30. Dom Pojednania i Spotkań im. Św.
Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku –
Filia w Niepoględziu
77-113 Budowo
woj. pomorskie

Zmiana systemu ogrzewania z pieca węglowego na
ekologiczny system pomp ciepła i kolektory słoneczne (w)

31. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
woj. lubuskie

Modernizacja spalarni odpadów (w)

32. Urząd Gminy w Piasecznie
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w)

33. Dom Pomocy Społecznej – CETUŃ
Gmina Polanów
Powiat Koszaliński
76-006 Polanów
woj. zachodniopomorskie

Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem
kolektorów słonecznych i pompy ciepła w Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych – Cetuń (o)

34. Urząd Miasta w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
woj. łódzkie

Wykorzystanie wód geotermalnych do wsparcia turystyki
oraz modernizacji systemu cieplno-energetycznego (w+o)

35. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III
Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej
96-122 Puszcza Mariańska
woj. mazowieckie

Budowa instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej na potrzeby szkoły podstawowej w Puszczy
Mariańskiej (w)

36. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko
woj. łódzkie

Budowa pilotażowego zakładu geoenergetycznego
zaopatrywanego czystymi odnawialnymi nośnikami energii,
opartego na nowowierconym otworze wiertniczym (w)

37. Urząd Gminy Rajcza
ul. Górska 1
34-370 Rajcza
woj. śląskie

Energetyczne wykorzystanie biomasy w Gminie Rajcza (w)

38. Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8
62-586 Rzgów
woj. łódzkie

Termoizolacja budynków administracyjnych urzędu i szkół
na terenie Gminy Rzgów (w)
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39. Urząd Miasta i Gminy Słomniki
Oś. Świerczewskiego 4
32-090 Słomniki
woj. małopolskie

Niskotemperaturowy Geotermalny System Grzewczy w
Słomnikach (w+o)

40. Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych
GEOTERMIA STARGARD Sp. z o.o.
ul. Cieplna  5a
73-110 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

Budowa geotermalnego źródła ciepła o mocy 14,0 MW w
Stargardzie Szczecińskim (w+o)

41. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi
Studzianki Pancerne
26-403 Głowaczów
woj. mazowieckie

Wymiana kotła c.o. węglowo – koksowego na kocioł na
biomasę. Poprawa izolacyjności budynku szkoły
podstawowej w Studziankach Pancernych. Szkoła jako
placówka wzorcowa w programie ZIELONY
CERTYFIKAT (w)

42. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek
woj. zachodniopomorskie

Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów (w)

43. Urząd Miasta i Gminy Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
woj. małopolskie

Budowa instalacji umożliwiającej wykorzystanie energii
geotermalnej na bazie istniejącego odwiertu Jachówka 2K
(w+o)

44. Urząd Miasta i Gminy Tarnowa
ul. Nowa 4
33-100 Tarnów
woj. małopolskie

Wykorzystanie energii słonecznej do wspomagania
otrzymania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy
Społecznej w Tarnowie – Mościcach (w)

45. Urząd Miasta i Gminy Tarnowa
ul. Nowa 4
33-100 Tarnów
woj. małopolskie

Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody w
otwartym basenie dziecięcym na kąpielisku Tarnowskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie (w+o)

46. Urząd Gminy Terespol
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
woj. lubelskie

Pompa ciepła wykorzystująca wodociąg komunalny jako
dolne źródło ciepła (w)

47. Urząd Gminy Terespol
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
woj. lubelskie

Pompa ciepła wykorzystująca wodociąg komunalny jako
dolne źródło ciepła w szkołach o mocy 94 kW

48. Urząd Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
woj. opolskie

Biodiesel – paliwem przyszłości (w)

49. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia
„Solidarni Plus” EKO „Szkoła Życia” w
Wandzinie
77-323 Polnica, Wandzin

Biomasa jako paliwo energetyczne do ogrzewania
hospicjum dla osób chorych na chorobę Alzheimera (w+o)

50. Zarząd Gminy Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
woj. mazowieckie

Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną słomą dla
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wieniawie (w+o)

51. Urząd Gminy Wińsko
Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Ochrona klimatu i walorów przyrodniczych w gminie
Wińsko poprzez wykorzystanie biomasy do celów
energetycznych oraz oszczędzanie energii – program
pilotażowy (w+o)

52. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i
Remontowej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego
ul. dr L. Mendego 2
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie

Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy
ciepła jako źródła ciepła instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach
mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim (w+o)
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53. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Żywcu
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34-300 Żywiec
woj. śląskie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji
energii elektrycznej i ogrzewania obiektów Oczyszczalni
Ścieków w Żywcu (o)

 


