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Rola organizacji pozarz dowych w ochronie klimatu
i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych
Wprowadzenie
Globalna zmiana klimatu jest uwa ana za jeden z najwa niejszych problemów XXI wieku.
Tak wynika z wypowiedzi naukowców, ekspertów od gospodarki i ochrony rodowiska,
a tak e polityków, m.in. prezydenta Francji N. Sarkozego, kanclerza Niemiec A. Merkel, czy
premiera W. Brytanii G. Browna. Najbli szy szczyt o miu najbardziej rozwini tych krajów
wiata (G 8), który latem br. odb dzie si w Japonii, po wi cony zostanie g ównie
potencjalnym skutkom zmian klimatu i przeciwdzia aniu im.
Nie jest to wi c jedynie zagadnienie ekologiczne, ale jego konsekwencje dotycz tak e
mo liwo ci i kierunków rozwoju spo ecznego i gospodarczego. St d nie jest dziwne, e
kwestia ta przykuwa uwag spo eczno ci mi dzynarodowej: w negocjacjach Ramowej
Konwencji w sprawie Zmiany Klimatu (UN FCCC) prowadzonych przez Organizacj
Narodów Zjednoczonych uczestniczy ponad 190 pa stw. Ka de spotkanie negocjacyjne
przyci ga do miejsca gdzie si ono odbywa oko o 10 tysi cy uczestników: dyplomatów,
polityków, lobbystów, media, przedstawicieli spo ecze stwa obywatelskiego. W sieci
sprzecznych interesów poszukuj oni p aszczyzny porozumienia, które ma zapewni
bezpieczny rozwój wszystkim mieszka com naszej planety.
Jak to jednak wykaza y mizerne rezultaty ostatniego szczytu klimatycznego, który mia
miejsce na indonezyjskiej wyspie Bali w grudniu 2007 roku, nie jest to proces atwy. Chocia
po publikacji IV raportu Mi dzyrz dowego Zespo u ds. Zmian Klimatu1 nie ma ju
zasadzie w tpliwo ci, e za wzrost st enia gazów cieplarnianych (GHG) w atmosferze
odpowiada cz owiek2, to nadal nie ma wspólnej wizji w jaki sposób chroni klimat. Kraje
rozwijaj ce si , w tym tak e te, w których w ostatnich kilku latach emisja wzros
kilkukrotnie, nie bez racji wskazuj
na historyczn
odpowiedzialno
krajów
wysokorozwini tych za obecny wzrost st enia dwutlenku w gla w atmosferze. Kraje
rozwini te coraz cz ciej stwierdzaj , e bez przyj cia zobowi za do stabilizacji emisji,
a nawet jej ograniczania przez kraje rozwijaj ce si , nie b dzie mo liwa skuteczna ochrona
klimatu. Lobby przemys owe reprezentuj ce takie sektory jak m.in.: energetyczny oparty na
wykorzystaniu paliw kopalnych, motoryzacyjny, metalurgiczny, chemiczny broni c swoich
interesów i wykorzystuj c w tym celu swoje powi zania z politykami, stara si blokowa
post p w negocjacjach; wspiera te badania, których wyniki maj wskazywa , e zmiana
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IPCC 2007: Climate Change 2007. Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press. New York
W raporcie tym stwierdzono bowiem, e za zmiany klimatu, z 90% prawdopodobie stwem odpowiada
dzia alno cz owieka.
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.
2

Wk ad prezentowany na Akademickim Forum: Mi dzy Bali a Poznaniem. Polska wobec zmian
Klimatu: Nauka – Gospodarka – Polityka – Spo ecze stwo prowadzonym przez - Uniwersytet
Warszawski- Uniwersyteckie Centrum Badan nad rodowiskiem Przyrodniczym i Wszechnic Polsk
– Szko Wy sz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Katedr Turystyki i Ekonomii.

klimatu jest procesem naturalnym i nie ma alternatywy dla dotychczasowego sposobu
rozwoju gospodarski.
