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Urszula Luboińska 
 

Emisja gazów cieplarnianych.  
Wybrane zagadnienia dotyczące  
emisji CO2 w Polsce1

 
Uwagi wstępne

Rok 2019 był rokiem szczególnym pod względem dyskusji o środowisku 
naturalnym. Temat ten stał się ważnym elementem debaty publicznej, 
szeroko rozpowszechniły się rozważania wokół nieemisyjnej gospodar-
ki, a także młodzieżowe, i nie tylko, strajki klimatyczne. W mediach oraz 
w kręgach związanych z nauką powaga ostrzeżeń o nieodwracalnych 
skutkach działalności człowieka dla środowiska naturalnego narosła, 
a eksperci zajmujący się prognozami dla klimatu Ziemi i zwracali uwagę 
na możliwe scenariusze w nadchodzących dekadach. 

Kwestie środowiskowe są nieodłącznym elementem debaty publicz-
nej od czasów rewolucji przemysłowej. Już w XVII wieku, kiedy rozwijał 
się transport i produkcja oparte na spalaniu węgla, pojawił się temat 
zanieczyszczenia środowiska. W XX wieku działania człowieka znaczą-
co wpłynęły na stan środowiska naturalnego. Dwie Wojny Światowe 
oraz testy atomowe nie były obojętne dla natury, podobnie jak kata-
strofy w Bhopalu i Czarnobylu. Równolegle do postępujących procesów 
degradacji środowiska wzrastała świadomość ekologiczna ludzi. W la-
tach 70-tych przenoszono produkcję przemysłową krajów rozwiniętych 
do Azji i po raz pierwszy zorganizowano Dzień Ziemi. Kolejne dekady 
przyniosły zaniepokojenie problematyką dziury ozonowej oraz związa-
ną z tym zjawiskiem kwestią emisji gazów cieplarnianych. Nawiązano 
pierwsze międzynarodowe porozumienia klimatyczne, które w efekcie 
przyniosły Protokoły w Montrealu i Kioto. Jednak dopiero w wieku XXI 

 1 Niniejsze opracowanie nie ma charakteru wyczerpującego, a stawia sobie za cel 
syntetyczne zasygnalizowanie najważniejszych kwestii i zagadnień związanych 
z szeroko pojętą problematyką emisji gazów cieplarnianych w Polsce.
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niepokój o stan naszej planety stał się częścią szerokiej debaty publicznej. 
W roku 2015 Paryskie Porozumienie Klimatyczne przyniosło pierwsze, 
powszechne, prawnie obowiązujące porozumienie 192 krajów w dziedzi-
nie klimatu. Określono ogólnoświatowy plan działania, który miał na celu 
zapobiec zmianie klimatu, dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do 
wartości znacznie poniżej 2°C. W grudniu 2019 roku Komisja Europejska 
w komunikacie „Europejski Zielony Ład” zaproponowała dalej idące cele 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, według dwóch sce-
nariuszy – redukcja emisji o 50% i 0 55% w stosunku do roku bazowego 
(1990). Najdalej idący cel redukcyjny dotyczący roku 2030, według długo-
falowych celów prezentowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej 
z grudnia 2019 roku, mógłby doprowadzić w roku 2050 do osiągnięcia 
zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w Unii Europejskiej.2

W obliczu obecnej pandemii COVID-19 pytania o przyszłość brzmią 
wyraźnie i częściej się pojawiają. Obecnej pandemii towarzyszy wzrost 
świadomości wagi globalnej współpracy i powiązań oraz potrzeby odpo-
wiedzialności. Pandemia zwraca też uwagę na istotę zaufania do środo-
wisk naukowych i eksperckich. Naukowcy3 od kilku lat ostrzegają przed 
skutkami dalszego podnoszenia się średniej temperatury na Ziemi. 
Obecnie, spowodowany przez działalność człowieka wzrost temperatury 
o niecały 1 stopień Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych, 
związany z emisją do atmosfery dwutlenku węgla, przyniósł niespoty-
kane dotąd zjawiska, takie jak masowe wymieranie gatunków, rekor-
dowe upały, pożary, przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie 
lodowców, rozmarzanie wiecznej zmarzliny, powodzie i susze. Badacze 
prognozują, że brak przeciwdziałania globalnemu ociepleniu przyniesie 
dalszy wzrost średniej temperatury Ziemi do końca bieżącego stulecia, 
nawet o 4-7 stopni Celsjusza lub więcej, co doprowadzi do nieodwra-
calnej katastrofy klimatycznej i cywilizacyjnej. Wraz z nim mogą się 
pojawić zniszczenia infrastruktury, ruchy migracyjne na niespotykaną 
dotąd skalę oraz wojny o zasoby.

