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Polityka klimatyczna Polski

Nie ulega w tpliwo ci, e spo ecze stwo polskie oczekuje i d y do dorównania poziomu
ycia w Polsce do redniego w Unii Europejskiej. Post p w tym zakresie niew tpliwie
w wielu grupach spo ecznych nast puje, ale pozostaj cy dystans nadal jest olbrzymi.
Wyrazem tego ogólnego pragnienia jest ch
zwi kszenia si y nabywczej zarobków,
a praktycznie zwi kszenia stanu posiadanych dóbr. Dla celów poni szych wywodów wska
tylko kilka charakterystycznych przyk adów pragnie powa nej cz ci spo ecze stwa, jak
posiadanie samochodu, cz sto z klimatyzacj , odpowiednio du ego mieszkania lub domu,
nierzadko luksusowego z klimatyzacj , wyposa onego w sprz t gospodarstwa domowego
oraz elektroniczny. Dost p do rozwini tego systemu komunikacyjnego, autostrad, szybkiej
kolei i tym podobnie jest tak e ogólnym d eniem.
Z drugiej strony trudno odmówi spo ecze stwu polskiemu zrozumienia globalnych celów
ochrony rodowiska oraz pragnienia ycia w czystym rodowisku, rozwijania systemów
ochrony przyrody, czy to w postaci parków narodowych, w tworzeniu których mamy du y i
wieloletni dorobek, czy te nowego systemu UE – „Natura 2000”. Akcje organizacji
pozarzadowych na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych w konfliktach przy budowie
dróg, czy obiektów przemys owych znajduj szerokie poparcie, poza spo eczno ciami
lokalnymi, które bezpo rednio odczuwaj pozytywne, lub negatywne skutki tych dzia .
Nie prowadzono dotychczas bada wyja niaj cych zrozumienie zwi zków, ani sprzeczno ci
pomi dzy tymi grupami celów, ale stwierdzi nale y, e kojarzenie ich nale y do rzadko ci,
jakkolwiek wydaje si , e du a grupa spo ecze stwa gotowa jest do rezygnacji z niektórych
lub zachowa na rzecz poprawy stanu rodowiska
Do tego dochodz zagro enia rozwoju zwi zane z wyczerpywaniem si zasobów surowców
naturalnych, do abstrakcyjne dla wi kszo ci spo ecze stwa bowiem dotycz przysz ci.
Szans dla przysz ci jest podej cie do rozwoju z punktu widzenia filozofii
zrównowa onego rozwoju. Nie wnikaj c w dyskusj nt. trafno ci tego sformu owania, ani
precyzyjno ci definicji podam jedynie okre lenie przyj te w zrewidowanej strategii
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zrównowa onego rozwoju UE1: „Trwa y rozwój oznacza, e potrzeby obecnego pokolenia
nale y zaspakaja bez uszczerbku dla mo liwo ci zaspakajania potrzeb przez przysz e
pokolenia.” Idea ta dotyczy „zachowania zdolno ci Ziemi do utrzymania ycia w ca ej jego
ró norodno ci i opiera si na zasadach: demokracji, równo ci p ci, solidarno ci,
praworz dno ci i poszanowania podstawowych praw, w tym prawa do wolno ci oraz do
równych szans. Ma zapewni pokoleniom obecnym i przysz ym sta y wzrost jako ci ycia
i dobrobytu na ziemi. Dlatego czy si z propagowaniem dynamicznej gospodarki przy
pe nym zatrudnieniu obywateli i wysokim poziomie ich wykszta cenia, ochrony zdrowia,
spójno ci spo ecznej i terytorialnej oraz ochrony rodowiska.... ”
Wynika z tego, e dla zapewnienia rozwoju nale y podejmowa decyzje równo traktuj ce
wzajemnie ci le powi zane ze sob filary rozwoju, jakimi s : gospodarka, spo ecze stwo
i rodowisko, a przede wszystkim jego zasoby. Decyzje te powinny dotyczy kolejnych
perspektyw czasowych, aby docelowo nie doprowadzi do zahamowania rozwoju z powodu
wyczerpania si zasobów rodowiska, patrz c z punktu widzenia kraju, regionu oraz w skali
globalnej, a wr cz wykorzysta synergi pomi dzy rozwojem a ochron rodowiska.