Na tym tle silnie przebija si g os tych grup, nielicznych pa stw i polityków, którzy
jednoznacznie wskazuj na konieczno
podejmowania bezwzgl dnych, aktywnych
i wielokierunkowych dzia
na rzecz ochrony klimatu. Najbardziej jednoznaczne stanowisko
ród tej grupy prezentuj pozarz dowe organizacje ekologiczne (POE).
Ze wzgl du na bardzo szeroki zakres zagadnie obj tych negocjacjami klimatycznymi,
wielo interesów, stanowisk i sposobów dzia ania reprezentowanych przez organizacje
pozarz dowe ich rola w ochronie klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych w niniejszym
artykule zostanie omówiona jedynie na przyk adzie organizacji ekologicznych.
Negocjacje klimatyczne a organizacje pozarz dowe
Organizacje ekologiczne od samego pocz tku w czy y si w proces negocjacji
klimatycznych. Cho pocz tkowo zagadnieniem tym interesowa o si tylko kilka grup, to
z czasem tak e cz onkowie POE dostrzegli jak wa ne jest ustalenie zasad i sposobów
radykalnego obni enia emisji gazów cieplarnianych. W efekcie na pocz tku lat
dziewi dziesi tych utworzona zosta a koalicja ekologicznych organizacji pozarz dowych,
prowadz cych dzia ania w tym zakresie – Climate Action Network (CAN). CAN dzia a jako
sie skupiaj ca 365 POE z ca ego wiata, staraj c si oddzia ywa na rz dy, biznes
i poszczególnych obywateli, aby ograniczy wp yw cz owieka na klimat globalny. Aby to
osi gn , grupy zrzeszone w tej sieci, koordynuj wymian informacji oraz prowadz
wspólne dzia ania na poziomie mi dzynarodowym, regionalnym i krajowym. CAN opowiada
si za dzia aniami s
cymi ograniczaniu zmian klimatycznych i ich skutków prowadzonymi
w trzech kierunkach:
wspierania osi gni celów z Protoko u z Kioto i podj cia dalszych stanowczych prac
dla ograniczenia emisji GHG o co najmniej 50% w skali globalnej w 2050 roku,
promowania bez- i nisko- w glowej gospodarki jako drogi do osi gania za onych
celów redukcyjnych,
podejmowania dzia adaptacyjnych.
Wszystko to ma s
ograniczeniu globalnego ocieplenia w wi kszym stopniu ni 2oC
wyznaczone jako cel w Konwencji Klimatycznej. Cz onkowie CAN aktywnie uczestnicz
w Spotkaniach Stron Konwencji Klimatycznej, w roli obserwatorów negocjacji.
Zasady dzia alno ci POE w ramach negocjacji klimatycznych okre lone s przez przepisy
zawarte w art. 7 ust. 6 Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmiany Klimatu3 oraz decyzj
przyj
przez strony Konwencji podczas sesji negocjacyjnej w maju 1996 roku4. Zgodnie
z nimi ka da organizacja pozarz dowa, której profil dzia alno ci dotyczy ochrony rodowiska
(klimatu) mo e uczestniczy na prawach obserwatora w spotkaniach negocjacyjnych
konwencji klimatycznej je eli zarejestruje si w Sekretariacie Konwencji oraz je li
uczestnictwu tej organizacji w obradach nie sprzeciwi si nie mniej ni 1/3 Stron obecnych
w trakcie sesji negocjacyjnej.
