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Zamiast wprowadzenia – kilka dat i pojęć
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12 grudnia 2015, w Paryżu, podczas Konferencji 
Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 
195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. 

Zacznie ono obowiązywać od 2020 roku.

Głównym celem tej umowy jest zatrzymanie do 
końca wieku wzrostu globalnego ocieplenia do 2 
st. Celsjusza.

Porozumienie klimatyczne z Paryża
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Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), zwana także 
"Konwencją Klimatyczną"

� została sporządzona 9 maja 1992 roku w Nowym Jorku

� podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ dotyczącej 
Środowiska i Rozwoju (UNCED), w Rio de Janeiro
w dniach od 3 - 14 czerwca 1992 roku

Głównym celem UNFCCC jest stabilizacja ilości gazów cieplarnianych w 
atmosferze na poziomie, który "zapobiegłby niebezpiecznej, 
antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny" oraz ustabilizowanie ich 
emisji w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się 
przystosować do zmian klimatu.
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Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron (COP). 

Stronami są wszystkie kraje, które ratyfikowały Konwencję. 

Konferencja Stron czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji 
przez państwa, weryfikuje nowe informacje naukowe dotyczące zmian 
klimatycznych, a także wprowadza nowe postanowienia do Konwencji 
poprzez poprawki i protokoły. 

� w grudniu 1997 roku odbyło się spotkanie Konferencji Stron, na 
którym podpisany został Protokół do Konwencji zwany Protokołem z 
Kioto



Konwencja ma charakter ramowy,

to znaczy określa cel w zakresie stabilizacji koncentracji 
gazów cieplarnianych w atmosferze i ustanawia 
ogólne zasady współpracy dla jego osiągnięcia. 

Konkretne działania przewiduje natomiast Protokół z 
Kioto – na jego podstawie państwa rozwinięte 
zobowiązały się do ograniczenia i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
obejmującym lata 2008–2012.
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Zobowiązania wynikające z „Konwencji klimatycznej”

� publikowanie raportów o antropogenicznych emisjach gazów 
cieplarnianych, 

� formułowanie i wdrażanie krajowych i regionalnych programów 
redukcji emisji, 

� popieranie transferu technologii pozwalających zapobiegać emisjom,

� popieranie zrównoważonego zarządzania, a także współpracy w 
zakresie badań naukowych związanych ze zmianami klimatu. 

Państwa rozwinięte dodatkowo zobowiązane do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do poziomu z roku 1990.

Najbogatsze państwa (Załącznik II) zadeklarowały zapewnienie funduszy, 
aby pomóc państwom rozwijającym się wywiązać się ze zobowiązań 
wynikających z Konwencji (np. poprzez umożliwienie dostępu do 
nieszkodliwych dla środowiska technologii)



Protokół z Kioto 

1997
� Konkretne zobowiązanie kto i ile dokona redukcji by globalnie w perspektywie lat 

2008-2012 zredukować emisję GHG względem roku bazowego o 5,2%
� charakter jedynie deklaratywny 
� brak znacznych sankcji ekonomicznych dla państw, 

które nie wywiązałyby się z nałożonych na nie zobowiązań

16 lutego 2005 
� wszedł w życie po ratyfikowaniu przez 55 krajów z załącznika I, których łączna 

emisja CO2 jest równa przynajmniej 55% emisji globalnej z roku 1990. 
� prawnie wiążące porozumieniem międzynarodowym, nakładające na państwa 

wysoko rozwinięte (Załącznik I do Konwencji) obowiązek redukcji całkowitej emisji 
sześciu gazów cieplarnianych

Polska zobowiązała się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% i przyjęła rok 1988 jako 
rok bazowy w zakresie emisji trzech podstawowych gazów: dwutlenku węgla, metanu i podtlenku 
azotu oraz rok 1995 dla gazów przemysłowych z grupy HFC i PFC oraz heksafluorku siarki.
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Porozumienia/działania w skali 

globalnej

Porozumienia/działania w skali 

lokalnej (UE)

Konwencja klimatyczna

- Protokół z Kioto

PEK (pakiet energetyczno-
klimatyczny)

Konwencja o różnorodności 

biologicznej

Natura 2000



Czym jest pakiet energetyczno-klimatyczny?

zbiór dokumentów Unii Europejskiej 
dotyczących przekształceń unijnej polityki 
energetycznej 
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Poprawka dauhańska

� przyjęta w drodze konsensusu 8 grudnia 2012 r. w Ad-Dausze 
� ustanawia drugi okres rozliczeniowy, trwający od 1 stycznia 2013 

r. do 31 grudnia 2020 r. 