Dla uzupe nienia tych, uproszczonych wywodów chcia bym doda , e niektórzy teoretycy
zrównowa onego rozwoju w prowadzonych badaniach (Ku niecow2) wykazali generalne
tendencje, e do momentu osi gni cia pewnego poziomu rozwoju (na poziom ten mo na
wp ywa poprzez decyzje polityczne) presja na rodowisko ro nie, a po jego osi gni ciu kraj
zaczyna bardziej doceni stan rodowiska, co mo e powodowa wiadome zmniejszanie
negatywnych oddzia ywa na rodowisko. W nast pstwie czego zaczyna by warto ponie
dodatkowe koszty na osi gniecie poprawy stanu rodowiska i np. uzyska zmniejszenie
kosztów leczenia chorób wywo ywanych zanieczyszczeniem rodowiska, albo te , e dzi ki
temu (np. w zakresie turystyki) mo na uzyska dodatkowe przychody. Gdzie na tej krzywej
jest Polska?
Z przedstawionej wy ej perspektywy nale y ocenia polityk klimatyczna Polski, która
obecnie uwarunkowana jest, przede wszystkim, przez dzia ania na rzecz ochrony klimatu Unii
Europejskiej, jak i dzia ania obecne i przysz e w ramach konwencji klimatycznej3
Narz dziem podstawowym polityki klimatycznej UE jest wprowadzony dyrektyw z 2003
roku Europejski System Handlu Emisjami (ETS). System ten polega na ustalaniu przez
Komisje Europejska (na podstawie wniosków poszczególnych krajów cz onkowskich UE)
limitów emisji CO2 z instalacji obj tych tym systemem. Od 2008 roku realizowany jest drugi
etap ETS.

1

Dok. 10117/06 – w polskiej wersji tego dokumentu sustainable development przet umaczono jako trwa y
rozwój
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Panayotu T. Economic Growth and Environment http://www.unece/ead/2003papr.htm
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Ramowa Konwencja Klimatyczna ONZ (UNFCCK)
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Decyzj z dnia 26 marca 2007 r. Komisja Europejska ograniczy a Polsce kwot maksymalnej
emisji dwutlenku w gla na lata 2008 - 2012 o ok. 26%. w stosunku do wielko ci
proponowanej, obliczonej na podstawie przewidywanego rozwoju kraju, wyra onego w
dochodzie narodowym brutto, zapotrzebowania na podstawowe materia y w tym budowlane,
jak i wzrastaj cych potrzeb ludno ci. Decyzja ta podyktowana zosta a konsekwentn
realizacj polityki klimatycznej Unii Europejskiej, której celem jest takie podniesienie cen
energii, aby op aca o si inwestowa w nowe technologie, a szczególnie charakteryzuj ce si
niska emisj gazów cieplarnianych. Niestety polityka taka, cho z zasady s uszna, przynosi
przede wszystkim wzrost kosztów energii pochodz cej z w gla i w skali krótko lub rednio
terminowej obci a przede wszystkim gospodarki i spo ecze stwa krajów uzale nionych od
gla. Nie bior c przy tym pod uwag nawet ich dotychczasowych osi gni w realizacji
zobowi za podj tych w ramach Protokó u z Kioto do Konwencji Klimatycznej4. Trudno jest
oceni skutki takiego ograniczenia emisji, ale z pewno ci mo na stwierdzi , e wp ynie ono
na ceny energii, dost pno
energii dla spo ecze stwa, a tak e na pogorszenie
konkurencyjno ci naszych przedsi biorstw, zarówno w stosunku do przedsi biorstw w UE,
jak i poza ni . Ponadto, bez w tpienia decyzja taka w rezultacie wp ywa b dzie na
ograniczenie rozwoju kraju. Jedyn nadziej jest, e Trybuna Europejski, do którego Polska
zaskar a decyzj Komisji Europejskiej, w swoim wyroku, podzieli pogl dy Polski, gdy ,
nawet, posiadaj c nieograniczone rodki finansowe, nie uda si w takim terminie przestawi
znacz co gospodarki.