3

D.U. 1996 r. Nr 53 poz. 238
Decyzja FCCC/CP/1996/2 z 22 maja 2006 roku, dost pna na stronie Sekretariatu UNFCCC:
http://maindb.unfccc.int/public/ngo.pl?mode=wim&search=A
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Nale y jednak pami ta , e definicja organizacji pozarz dowych (NGO) zawarta w ww.
przepisach nie dotyczy jedynie stowarzysze ekologicznych. Pocz tkowo rozró niano jedynie
dwie grupy uczestnicz ce w negocjacjach na prawach obserwatorów: pozarz dowe
organizacje biznesu i przemys u (tzw. BINGO – od angielskiego terminu: business and
industry non-governmental organizations), oraz ekologiczne (ENGO). Z czasem pojawi y si
LGMA (local government and municipal authorities – organizacje reprezentuj ce samorz dy
lokalne), IPO – indigenous peoples organizations (organizacje grup i plemion etnicznych)
oraz RINGO – research and independent non-governmental organizations (niezale ne,
pozarz dowe instytucje naukowe i badawcze). Kolejn pozarz dow grup interesów, która
zostanie dopuszczona do udzia u w negocjacjach b
zwi zki zawodowe. Wszystkie one
traktowane s na jednakowych zasadach i maj takie same prawa. Jest to istotne, gdy ich
interesy s niejednokrotnie sprzeczne – np. te z nich które reprezentuj interesy koncernów
paliwowych staraj si ograniczy rol i podwa
znaczenie opinii prezentowanych przez
organizacje ekologiczne. Wszystkie te konkuruj w dost pie do „serc i g ów” spo ecze stwa,
mediów, polityków i negocjatorów.
Dzia ania organizacji ekologicznych na forum ONZ
Wszystkie rodzaje organizacji maj podobny zakres dzia ania: przygotowywanie i
prezentowanie (w trakcie negocjacji, na forum Narodów Zjednoczonych – zgodnie z
procedurami wyznaczaj cymi sposób takich wyst pie 5) swoich stanowisk dotycz cych
ównych zagadnie negocjacyjnych, organizowanie seminariów i warsztatów równolegle do
trwaj cych negocjacji, opracowywanie materia ów dla prasy i przeprowadzanie konferencji
prasowych. To, która z konkuruj cych opinii NGO dotrze do negocjatorów i opinii publicznej
zale y wi c nie tylko od warto ci merytorycznej, ale tak e od atrakcyjno ci formy przekazu.
Mo na wskaza trzy podstawowe – oprócz kontaktów z mediami oraz organizowania
demonstracji i masowych akcji - instrumenty, które mi dzynarodowe POE wykorzystuj w
trakcie trwania negocjacji: wydawanie pisma ECO, przyznawanie nagrody Fossil of the Day,
oraz organizacja NGO Party.
ECO jest dziennikiem wydawanym przez CAN ka dego dnia negocjacji. Zawiera on analizy
wszystkich najwa niejszych wyst pie z dnia poprzedniego, prezentuje stanowisko
organizacji ekologicznych na post p w rozmowach, ujawnia kulisy zawieranych nieformalnie
porozumie pomi dzy Stronami negocjacji. Dzi ki swojemu wysokiemu poziomowi
merytorycznemu oraz temu, e jest dostarczane na miejsce obrad z samego rana, stanowi
zazwyczaj pierwszy materia z jakim wi kszo negocjatorów zapoznaje si przychodz c na
miejsce negocjacji. Co wa ne o kszta cie pisma, jakie b
w nim artyku y, jaka powinna by
hierarchia poruszanych w nim kwestii decyduj wszyscy cz onkowie CAN obecni na danej
sesji negocjacyjnej. Odbywa si to codziennie, w trakcie strategicznych spotka CAN, w
których uczestniczy zazwyczaj od 100 do 250 – 300 osób. Dzi ki temu ECO zachowuje swój
demokratyczny i wielow tkowy charakter i ch tnie czytane jest przez uczestników obrad.
Fossil of the Day to anty-nagroda przyznawana tak e przez CAN równie ka dego dnia
negocjacji. Otrzymuj j pa stwa, których przedstawiciele wyró nili si szczególn
nieodpowiedzialno ci w trakcie rozmów, u ywali niew ciwy argumentów, podwa ali
zasadno dzia na rzecz ochrony klimatu etc. Najcz stszymi laureatami Fosil... do tej pory
by y: Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Rosja, Kanada, ale to anty-wyró nienie
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otrzyma a tak e kilkukrotnie Unia Europejska, a raz tak e Polska. Przyznanie Fossil of the
Day to niezwykle barwne wydarzenie medialne, obserwowane codziennie przez
kilkudziesi ciu dziennikarzy. Ma du si oddzia ywania – negocjatorom trudno czu si
komfortowo, gdy przeczytaj w prasie, e wyg osili stwierdzenie lub zg osili propozycj ,
uznan przez wp ywow grup uczestników rozmów za najwi ksz g upot dnia.