W związku z zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego oraz 
brakiem alternatywnego, globalnego porozumienia klimatycznego 
powstała potrzeba wyznaczenia celów redukcji emisji na kolejne lata.

Poprawka dauhańska wyznaczyła prawnie wiążące zobowiązania 
dotyczące redukcji emisji dla Stron Protokołu z Kioto wymienionych 
w Załączniku B oraz wprowadziła dalsze zmiany do tekstu Protokołu
z Kioto związane z implementacją drugiego okresu rozliczeniowego.



Komunikat Kancelarii Prezydenta RP

"Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową 
międzynarodową, która poprzez nakładane 
zobowiązania, wpływa na funkcjonowanie gospodarki i 
wiąże się z kosztami społecznymi powinno być 
poprzedzone szczegółową analizą skutków prawnych i 
ekonomicznych, w tym w ramach postępowania 
ustawodawczego poprzedzającego podjęcie decyzji 
przez Sejm w sprawie ustawy wyrażającej zgodę na 
ratyfikację umowy międzynarodowej. W opinii 
Prezydenta RP w trakcie prac ustawodawczych skutki te 
nie zostały dostatecznie wyjaśnione„



Społeczno-gospodarcze tło porozumienia 

klimatycznego
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Wyzwania

1992 (Szczyt Ziemi) 2015 

Zanik gatunków naturalnych i ekspansja 
gatunków obcych

Dalsza utrata bioróżnorodności

Pogarszająca się jakość powietrza, gleb i 
wód

…

Degradacja i pustynnienie Dalsza degradacja

Zmiany klimatu Wzrost koncentracji CO2

Wola polityczna by przeciwdziałać
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Emisja CO2 [kt] 1986-1990
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Emisja CO2 [kt] 2011-2015
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Emisja CO2 na mieszkańca 1986-1990
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Emisja CO2 na mieszkańca 2011-2015



Emisja CO2 na mieszkańca 1990



Emisja CO2 na mieszkańca 2006



Emisja CO2 na mieszkańca 2011



Stanowisko UE przed COP21

� Potrzebne nowe globalne porozumienie państw

� Pakiet energetyczno-klimatyczny jako wzorzec wysiłku 
podjętego w kierunku przeciwdziałania zmianom klimatycznym

11-1-2016
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Wyszczególnienie UE
UE-15 USA Chiny

2005 2013 2003/2004 2005 2013 2005 2013

% powierzchni świata
3,0 2,4 7,4 7,0

% ludności świata
7,7 7,1 6,0 4,6 4,4 19,9 18,9

Tempo wzrostu PKB (w

%)
2,4 0,2 0,8 4,4 1,9 11,3 7,7

PKB per capita (w tys.

USD PPP)
26,7 32,1 - 42,6 53,1 4,4 9,9

% eksportu świata
38,8 32,3 23 8,6 8,4 7,3 11,7

% importu świata
38,5 31,4 22 13,2 12,4 6,1 10,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Ministerstwa gospodarki  oraz D. Milczarek, Potencjał UE 
w stosunkach międzynarodowych (część 1)

Wybrane wskaźniki międzynarodowego potencjału 

Unii Europejskiej



Dynamika PKB krajów Unii Europejskiej 

w latach 1995-2013 [rok poprzedni =100]

11-1-2016
Źródło: SAEPR/FAPA na podstawie danych: GDP 1990-2013 (mln euro) wygenerowanych z bazy Eurostat 30 IX 2014r.
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/introduction



Udział elektryczności ze źródeł odnawialnych w 

całkowitym zużyciu energii elektrycznej [%]

Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych Eurostat wygenerowanych z bazy 18.02.2015 r.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc330&toolbox=types
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Emisja GHG według sektorów w 2010 r. 

w Polsce i w Unii Europejskiej

Źródło: GUS, Polska W Unii Europejskiej 2013, wydanie folderowe, str. 9
11-1-2016



Całkowita emisja GHG (POLSKA) w latach 1988-2013 

11-1-2016Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2015



Zagregowana emisja GHG (POLSKA) wyrażona 

w ekwiwalencie CO2 w latach 1988-2013 

Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2015



W 2012 r. uzyskano 31% redukcję emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie 
dwutlenku węgla w stosunku do poziomu roku bazowego, w tym emisja dwutlenku węgla 
zmniejszyła się o ok. 31%, metanu o 45%, a podtlenku azotu o 31%.