Od początku rewolucji przemysłowej, której towarzyszy przetwa-
rzanie paliw kopalnych na energię, gwałtownie wzrasta krzywa ilustru-
jąca szeroko rozumiany rozwój technologii, nauki, rozwój gospodarczy, 
przekładający się na lepsze i wygodne życie setek milionów ludzi. Jed-
nak z perspektywy zasobów Ziemi tempo rozwoju ludzkości przyjęło 

 2 Zmiana celów redukcyjnych oraz cen uprawnień do emisji wynikająca z komu-
nikatu „Europejski Zielony Ład” , Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, 
Warszawa, marzec 2020.

 3 https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/kategoria/23/rozdroze (dostęp 1.06.2020)
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ryzykowne wartości. Eksperci są zgodni co do tego, że wytrzymałość 
ekosystemów ma swoje granice, a ich przekroczenie będzie miało wpływ 
na globalne systemy polityczne, gospodarcze i społeczne4. Nie są jed-
nak w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy globalna wspólnota zdoła 
utrzymać status quo, poprzez zahamowanie wzrostu koncentracji CO2 

w atmosferze, ani gdzie dokładnie znajduje się punkt, którego przekro-
czenie stanie się nieodwracalne dla cywilizacji ludzkiej, a zachowanie 
porządku gospodarczego, politycznego i realizacja dotychczasowej umo-
wy społecznej staną się niewykonalne. Nie pozostawiają jednak złudzeń 
co do tego, że klimat się ociepla, a ludzkość nie jest na to  przygotowana. 

Polska nie jest wolna ani niezależna od globalnych problemów eko-
logicznych. Północne położenie geograficzne nie naraża kraju na bez-
względne przegrzanie, jednak prognozowane skutki dalszych zmian 
klimatu są znacznie szersze niż tylko zmiany temperatur, dotyczą bo-
wiem chociażby takich zjawisk jak migracje klimatyczne czy kwestii 
polityki i gospodarki w wymiarze globalnym. Eksperci klimatyczni 
zwracają uwagę na lokalną specyfikę Polski i wynikające z niej zagro-
żenia, takie jak niski współczynnik dostępności do wody, niski priorytet 
ekologii w rozbudowie infrastruktury, duże uzależnienie gospodarcze 
od węgla i od importu tego surowca oraz wysokie koszty gospodarki 
emisyjnej, a co z tym związane, duża zawartość pyłów, związków kance-
rogennych w powietrzu i smog, a także nieskuteczna polityka związana 
z recyklingiem i zarządzaniem odpadami5.

Polscy naukowcy są zgodni co do tego, że emisja dwutlenku węgla 
do atmosfery ma kluczowe znaczenie w procesie zwiększania się tem-
peratury powierzchni Ziemi.

Warto jednak zwrócić uwagę, że kwestie związane ze zmianami kli-
matu nie są pozbawione elementów dezinformacji, manipulacji danymi  
i fake newsów. Najpopularniejsze z nich dotyczą popularyzacji takich 
przekonań jak to, że dwutlenek węgla emitowany przez człowieka, nie 
ma znaczenia; brak jest dowodów na antropogeniczność globalnego ocie-
plenia; globalne ocieplenie jest spowodowane wzmożoną działalnością 
Słońca, czy to, że klimat zmieniał się już wcześniej, a to co się obecnie 
dzieje jest częścią naturalnej fluktuacji tych zmian6. Jednak środowisko 
naukowe, także  w naszym kraju, jest zgodne co do antropogeniczności 
zmian klimatu. Podczas 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Na-
rodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach (COP24) 