W styczniu bie cego roku, realizuj c polityk klimatyczn , Komisja Europejska og osi a tak
zwany „pakiet energetyczno – klimatyczny”. Sk ada si on z projektów i dyrektyw
zawieraj cych propozycje restrykcyjnych regulacji w zakresie przysz ego ukszta towania
systemu handlu emisjami, okre lenia zobowi za dla instalacji nie obj tych tym systemem,
zobowi za co do okre lenia obowi zkowego udzia u odnawialnych róde energii w ogólnym
bilansie energii, zalece odno nie zwi kszenia efektywno ci energetycznej oraz zalece
w zakresie wprowadzenia w przysz ci wychwytywania i podziemnego magazynowania
dwutlenku w gla przy wykorzystaniu w elektroenergetyce w gla. Wed ug analiz Komisji
Europejskiej, dla wariantu optymalnego z punktu widzenia kosztów i efektywno ci, koszty
wprowadzenia tego pakietu w latach 2012 – 2020 wynosi b
ok. 0,58% GDP UE 27
(produktu narodowego brutto)5. Nie ulega w tpliwo ci, e koszty te obci
przede
wszystkim produkcj opart na w glu. A w zwi zku z tym, e Polska, w najwi kszym stopniu
jest w UE uzale niona od w gla, b dzie musia a ponosi najwi ksze konsekwencje.
Potwierdza to sama Komisja Europejska podaj c, e dla Polski koszty te wynosi b
ok.
1,24% PKB. Wobec nieuwzgl dnienia w tej kalkulacji sytuacji Polski koszty te dla nas b
niew tpliwie znacznie wi ksze. Zaproponowany przez UE mechanizm wyrównawszy, nawet
4

Wg danych z 2005 r. Polska zredukowa a emisje gazów cieplarnianych o ponad 32% w stosunku do roku
bazowego Protokó u z Kioto, podczas gdy UE 15 jedynie o 2%, a niektóre kraje UE powi kszy y swoj emisje o
nawet 52% (wg The EU inventory of greenhouse gas emissions for 2005 published by European Environment
Agency - 2007).
5
Impact Assessment for Package of implementation measures for the EU’s objectives on climate change and
renewable energy for 2020
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w odniesieniu do instalacji nieobj tych systemem handlu emisjami, polegaj cy na
uwzgl dnieniu wska nika dochodu narodowego brutto na mieszka ca, nie zdo a
zrównowa
obci enia kosztami uzale nienia od w gla. Szczegó owe negocjacje dotycz ce
poszczególnych cz ci pakietu rozpocz y si , niemniej stwierdzi trzeba, e niezmiernie
trudno jest wróci do negocjacji na temat ca ej koncepcji pakietu.
Zasadnicze znaczenie dla powstrzymania zmian klimatu w skali globalnej b dzie mia o
uzyskanie porozumienia globalnego w zakresie wspólnych dzia
po roku 2012, kiedy
przestan obowi zywa ustalenia Protoko u z Kioto do Konwencji Klimatycznej.
Dotychczasowe negocjacje pokazuj , jak istotne b dzie to dla zatrzymania zmian klimatu
oraz jak trudne przy olbrzymiej rozbie no ci pogl dów poszczególnych pa stw na temat
mo liwych do przyj cia zobowi za w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mamy
nadzieje, e zbli aj ca si prezydencja Polski w tej konwencji jak i konferencja stron w
grudniu br. w Poznaniu przyczyni si do osi gni cia porozumienia w tej sprawie. Unia
Europejska, przyjmuj c w trakcie Rady Europejskie cele do 2020 r. t. zw. „3x20%” (20%
redukcja emisji gazów cieplarnianych, 20% udzia u energetyki odnawialnej i 20% wzrost
efektywno ci energetycznej) jednocze nie zadeklarowa a przyjecie 30% redukcji emisji
gazów cieplarnianych o ile inne kraje uprzemys owione przyjm tak e takie zobowi zanie.
Rezultaty uzgodnie w skali globalnej, cho jeszcze nie znane, b
tak e wp ywa y na
polsk polityk klimatyczn .
Niew tpliwie, jak to dalej wyja ni , na dzia ania na rzecz ochrony klimatu b dzie mia a tak e
realizacja innych przedsi wzi z ochrony rodowiska. W ko cu ubieg ego roku zako czono
negocjacje nt. nowej dyrektywy dotycz cej jako ci powietrza, której przepisy wejd w ycie
w 2015 roku. Oparta zosta a na Strategii tematycznej ochrony powietrza UE6 przyj tej przez
Rad ds. rodowiska UE oraz wynikach ze zrealizowanego programu CAFE (Clean Air for
Europe – czyste powietrze dla Europy). Projekt Dyrektywy przewiduje rozszerzenie
monitoringu na drobne py y PM2,5 oraz zaostrzenie wymaga odno nie ozonu, tlenków
azotu, dwutlenku siarki i innych zanieczyszcze . Dla zorientowania si w skutkach
wprowadzenia tej Dyrektywy przytoczy mo na tylko, e wed ug jednego ( redniego)
wariantu strategii ochrony powietrza koszt jej wprowadzenia ocenia si dla ca ej UE 25 na ok.