NGO Party to impreza towarzysz ca ka dej sesji negocjacyjnej, organizowana w sobot
ko cz
pierwszy tydzie negocjacji. Uczestnicz w nim przede wszystkim cz onkowie
POE, ale tak e przedstawiciele delegacji rz dowych, pracownicy Sekretariatu UNFCCC.
W trakcie imprezy nawi zywane s kontakty, prowadzone nieformalne rozmowy i ustalenia,
prze amywane stereotypy dotycz ce ró nych grup uczestnicz cych w negocjacjach.
Opisywane powy ej dzia ania, prowadzone w trakcie kolejnych sesji negocjacyjnych UN
FCCC, rzadko maj bezpo redni wp yw na wynik bie cych negocjacji6. Maj one jednak
bardzo wielkie znaczenie dla tworzenia w ciwej atmosfery negocjacji, przekazywania
politykom i negocjatorom uczestnicz cym w rozmowach sygna ów o oczekiwaniach
spo ecznych. S
tak e do powiadamiania opinii publicznej o post pach rozmów,
o konieczno ci wywierania nacisku na rz dy poszczególnych pa stw, aby prowadzi y bardziej
skuteczne dzia ania w zakresie ochrony klimatu. Z tego te wzgl du nale y uzna je za
niezwykle wa ne dla post pu negocjacji dotycz cych sposobów ochrony klimatu.
Dzia ania prowadzone w trakcie sesji negocjacyjnych nie wyczerpuj aktywno ci POE,
w wi kszo ci przypadków stanowi podsumowanie ich aktywno ci prowadzonej na poziomie
krajowym. S jednak bardzo wa ne bo dzi ki nim decyzje dotycz ce sposobów ochrony
klimatu podejmowane s w sposób bardziej przejrzysty.
Rola krajowych organizacji ekologicznych w ochronie klimatu i redukcji emisji
gazów cieplarnianych
Ze wzgl du na niski poziom wiadomo ci polskiego spo ecze stwa i polityków o potrzebie
dzia
na rzecz ochrony klimatu, aktywno krajowych organizacji ekologicznych w tym
zakresie nabiera szczególnego znaczenia. Pomimo bowiem werbalnych deklaracji o wadze
zagadnie klimatycznych i przeciwdzia aniu zmianom klimatu, kolejne rz dy prowadz
bardzo biern , reaktywn polityk klimatyczn .
Podstawowym dokumentem wyznaczaj cym kierunki tej polityki jest opracowana przez
Ministerstwo rodowiska i przyj ta przez Rad Ministrów Polityka ochrony klimatu.
Strategia redukcji gazów cieplarnianych do 2020 roku7. Podstawowym, d ugoterminowym
celem tej polityki jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku o 40%
w porównaniu do przyj tego przez Polsk roku bazowego (1988 r). Aby mo na by o to
osi gn „Polityka ....” wskazuje najwa niejsze dzia ania, jakie powinny by wdra ane
w poszczególnych sektorach, przy czym za najwa niejsze uznaje dzia ania w odniesieniu do
sektora energetycznego. Jest to w ciwe, gdy oparta na spalaniu w gla kamiennego
i brunatnego polska energetyka jest g ównym ród em emisji gazów cieplarnianych w naszym
kraju. Niestety cele zawarte w tym dokumencie nie znajduj w ciwego odzwierciedlania
w strategiach rozwoju strategii poszczególnych sektorów gospodarki. W ostatnich latach
6

Ka da delegacja dzia a bowiem w oparciu o przyj ty uprzednio mandat negocjacyjny, który mo e by
zmieniony tylko w bardzo wyj tkowych przypadkach, po konsultacji z w adzami rz dowymi.