 4 „Ziemianie atakują” raport KANTAR Polska S.A, wrzesień 2019
 5 op. cit 
 6 https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity dostęp 1.06.2020
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w grudniu 2018 roku przyjęto wspólną deklarację Polskiej Akademii Nauk, 
Papieskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Naukowych, 
w której naukowcy podkreślili, że to działalność człowieka jest dominują-
cą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite 
dowody7. Wspólne stanowisko zawiera między innymi twierdzenie, że na-
uka dysponuje niezbitymi dowodami na potwierdzenie zjawiska obecnego 
ocieplenia Ziemi o 1 stopień Celsjusza w porównaniu z czasami przedin-
dustrialnymi, a głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu jest 
emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności człowieka. Zmiany 
te mają negatywny wpływ na społeczeństwo i mogą pogłębiać problemy 
społeczne. We wspólnym oświadczeniu polscy naukowcy podkreślają, że 
istnieje szansa na zatrzymanie postępującego kryzysu klimatycznego, ale 
wraz z upływem czasu szansa ta szybko się zmniejsza. Zaprzepaszczenie 
szansy niesie ze sobą udaremnienie rozwoju ludzkości i uczyni z paliw 
kopalnych, które ten rozwój umożliwiły, czynnik destrukcyjny. 

W podobnym duchu głos zabrali sygnatariusze listu otwartego pra-
cowników Instytutu Kultury Polskiej  Uniwersytetu Warszawskiego 

„O Uniwersytet odpowiedzialny wobec społeczeństwa i wobec planety. 
List otwarty do środowisk akademickich”, przygotowanego w czerw-
cu 2019 roku, a podpisanego przez setki przedstawicieli środowiska 
akademickiego (list jest wciąż dostępny do podpisu, a jego sygnatariu-
szy przybywa)8. Autorzy listu zwracają uwagę, że spowodowany przez 
człowieka kryzys klimatyczny jest najważniejszym wyzwaniem współ-
czesnego świata i apelują, aby społeczność akademicka, w obliczu glo-
balnego zagrożenia katastrofą ekologiczną uznała kwestie związane 
z kryzysem klimatycznym za priorytetowe. Podkreślają, że ze środowisk 
naukowych mogą wyjść impulsy do przebudowy dzisiejszego świata, 
a w szczególności powodujące spowolnienie i złagodzenie przebiegu 
zmian związanych z globalnym ociepleniem. 

Polscy naukowcy w swoim liście otwartym nawiązują do opubli-
kowanego w październiku 2018 roku przez Międzyrządowy Zespół ds. 
Zmian Klimatu (IPCC)9 raportu10, z którego wynika, że podjęcie dzia-
łań, które mogą zmniejszyć ryzyko nieodwracalnych skutków procesów 

 7 https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/nauki-scisle-i-nauki-o-ziemi/2-
715-zmiany-klimatu-oficjalne-stanowisko-polskiej-akademii-nauk dostęp 1.06.2020

 8 https://ikp.uw.edu.pl/o-uniwersytet-dla-ziemi/ (dostęp 1.06.2020)
 9 Intergovernmental Panel on Climate Change - naukowe i międzyrządowe ciało 

doradcze utworzone w 1988 na wniosek członków ONZ przez dwie organizacje 
Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz 
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)

 10 https://www.ipcc.ch/sr15/ (dostęp 1.06.2020)
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zmian klimatu dla naszej planety jest konieczne w ciągu najbliższych 
kilku lat. Według autorów raportu niezwłoczne powstrzymanie wzro-
stu globalnej temperatury powyżej 1,5 stopnia Celsjusza jest niezbędne 
dla zatrzymania nadciągającej katastrofy klimatycznej. Aby to osią-
gnąć, do roku 2030 wymagane jest zmniejszenie światowej emisji CO2 
w stosunku do roku 2010 0 45%. Wspomniany raport powstał w ramach 
wypełnienia zobowiązania wynikającego z Porozumienia Paryskiego 
podpisanego w 2015 roku. Jego celem miało być opracowanie informa-
cji na temat skutków wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi 
o 1,5°C względem czasów przedprzemysłowych oraz scenariuszy emisji, 
które pozwalałyby na zatrzymanie ocieplenia na tym poziomie11.