Realizacja celu Protokołu z Kioto w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych

(rok bazowy = 100%)

Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2015



Bilans emisji głównych zanieczyszczeń powietrza 

w 2013 r. 

11-1-2016Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2015



Stanowisko Polski przed COP21

� Problemy rosną globalnie i tylko globalne rozwiązania będą efektywne

� Protokół z Kioto się nie sprawdził- potrzebne nowe globalne 
porozumienie państw

� Konieczne uwzględnienie specyfiki poszczególnych krajów [tj. 
mierzenie emisji na mieszkańca i PKB, unikatowe uwarunkowania 
naturalne – np. naturalne zasoby energetyczne(węgiel, geotermia) 
lasy, gleby…]

� Rola pochłaniaczy (lasów, gleb, torfowiska) w bilansie CO2 – państwa o 
dużej bioróżnorodności i lesistości w globalnym rachunku mogłyby na 
zasadzie podobnej do handlu uprawnieniami emisyjnymi wyceniać 
pochłanianie

� Węgiel jako konwencjonalne źródło energii ale w wydajniejszych i 
„czystych” technologiach spalania

11-1-2016



1. Utrzymanie wzrostu średniej temperatury znacznie poniżej 2°°°°C

ponad poziom sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie wysiłków ws. dalszego 
ograniczania wzrostu. (Pożądane maksymalnie 1,5 °°°°C)

2. Szybsza globalna redukcja emisji gazów cieplarnianych i zeroemisyjność. 

Dotychczasowe cele redukcyjne „gwarantują 3°C”. Krajowe gospodarki mają emitować taką 
samą ilość gazów cieplarnianych, jaką przyroda i ewentualne nowe technologie ich 
pochłaniania będą ściągać z powietrza
Zakłada się, że kraje rozwijające się będą potrzebowały na to więcej czasu. Porozumienie 
przewiduje także wykorzystanie dostępnej wiedzy do osiągnięcia równowagi między emisją 
zanieczyszczeń przez ludzi a usuwaniem ich. Szacuje się, że będzie to możliwe w drugiej 
połowie tego wieku.

3. Raportowanie rezultatów redukcji co 5 lat

4. Powołanie funduszu klimatycznego 

Przed 2025 rokiem, kraje biorące udział w konferencji powinny określić nowy cel budżetowy 
na walkę ze zmianami klimatycznymi. Według porozumienia opiewa on na 100 miliardów 
dolarów rocznie przy uwzględnieniu potrzeb oraz priorytetów krajów rozwijających się.

5. „Znika” słowo dekarbonizacja a pojawiają się pochłaniacze CO2 (lasy torfowiska, 
gleby…)

Źródło:
http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/porozumienie-szczytu-klimatycznego-w-paryzu,602409.html
http://wyborcza.pl/1,75477,19335556,jest-ostateczna-wersja-porozumienia-klimatycznego-w-paryzu.html 11-1-2016

Kluczowe punkty porozumienia COP21



Potencjalne skutki zaostrzenia polityki 

energetyczno-klimatycznej dla gospodarki
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Założenia polityki energetyczno-klimatycznej 

Unii Europejskiej  z lat 2007-2008 

� zmniejszenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 20%

� zwiększenie efektywności energetycznej o 20%

� zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% 
całkowitej energii finalnej
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Ewolucja pakietu energetyczno-klimatycznego 

po 2011 roku 

� redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 2005 
przez sektory objęte systemem ETS o 43% 
i o 30% przez sektory nieobjęte tym systemem;

� wzrost do 27% udziału OZE w energii zużywanej 
w 2030 r.;

� poprawa o 27% efektywności energetycznej  do 2030 r. 
w porównaniu z obecnymi prognozami zużycia energii; 
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Porównanie sposobu realizacji celu redukcyjnego UE 

zawartego w pakiecie energetyczno-klimatycznym

2014r. 
-2030 

2009r. -
2020

Źródło: http://www.kobize.pl/system-zarzadzania-emisjami-gazow-cieplarnianych-w-ue.html oraz Trends and projection in Europe 2013, EEA