7
M , 2002: Polityka ochrony klimatu. Strategia redukcji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Ministerstwo
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coraz cz ciej pojawiaj si tak e g osy podwa aj ce konieczno zmniejszania przez nasz
kraj emisji GHG.
Prowadzenie reaktywnej polityki u atwia fakt, e emisja GHG w Polsce w okresie ostatnich
kilkudziesi ciu lat znacz co spad a. Obecnie jest ona o oko o 30 % ni sza ni w roku
bazowym8, przy zobowi zaniu – wynikaj cym z ratyfikacji Protoko u z Kioto – do 6%
obni enia ilo ci gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery w latach 2008 – 2012
(w odniesieniu do wielko ci emisji z roku bazowego)9. Pozwala to politykom og asza , e
w naszym kraju wykonane zosta y wszystkie, niezb dne prace w zakresie ochrony klimatu.
W my leniu tym tkwi jednak dwa b dy: po pierwsze redukcja emisji nie zosta a osi gni ta
w wyniku wdra ania dzia
wskazywanych przez dokument „Polityka ekologiczna....”, ale
w efekcie zmian polityczno – gospodarczym jakie zasz y w naszym kraju po 1989 roku. Po
drugie dla zapewnienia globalnego bezpiecze stwa klimatycznego, Polska (podobnie jak
i inne kraje wysokorozwini te) powinna ograniczy emisj nie o 30%, ale co najmniej o 50 –
80%. Taki bowiem poziom redukcji uznawany jest za niezb dny dla zapobie enia
antropogennej zmianie klimatu przez autorów IV raportu IPCC10. O podejmowaniu dzia
dla realizacji takiego celu przedstawiciele polskiego rz du, ani przemys u nie chc jednak
rozmawia .
Nak ada to na organizacje ekologiczne szczególny obowi zek u wiadomienia polskiemu
spo ecze stwu, e dzia ania takie s w Polsce niezb dne. B c cz onkiem Unii Europejskiej
oraz stowarzyszenia najbardziej rozwini tych pa stw wiata (OECD) nasz kraj nale y do
grona pa stw wysokorozwini tych, a wi c tych na których spoczywa szczególny obowi zek
redukcji emisji GHG.
W tym kontek cie prace, które mog i powinny by podejmowane przez organizacje
pozarz dowe to m.in.:
Edukacja i dzia ania na rzecz podnoszenia wiadomo ci klimatycznej. Za szczególnie
istotne nale y uzna dwa kierunki: po pierwsze u wiadamianie konieczno ci
podejmowania dzia
na rzecz ochrony klimatu, prac na rzecz adaptacji oraz
negatywnych skutków braku aktywno ci w tym zakresie; po drugie wskazywanie
praktycznych mo liwo ci jakie w Polsce istniej dla ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych. Bardzo cenne jest wskazywanie praktycznych przyk adów, w jaki sposób
ka dy obywatel mo e dzia
– poprzez codzienne nawyki w domu i miejscu pracy,
sposób podró owania, sp dzania wolnego czasu czy wybory konsumenckie – na rzecz
ochrony klimatu.
Lobbing i kreowanie opinii publicznej. Organizacje pozarz dowe powinny – poprzez
przygotowywanie w asnych raportów i publikacji kszta towa w ród polityków i opinii
publicznej przekonanie o konieczno ci dzia
na rzecz obni ania emisji gazów
cieplarnianych. Poprzez kontakty z mediami przedstawiciele POE winni przekonywa
polityków do wyboru takich opcji i strategii, które s
b
ochronie klimatu.
Identyfikowa grupy zagro one skutkami zmian klimatu. Jest to szczególnie cenne,
bowiem w ten sposób organizacje mog pozyskiwa sojuszników dla swoich wizji.