Globalne ocieplenie

W historii Ziemi istotne zmiany temperatury jej powierzchni spowodo-
wane działalnością człowieka nastąpiły w ostatnim stuleciu. Zgodnie 
z definicją Obserwatorium Ziemi NASA12 globalne ocieplenie to niezwykle 
szybki wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi w ciągu ostatniego 
stulecia, głównie z powodu uwolnienia gazów cieplarnianych podczas 
spalania paliw kopalnych przez ludzi. Średnia globalna temperatura po-
wierzchni wzrosła w latach 1906-2005 o 0,6 do 0,9 stopnia Celsjusza (1,1 
do 1,6 ° F), a tempo wzrostu temperatury prawie się podwoiło w ciągu 
ostatnich 50 lat. 

Na Ziemi występuje zjawisko naturalnego efektu cieplarnianego, 
który umożliwia utrzymanie korzystnej dla życia temperatury. Jednak 
zwiększony efekt cieplarniany z jakim mamy do czynienia obecnie po-
woduje nadmierny wzrost temperatury. Antropogeniczne zwiększenie 
stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze spowodowane działalnością 
człowieka rozpoczęło się od około 1750 roku w czasach rewolucji przemy-
słowej, a spowodowane było spalaniem paliw kopalnych oraz wycinaniem 
lasów absorbujących dwutlenek węgla. Od tego czasu, według danych 
NASA13 poziom dwutlenku węgla wzrósł o prawie 38 % (dane do roku 2009). 
Zwiększenie ilości cząsteczek gazów cieplarnianych powoduje, że większa 
ilość promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię zostaje 
pochłonięta przez atmosferę, a następnie promieniuje z powrotem na jej 

 11 https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ocieplenie-o-1-5-stopnia-specjalny-ra-
port-ipcc-308 (dostęp 1.06.2020)

 12 https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page2.php (dostęp 
1.06.2020)

 13 Op. cit
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powierzchnię powodując wzrost temperatury. Zwiększenie stężenia ga-
zów cieplarnianych w atmosferze powoduje zjawisko działające w sposób 
porównywalny z działaniem szklarni. 

W ostatnim stuleciu temperatura powierzchni Ziemi gwałtownie 
wzrosła, równolegle obserwowany jest wzrost stężenia dwutlenku węgla 
w atmosferze. Dynamikę tych procesów obrazują dwa poniższe wykresy.

Źródło: NASA Earth Observatory (https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/
page2.php)

Wykres 1. Wzrost temperatury powierzchni Ziemi od roku 1880 do 2010.

Wykres 2. Wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze w latach 1700 – 2000.

Źródło: Scripps Institution of Oceanography at the University of California San Diego (https://
scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/)
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Wzrost średniej temperatury Ziemi jest zależny od tempa wzrostu 
emisji dwutlenku węgla. W 2007 roku Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) opublikował14 Czwarty Raport Oceniający Pierwszej 
Grupy Roboczej (© 2007 IPCC WG1 AR-4.), w którym zawarte zosta-
ły przewidywania zakresów prawdopodobnego wzrostu temperatury. 
Analitycy przeprowadzili wiele symulacji za pomocą modeli klimatycz-
nych. Modelowe symulacje zakładają, że do roku 2100 Ziemia ogrzeje 
się o 2-6°C. Model IPCC zakłada cztery scenariusze emisji, według po-
niższego schematu:

Powyższa symulacja szacuje zależność wzrostu średniej tempe-
ratury Ziemi od tempa wzrostu emisji dwutlenku węgla. Scenariusz 
najwyższej emisji zakłada wzrost zużycia paliw kopalnych na jednego 
mieszkańca i nazywany jest scenariuszem „jak zwykle”15. Scenariusze, 
które zakładają powolny wzrost emisji, zakładają niższe globalne tem-
peratury. Pomarańczowa linia zakłada szacunkowe temperatury, jeśli 
globalne emisje pozostaną na poziomie z roku 2000. Bardziej przyjazne 
dla środowiska szacunki zakładają, że większość dzisiejszego spalania 

 14 https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/ (dostęp 1.06.2020)
 15 https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page5.php

Wykres 3. Modele wzrostu temperatury Ziemi w przypadku 4 scenariuszy emisji CO2

Źródło: Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (© 2007 IPCC WG1 AR-4.)
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paliw kopalnych zastąpią takie technologie jak ogniwa paliwowe, panele 
słoneczne czy energia wiatrowa. 