Inwestycje w 
sektorach 

niskoemisyjnych

Saldo obrotów 
bieżących

Ceny dóbr i usług 
wysokoemisyjnych

Eksport

Kurs złotego

Emisja CO2
Import dóbr i usług 
wysokoemisyjnych 
(carbon leakege)

Popyt na dobra i 
usługi sektora 
budowlanego i 
transportowego

Produktywność 
pracy

Koszty wykupu praw 
emisji CO2

Produkcja w 
sektorach 

niskoemisyjnych

Produkcja w 
sektorach 

wysokoemisyjnych

Zmiany 
technologii 
produkcji

Realokacja
międzysektorowa

Efekty 
średniookresowe

Efekty 
krótkookresowe

Źródło: NBP: Krótkookresowe skutki…, str. 49
Kolorem niebieskim oznaczono wpływ ujemny – zmniejszenie (deprecjacja waluty), kolorem czerwonym wpływ dodatni- zwiększenie (aprecjacja waluty)

Kanały oddziaływania pakietu energetyczno-klimatycznego 

na gospodarkę Polski w krótkim i średnim okresie

11-1-2016



Prognozy nakładów inwestycyjnych 

na nowe elektrownie [mld zł].

Rodzaj elektrowni 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030

Bez programu poprawy efektywności energetycznej

bez pakietu energetyczno-klimatycznego

cieplne 8,1 19,8 25,9 27,1 38,6 119,5

OZE 6,8 18,5 4,1 5,5 14,6 49,4

razem 14,9 38,2 30,1 32,5 53,2 168,9

z pakietem energetyczno-klimatycznym

cieplne 7,9 11,3 22,0 30,8 108,8 180,8

OZE 6,8 29,5 41,0 26,5 9,0 112,8

razem 14,6 40,8 63,0 57,3 117,8 293,6

Z programem poprawy efektywności energetycznej

bez pakietu energetyczno-klimatycznego

cieplne 4,0 13,1 22,4 27,0 25,2 91,7

OZE 6,8 13,9 3,4 4,6 10,4 38,9

razem 10,8 27,0 25,8 31,5 35,5 130,7

z pakietem energetyczno-klimatycznym

cieplne 4,0 4,5 23,5 30,8 84,0 146,8

OZE 6,8 24,5 35,5 28,6 5,9 101,2

razem 10,7 29,0 59,0 59,4 89,9 248,0

Źródło Opracowanie za Ernst & Young Synteza… str. 17 oraz PKEE EnergSys: Ocena skutków… str. 50 11-1-2016



Prognozy zmiany udziału wydatków na energię w 

budżecie gospodarstw domowych [%].

Wyszczególnienie 2005 2010 2020 2030

Bez instrumentów łagodzących wpływy wzrostu kosztów energii

Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 19,6 21,6 24,2 23,3

-wydatki na nośniki energii 11,0 13,2 16,2 16,2

-energia elektryczna 3,7 5,2 7,5 7,1

Z instrumentami łagodzącymi wpływ wzrostu kosztów energii

Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 19,6 21,6 22,2 21,4

-wydatki na nośniki energii 11,0 13,2 14,1 14,4

-energia elektryczna 3,7 5,2 6,6 6,2

Źródło Opracowanie za Ernst & Young Synteza… str. 33 oraz PKEE EnergSys: Ocena skutków… str. 71



Obawy względem  pakietu energetyczno-

klimatycznego (aspekt polski)

� specyfika polskiego sektora energetycznego (90% produkcji energii z 
węgla, dostępne technologie, groźba niedoborów mocy, 
niedostosowanie sieci przesyłowej do energii z OZE, ograniczone 
możliwości wykorzystania instalacji CCS);

� niski potencjał ekonomiczny podmiotów sektora energetycznego oraz 
konieczność ponoszenia kosztów zakupu uprawnień emisyjnych oraz 
inwestycji ograniczających emisję CO2;

� zwiększenie kosztów produkcji przedsiębiorstw działających na terenie 
UE i co za tym idzie tzw. impuls kosztowy i transmisja wzrostu cen 
energii na ceny dóbr końcowych;

� spadek konkurencyjności branż i ryzyko wycieku emisji

� konsekwencje dla gospodarstw domowych odnośnie poziomu 
dochodów i zatrudnienia;

� zagrożenie długofalowym spowolnieniem tempa wzrostu PKB
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Koszty wdrożenia dekarbonizacji według 

założeń „Energy Road Map 2050”

Wzrost następujących kosztów:

� wytwarzania energii  - o 12-30 mld zł rocznie (w  latach 2030-
2050);

� nakładów inwestycyjnych o  330-360 mld zł (do roku 2050);

� zakupu uprawnień emisyjnych (z 11 mld zł w 2020 r do 40-67 
mld zł/rok w okresie 2030-2050).