W Polsce do grup zagro onych skutkami zmiany klimatu mo na uzna m.in. rolników,
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Na podstawie danych Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji
Dz.U.2005 rok Nr 203 poz. 1684
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IPCC 2007: Climate Change 2007… Ibidem
Impreza zorganizowana w ramach obchodów Dnia Ziemi 2008 przez Fundacj O rodka Edukacji
5
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.
9

Wk ad prezentowany na Akademickim Forum: Mi dzy Bali a Poznaniem. Polska wobec zmian
Klimatu: Nauka – Gospodarka – Polityka – Spo ecze stwo prowadzonym przez - Uniwersytet
Warszawski- Uniwersyteckie Centrum Badan nad rodowiskiem Przyrodniczym i Wszechnic Polsk
– Szko Wy sz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Katedr Turystyki i Ekonomii.

przedsi biorstwa przetwórstwa spo ywczego, sektor turystyczny (zw aszcza turystyk
zimow ), ubezpieczenia.
Prowadzenie dialogu z biznesem i przedstawicielami przemys u. Jest to niezb dne
z jednej strony dla poznania uwarunkowa i problemów z jakimi zmierzy si sektor
gospodarczy w realizowaniu polityki klimatycznej (co pozwoli POE na proponowanie
bardziej wykonalnych i realistycznych celów krótko – i rednioterminowych), jak
i identyfikowanie sojuszników w sektorze gospodarczym (niektóre bowiem sektory
skorzystaj na ochronie klimatu, inne mog straci je li do zmian klimatu dojdzie).
Prowadzenie praktycznych dzia
na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych lub
zwi kszania poch aniania w gla w biomasie. Mog one dotyczy zarówno programów
zwi kszaj cych efektywno wykorzystania energii, budowy instalacji wykorzystuj cych
odnawialne ród a energii czy podejmowania prac na rzecz zwi kszania wi zania w gla
(np. poprzez zalesienia).
To tylko wybrane, najwa niejsze dzia ania, pole dla mo liwej aktywno ci jest bowiem
znacznie szersze i obejmowa mo e m.in. podejmowanie wspó pracy z lokalnymi w adzami
i wdra ania wspólnych projektów, prowadzenie prac po rednio przyczyniaj cych si do
ochrony klimatu, ale nastawionych na realizacj innych celów rodowiskowych etc.
Najwa niejsze jest jednak to, e dzia ania takie s realizowane przez krajowe POE – przede
wszystkim (ale nie tylko) przez organizacje skupione w Koalicji Klimatycznej polskich
organizacji pozarz dowych, która zosta a powo ana w dniu 22 czerwca 2002 roku, podczas
konferencji „Zatrzyma globalne ocieplenie” w Kazimierzu Dolnym. Celem jej dzia ania jest
inicjowanie oraz popieranie prac na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki
klimatycznej w naszym kraju wraz z prowadzeniem monitorowania jej wdra ania. W swojej
aktywno ci koalicja kieruje si nast puj
misj : „Aktywna polityka klimatyczna i dalsze
obni anie emisji gazów szklarniowych w Polsce jest rodkiem do równoleg ego wzmacniania
gospodarki lokalnej, tworzenia zielonych miejsc pracy i wzrostu globalnej odpowiedzialno ci
ka dego z nas”11.
Podsumowanie
Aktywno organizacji pozarz dowych na rzecz ograniczenia emisji GHG mo e mie
kluczowe znaczenie dla powodzenia mi dzynarodowych programów ochrony klimatu.
Wynika to z ich cech charakterystycznych i ró nicy jaka istnieje pomi dzy POE a instytucjami
politycznymi czy biznesowymi. Organizacje, w odró nieniu do polityków mog i dzia aj na
rzecz celów d ugofalowych. Nie interesuje ich maksymalizowanie korzy ci politycznych,
które – w czteroletniej perspektywie – przek adaj si na wynik wyborczy. D ugookresowy
horyzont – jedyny w ciwy dla rozwi zywania problemów ochrony rodowiska – pozwala na
wspieranie dzia , których efekty b
istotne nie za cztery lata, ale za cztery dekady.