Warto zwrócić uwagę, że Ziemia reaguje na wzrost emisji gazów cie-
plarnianych długo po zmniejszeniu emisji, ponieważ dwutlenek węgla 
pozostaje w atmosferze i przyczynia się do dalszego ocieplenia planety. 
Płynie  z tego wniosek, że nawet zatrzymanie emisji na obecnym eta-
pie nie zatrzyma dalszego ocieplenia Ziemi, która w tym – najbardziej 
optymistycznym - scenariuszu do roku 2100 ociepli się o 0,6°C.

Wzrost temperatury na powierzchni Ziemi według scenariuszy na-
kreślonych w wyżej wspomnianym raporcie IPCC może spowodować 
wzrost średniej temperatury na południowej półkuli Ziemi nawet do 45 
i więcej stopni Celsjusza, co może spowodować, że na dużym obszarze 
naszej planety niemożliwe będzie życie człowieka. 

Wykres 4. Prognozowane zmiany temperatur na powierzchni Ziemi w zależności od przy-
jętych scenariuszy emisji CO2

Źródło: Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_futurechanges.
php)

W piątym Syntetycznym Raporcie na temat zmian klimatu opu-
blikowanym w 2015 roku przez IPCC16 przedstawiono prognozę, jak 
możliwe scenariusze emisji wpłyną na zmiany temperatury na globie. 
Powyższa grafika pokazuje modele zmiany średnich rocznych tempe-
ratur w zależności od scenariusza emisji.

 16 https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_futurechanges.php
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Definicja gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń 
gazowych

Dwutlenek węgla (CO2) został wymieniony w Protokole z Kioto jako 
jeden z gazów mających wpływ na efekt cieplarniany. Obok dwutlenku 
węgla, na tzw. „koszyk Kioto” składają się także: metan (CH4), podtle-
nek azotu (N2O), a także gazy przemysłowe, jak: fluorowęglowodory 
(HFC), perfluorowęglowodory (PFC), sześciofluorek siarki (SF6) oraz 
trójfluorek azotu. Gazy te noszą wspólną nazwę gazów cieplarnianych. 
Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania pod-
czerwonego z Ziemi, w wyniku czego następuje zwiększenie tempera-
tury na jej powierzchni.

Podobną definicję gazów cieplarnianych można znaleźć w Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu17. Według 
tej definicji gazy cieplarniane, do których zalicza się dwutlenek węgla 
(CO2) to gazowe składniki atmosfery, zarówno naturalne, jak i antropo-
geniczne, które pochłaniają i reemitują promieniowanie podczerwone. 
Obok dwutlenku węgla wśród gazów cieplarnianych wymienione zosta-
ły: metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluoropochodne węglowodorów 
(HFCs), perfluoropochodne związki węgla (PFCs), sześciofluorek siarki 
(SF6).

Dwutlenek węgla (CO2) jest również zaliczany do kategorii zanie-
czyszczeń gazowych. Zgodnie z definicją Leksykonu Ochrony Środowi-
ska18 zanieczyszczenia gazowe zachodzą wówczas, kiedy do atmosfery 
emitowane są substancje gazowe w stężeniu przekraczającym średnią 
zawartość tych substancji w powietrzu czystym, co negatywnie oddzia-
łuje na zdrowie człowieka oraz na stan i jakość środowiska. Wśród ga-
zów zanieczyszczających powietrze obok dwutlenku węgla wymieniono 
dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), węglowo-
dory (CnHm) oraz tzw. „utleniacze”. 