7,1 mld EUR rocznie do 2020 r., a powinna ona przynosi zyski po 2020 r. ok. 42 mld EUR
rocznie, uwzgl dniaj c w tym koszty zewn trzne. Przewiduje si , e jednym z efektów jej
wprowadzenia b dzie zmniejszenie miertelno ci spowodowanej zanieczyszczeniem
powietrza z 370 000 osób na rok (w 2000 r.) do 230 000 w roku 2020.
Jako wsparcie realizacji tej Dyrektywy Komisja Europejska rozpocz a prace i negocjacje nad
rewizj dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze
(IPPC), a w ciwie stworzenia nowej dyrektywy uwzgl dniaj cej dyrektywy zwi zane jak
np.: dyrektyw nt. emisji z du ych obiektów spalania (LCP), dyrektyw nt. ograniczenia
6

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Thematic Strategy on air
pollution (21.09.2005) COM(2005)446 final
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emisji lotnych zwi zków organicznych i innych. W dalszej kolejno ci jest rewizja dyrektywy
pu apowej okre laj cej emisj podstawowych zanieczyszcze na poziomie kraju. Znaj c
propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie, nie trzeba mie du ej wyobra ni aby
stwierdzi , e koszty tych dzia
obci
równie przede wszystkim sektor energetyki
glowej.
Przedstawione wy ej wyzwania dla Polski w zakresie ochrony rodowiska s tylko
przyk adami najbardziej istotnych kierunków zmian wymaga . Mo na t list znacznie
uzupe ni . Wniosek jednak e jest zasadniczy, ze wymagania b
wzrasta i to nale y bra
pod uwag przy programowaniu rozwoju kraju. Wszystkie te wymagania, niezale nie od
intencji ich wprowadzenia, nale y bra kompleksowo pod uwag , bowiem ograniczaj c
emisje np. gazów cieplarnianych, tym samym zmniejsza si emisj innych zanieczyszcze ,
wp ywaj c równocze nie na jako powietrza w okre lonych strefach. Mo na wi c my le
o optymalizacji dzia
dla osi gni cia poszczególnych celów traktuj c je kompleksowo.
Najwa niejsze jednak jest okre lenie skutków polityki UE. Pierwszym elementem,
stosunkowo jeszcze atwym do przewidywania jest wp yw na sektor energetyki.
Podstawowymi czynnikami wp ywaj cymi na kierunki rozwoju energetyki s prognozy
w zakresie: zapotrzebowania na energi , cen energii (uwzgl dniaj c zarówno koszty
surowców i wytwarzania), dost pno no ników energii oraz pewno zasilania, czyli
bezpiecze stwo energetyczne w skali regionalnej, krajowej i lokalnej. Przy bardziej dog bnej
analizie stwierdzi mo na ich wzajemne powi zania, a tak e zwi zki z rozwojem kraju oraz
oczekiwaniami i skutkami dla spo ecze stwa. Prognoz takich jednoznacznie nie da si
okre li , a mog one przedstawia tym wi ksze ró nice i niepewno im d szy jest okres
prognozowania, gdy cz
elementów tych prognoz jest nieprzewidywalna, zmienna
i okre li mo na jedynie ich tendencje. W ród takich elementów jest cz
wymaga
dotycz cych ochrony rodowiska. Bez szeroko zakrojonych bada
modelowych
uwzgl dniaj cych szereg wariantów rozwoju sytuacji nie da si stworzy prognostycznej
podstawy do okre lenia polityki energetycznej w d szej perspektywie. Jasne jest jednak e,
e wyniki takich analiz wska
na konieczno dostosowania si sektora energetyki,
a szczególnie jego struktury do przysz ej sytuacji kraju, a tak e, e konsekwencj tego b
znacz ce skutki dla ca ej gospodarki Polski i jej spo ecze stwa. Czy mo na tego nie
uwzgl dnia w strategii rozwoju kraju? Je eli jednak chcieliby my w ciwie do tego podej
konieczne jest dokonanie kompleksowych bada przez wiarygodny o rodek studiów
strategicznych przy wykorzystaniu modelowania matematycznego dla okre lenia wszystkich
sprz
.