� trzykrotna zwyżka cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego w 
latach 2010-2050, a tym samym wzrost udziału kosztów energii 
w budżetach połowy gospodarstw domowych.

� 5% spadek PKB w 2020 r. i kolejne jego spadki w latach 2030-
2050 (10-12%).
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Poziom realizacji celów PEK 
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Poziom realizacji celów PEK 
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Poziom realizacji celów PEK przez Polskę

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zużycie energii elektrycznej (w GWh)

 na wsi łącznie ze zużyciem na produkcję rolną

 wg sektorów ekonomicznych - rolnictwo

 wg sektorów ekonomicznych - ogółem Polska



Refleksje nad przyszłością … 
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Wybrane propozycje sposobów redukcji emisji 

w sektorach non-ETS 
wg Polskiego Klubu Ekologicznego

Budownictwo, Transport, Rolnictwo
� 50% powierzchni mieszkalnej nieocieplonej 

(termomodernizacja, budownictwo w nowej technologii)

� Rozwój sieci ciepłowniczych - wymiana kotłów, kogeneracja, OZE

� Planowanie przestrzenne (osadnictwo i plany transportowe)

� Wspólne użytkowanie aut (auta miejskie)

� Promocja transportu niezmotoryzowanego

� Zmiana modelu konsumpcji

� Racjonalizacja nawożenia

� Uprawa uproszczona i bezorkowa

� Zmiany systemów hodowli i gospodarki odchodami zwierząt

� Rewitalizacja gleb i rekultywacja gleb zdegradowanych 
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Bariery 
(wg Polskiego Klubu Ekologicznego)

� Deficyt środków finansowych

( w tym zadłużenie samorządów, niska dostępność finansowania 
długookresowego)

� Brak wiedzy (konsumentów, decydentów, wykonawców, 
doradców…)

� Koszty transakcyjne

� Lobby 

� Duże zróżnicowanie lokalne

11-1-2016



Spodziewane przeobrażenia polskiej 

wsi

Pośród ewentualnych następstw, spodziewać się 
można m. in.: 

� zmian areału i struktury upraw; 

� zmian technologii produkcji rolniczej

� inwestycji w instalacje energetyczne i sieci przesyłowe; 

� zabiegów minimalizujących emisje pochodzące z 
kotłowni przydomowych; 

� powstawania "zielonych" miejsc pracy; 

� zmian w strukturze przychodów i kosztów 
mieszkańców obszarów wiejskich.
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Podsumowanie
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Jednoznaczna ocena gospodarczych skutków zaostrzenia 
polityki energetyczno-klimatycznej bez znajomości 
szczegółowych postanowień jej realizacji jest wysoce 
utrudniona

Zaostrzenie ram polityki klimatyczno-energetycznej 
poskutkuje ciągiem przeobrażeń na wsi. 

Rolnictwo będzie musiało zmierzyć się z podwójnym 
wyzwaniem – redukcją emisji i jednoczesną adaptacją do 
zmieniających się warunków gospodarowania, zmianie 
ulegną również proporcje pełnionych przez wieś funkcji. 
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W perspektywie porozumień klimatycznych należy w najbliższych latach 
spodziewać się wzrostu znaczenia „niebieskich funkcji” obszarów 
wiejskich, którym winno towarzyszyć dostosowanie prawno-
administracyjne, ułatwiające realizację narzuconych ambitnych celów 
klimatycznych. 

Postępujący proces zmian wymagać będzie dostosowań oddolnych  oraz 
działań i wsparcia ze strony administracji państwowej. 

Taktyczne podejście do problematyki ram polityki energetyczno-
klimatycznej wymaga pogłębionych analiz ich skutków i oceny z 
perspektywy rozwoju wszystkich sektorów gospodarki, w tym także 
obszarów wiejskich. Percepcję konsekwencji ram polityki energetyczno-
klimatycznej dla obszarów wiejskich może upośledzić nadmierne 
skupienie oceny na sektorze energetycznym.
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Dziękuję za uwagę

E-mail: kbankowska@irwirpan.waw.pl

IRWiR PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

www.irwirpan.waw.pl