Dane na temat emisji dwutlenku węgla przez poszczególne kra-
je są gromadzone na podstawie Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC), przez Centrum Analizy 
Informacji o  Dwutlenku Węgla (Carbon Dioxide Information Ana-
lysis Center), Environmental System Science Data Infrastructure 
for a Virtual Ecosystem (ESS-DIVE), a także są dostępne na stronie  

 17 (Dz.U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238)
 18 Leksykon Ochrony Środowiska opracowanie pod kierunkiem mgr inż. Marka Ma-

ciejowskiego, Fundacja ECOBALTIC Gdańsk 1995
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http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas. 
Global Carbon Atlas to projekt prowadzony przez Global Carbon Pro-
ject - partnera badawczego Światowego Programu Badań Klimatu 
(World Climate Research Programme) - utworzonego, aby współpra-
cować z międzynarodową społecznością naukową w celu ustanowie-
nia wspólnej i wzajemnie uzgodnionej bazy wiedzy w celu wsparcia 
debaty politycznej i działań mających na celu spowolnienie i ostatecz-
nie powstrzymanie wzrostu emisji gazów cieplarnianych w atmosferze. 
Obecnie dostępne są dane do roku 2018, przy czym lata 2017 i 2018 są 
opracowane wstępnie. Według powyższych danych największymi emi-
tentami dwutlenku węgla na świecie są Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, 
Federacja Rosyjska, Japonia19. 

Ustawodawstwo dotyczące polityki ekologicznej 
w Polsce

W Polsce zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych są okre-
ślone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisja-
mi gazów cieplarnianych i innych substancji20. Zgodnie z art. 3 ust. 1. 
ustawy utworzony został Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania 
emisjami.

Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emi-
sji gazów cieplarnianych zostały unormowane w ustawie z dnia 12 
czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych21.

W lipcu 2019 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przy-
jęcia Polityki ekologicznej państwa 203022. Polityka ekologiczna państwa 
2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej23 
wspiera – między innymi - realizację celów i zobowiązań Polski na 
szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, 
szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE 
do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.

 19 Dane dotyczące aktualnych i historycznych pomiarów CO2 w ziemskiej atmosfe-
rze dostępne są również na stronie https://scrippsco2.ucsd.edu/

 20 (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070)
 21 (Dz.U. 2015 poz. 1223)
 22 https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-ekologiczna-panstwa-2030--strategia-

rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
 23 (M.P. 2019 poz. 794)
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Udział Polski w międzynarodowych negocjacjach 
w dziedzinie klimatu

Pierwsze międzynarodowe porozumienie w sprawie klimatu to „Pro-
tokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozono-
wą”24. Protokół został podpisany w Montrealu w 1987 roku i odnosił się 
do ograniczenia używania freonów i halonów wykorzystywanych m. in. 
w lodówkach i produktach wykorzystywanych do prania chemicznego. 
Protokół dotyczący przeciwdziałania dziurze ozonowej podpisały 24 
państwa. Obecnie protokół montrealski jest znacząco rozszerzony, ma 
wymiar globalny, a jego stronami jest 198 państw lub regionów. Polska 
ratyfikowała to porozumienie w 1990 roku25.

Pierwsza konwencja klimatyczna, zakładająca współpracę mię-
dzynarodową przy przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko 
globalnego ocieplenia to przyjęta w Nowym Jorku 9 maja 1992 roku Ra-
mowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(UNFCCC). Konwencję ratyfikowało 196 państw. Konwencja zapocząt-
kowała międzynarodową współpracę i stanowiła podstawę do dalszych 
porozumień dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kon-
wencja zobowiązuje także strony do badań naukowych, systematycznej 
obserwacji klimatu, rozpowszechniania praktyk prowadzących do re-
dukcji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych oraz udzielania 
pomocy państwom rozwijającym się w tym zakresie. 