W odró nieniu od podmiotów gospodarczych POE nie dzia aj dla zysku, a wi c abstrahuj w
swojej aktywno ci od tego kryterium. Dzi ki temu ich opinie nie mog by traktowane jako
subiektywne, tworzone dla maksymalizacji w asnych korzy ci.
Du a aktywno polskich organizacji ekologicznych w odniesieniu do ochrony klimatu jest
szczególnie wa na w kontek cie maj cej si odby w grudniu br. w Poznaniu Konferencji
Stron Konwencji Klimatycznej i Protoko u z Kioto (COP 14/MOP4). Do chwili obecnej
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zainteresowanie tym wydarzeniem jest bowiem w naszym kraju bardzo ma e. Prace prowadzi
jedynie resort rodowiska, brak jest aktywno ci innych ministerstw i urz dów pa stwowych.
Na temat ochrony klimatu od pocz tku kadencji nie wypowiedzia si premier, milcz
marsza kowie Sejmu i Senatu, nie zabiera g osu minister spraw zagranicznych czy
gospodarki. To najwa niejsze, politycznie wydarzenie jakie b dzie mia o miejsce w 2008
roku w naszym kraju przygotowywane jest przy milczeniu mediów i braku zainteresowania
spo ecze stwa. Je li w ostatnich miesi cach dziennikarze w swoich tekstach podejmowali
temat ochrony klimatu, to w zasadzie jedynie w kontek cie strat, jakie podobno polska
gospodarka poniesie ze wzgl du na przyj cie przez Uni Europejsk pakietu energetycznego
lub w duchu sensacji – ile b dzie kosztowa o bud et pa stwa zorganizowanie COP 14/MOP 4
w Poznaniu. Brak jest powa nej publicznej debaty o rzeczywistych kosztach i korzy ciach
jakie Polska mog aby odnie dzi ki prowadzeniu aktywnej polityki klimatycznej12. Brak jest
spojrzenia na kwestie klimatyczne w kontek cie bezpiecze stwa energetycznego kraju, które
powinno i mo e by budowane w oparciu o zwi kszanie efektywno ci wykorzystania
energii13 czy rozwój odnawialnych róde energii14.
Wskazuje to na rol polskich organizacji pozarz dowych. Wobec braku zainteresowania
polityków to one powinny inicjowa debat publiczn na ten temat. One powinny
informowa polskie spo ecze stwo jakie b
skutki zaniechania dzia
– zarówno w
wymiarze spo ecznym, gospodarczym i rodowiskowym jak i wymiarze politycznym. Jak si
wydaje polskie organizacje ekologiczne – zw aszcza te, uczestnicz ce w dzia aniach Koalicji
Klimatycznej - s zdeterminowane podj te wyzwanie.
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Tak korzy ci mog oby by sprzedawanie (przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze) nadwy ki
uprawnie do emisji gazów cieplarnianych na rynku europejskim i sprzeda y (przez pa stwo) jednostek
zredukowanej emisji na rynku mi dzynarodowym, w ramach tzw. mechanizmu elastyczno ci z Kioto.
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Wytworzenie jednostki produktu narodowego brutto w Polsce wzmaga 2,7 raza wi cej energii ni rednia dla
krajów „starej 15” UE. Oznacza to, e jest w Polsce mo liwy szybki i znacz cy rozwój gospodarczy bez wzrostu
wielko ci emisji GHG. Wi cej informacji na ten temat mo na znale m.in. w mijewski K., Kassenberg A.
Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywisto . Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa wrzesie
2006.
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Wed ug raportu przygotowanego w 2007 roku dla Ministerstwa Gospodarki rynkowy potencja odnawialnych
róde energii jest w Polsce ponad 2-krotnie wi kszy ni cel wyznaczony w tym zakresie przez UE (20% udzia
OZE w produkcji energii elektrycznej).
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