Niezaprzeczalnie, perspektywiczny rozwój (zrównowa ony) kraju zale
b dzie od
wprowadzenia wysokoefektywnych, nowoczesnych technologii. Z punktu widzenia rodowiska
nale oby doda , e powinny one by nisko - lub bez-emisyjne. Dla energetyki polskiej
opartej na w glu, wcze niej czy pó niej b dzie to kwesti przetrwania. Dlatego trzeba ju
dzisiaj zada podstawowe pytanie; czy wprowadzili my odpowiedni system wspierania
rozwoju i zastosowania takich technologii? Pytanie to jest tym wa niejsze, e przewa aj ca
5
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wi kszo naszych elektrowni jest przestarza a, dobiega kresu eksploatacji i posiada nisk
sprawno . Warto rozwa
równie stworzenie dla przysz ci nowej, struktury
energetycznej, uwzgl dniaj cej prognozy rozwoju technologii (uwzgl dniaj cej w wi kszym
stopniu odnawialne ród a energii, energetyk j drow itp.), jak i zwi kszenie efektywno ci
energetycznej po stronie, zarówno wytwarzania jak i wykorzystywania.
Energetyka jest tu tylko przyk adem, gdy pytanie dotyczy równie innych dziedzin.W ramach
realizacji Planu dzia
w zakresie technologii rodowiskowych Unii Europejskiej (ETAP)
opracowali my krajowy plan dzia . W ciwie rozumiane technologie rodowiskowe
obejmuj wszystkie nowoczesne technologie, gdy trudno sobie wyobrazi technologi nie
maj
wp ywu na rodowisko. Podstawowym pytaniem w tym zakresie jest czy w ramach
tego Planu dzia
oraz programu innowacyjno ci gospodarki uda nam si stworzy
odpowiednie bod ce dla opracowania, wdro enia i popularyzacji innowacyjnych technologii
rodowiskowych? Pytanie w ciwie dotyczy ca ego systemu wspierania rozwoju nauki.
Istotn rol w realizacji filozofii zrównowa onego rozwoju ma spo ecze stwo, za jego
wsparcie i wspó dzia anie zale y od stopnia zrozumienia tej idei. Dlatego najwy sz wag nale y
przywi zywa do edukacji i popularyzacji wiedzy. Jak ju wspomniano wy ej zrozumienie
ochrony rodowiska dzi ki dotychczasowej dzia alno ci jest do rozpowszechnione, natomiast
zrozumienie idei zrównowa onego rozwoju z wzajemnymi powi zaniami i konieczno ci
dokonywania wyborów jest ograniczone. Sprawa popularyzacji i jasnego przedstawienia tej
filozofii powinna by jednym z priorytetów naszych w adz.
Wiele, w zakresie zrównowa onego rozwoju uzyska mo na przy niewielkich kosztach. Jako
przyk ad podam popularyzacj transportu rowerowego, co nie tylko wp ywa na oszcz dno ci,
ale tak e na zdrowie spo ecze stwa. W niektórych krajach, bogatszych osi gni to w tej
dziedzinie znacz ce efekty. Innym pomys em jest stosowanie zasad prowadzenia
samochodów metod „ecodrivingu” (oszcz dnego i bezstresowego prowadzenia pojazdów).
Niektóre oceny wskazuj , e np. w Holandii mo na w ten sposób zaoszcz dzi do 20%
zu ycia paliw, a ponadto podnie bezpiecze stwo na drogach. Pomys ów w tym zakresie
mo e by nieograniczona liczba. W Polsce problemem jest, to e cz sto s one na pograniczu
dzia
poszczególnych resortów, a przeci ona administracja ich nie podejmuje. Tym
wi ksz rol mog odgrywa w tym zakresie organizacje pozarz dowe.
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Impreza zorganizowana w ramach obchodów Dnia Ziemi 2008 przez Fundacj O rodka Edukacji
Ekologicznej. Na organizacje Forum wsparcie zosta o udzielone przez Islandi , Lichtenstein i
Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud etu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz dowych.