Polska ratyfikowała26 UNFCCC w 1994 roku i tym samym włączyła 
się w międzynarodowe działania mające na celu zapobieganie zmianom 
klimatu. Uzupełnieniem i sprecyzowaniem postanowień Konwencji był 
protokół z Kioto27 , ratyfikowany przez Polskę  w 2002 roku. Protokół 
nakładał na Polskę zobowiązanie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 6% w latach 2008–2012 w stosunku do roku bazowego, za który dla 
Polski przyjęto wyjątkowo rok 1988. Stało się tak dlatego, że emisja ga-
zów cieplarnianych w Polsce w roku 1990, który był rokiem bazowym 
dla pozostałych krajów, nie odpowiadała normalnemu poziomowi emi-
sji ze względu na przejściowe załamanie gospodarki polskiej związane 
z procesem transformacji ustrojowej. Zatem przyjęcie roku 1990 jako 

 24 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no-
=XXVII-2-a&chapter=27&clang=_en (dostęp 1.06.2020)

 25 (Dz.U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490)
 26 (Dz.U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238)
 27 (Dz.U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684)
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roku bazowego nie byłoby miarodajne dla Polskiej gospodarki. Polska 
wywiązała się ze zobowiązania wynikającego z Protokołu Kioto. Jak 
podaje raport GUS28 w 2012 roku emisja gazów cieplarnianych w Polsce 
wyniosła 403,6 mln ton ekwiwalentu CO2, co oznacza redukcję o 30,1% 
w odniesieniu do 1988 roku. Spadek ten był znacznie większy niż przy-
jęte przez Polskę zobowiązanie, które wynosiło  6%.

Kolejnym zobowiązaniem Polski było ratyfikowanie w roku 2018 
tzw. poprawki z Doha do protokołu z Kioto29. Zgodnie z tą poprawką, 
określono drugi okres zobowiązań, w latach 2013-2020, w którym Unia 
Europejska, jej Państwa Członkowskie oraz Islandia zawarły porozu-
mienie o wspólnym wypełnieniu celu redukcyjnego w odniesieniu do 
roku bazowego 1990. Cen ten został określony jako osiągnięcie śred-
niorocznych emisji na poziomie 80% (czyli redukcji o 20%) sumy emisji 
wszystkich państw w ich latach bazowych. 

W 2016 roku Polska ratyfikowała tzw. Porozumienie Paryskie30. Po-
rozumienie to jest kolejnym etapem w międzynarodowej polityce kli-
matycznej, po protokole z Kioto, które angażuje w działania na rzecz 
ochrony klimatu wszystkie strony UNFCCC. Różnica pomiędzy Proto-
kołem z Kioto, a Porozumieniem Paryskim polega na tym, że paryskie 
zobowiązanie dotyczy wszystkich państw będących stronami Porozu-
mienia. W przypadku Protokołu z Kioto zobowiązaniami objęte były 
jedynie państwa wymienione w Załączniku 1. Konwencji Klimatycznej, 
czyli tzw. państwa rozwinięte. Porozumienie Paryskie, będące pierw-
szym w historii powszechnym, prawnie wiążącym światowym poro-
zumieniem w dziedzinie klimatu, dotyczy zobowiązania do utrzymania 
globalnego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C, dążąc przy tym 
do tego, aby jak najmniej przekroczyć poziom 1,5°C - w stosunku do ery 
przedindustrialnej. Ponadto sformułowało wizję osiągnięcia w drugiej 
połowie XXI wieku globalnej równowagi pomiędzy antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych, a ich pochłanianiem, nazywaną neu-
tralnością klimatyczną.

Polska wraz z  innymi państwami członkowskimi i  z  Komi-
sją Europejską współtworzy politykę klimatyczno-energetyczną 
Unii Europejskiej oraz angażuje się w negocjacje prowadzone  na 
forum UNFCCC. Polska jest także aktywnym uczestnikiem oraz 

 28 „Wskaźniki zielonej gospodarki w  Polsce 2019”, Główny Urząd Statystyczny 
w Białymstoku, Warszawa, Białystok 2019

 29 (Dz.U. 2018 poz. 669)
 30 (Dz.U. 2017 poz. 36)
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organizatorem Konferencji Stron UNFCC (COP)31 – najwyższego or-
ganu decyzyjnego Konwencji. Szczyt COP odbywa się zasadniczo raz 
do roku, chyba że strony Konwencji postanowią inaczej, i są pod-
czas niego reprezentowane wszystkie państwa będące stronami Kon-
wencji. Podczas szczytu dokonywany jest przegląd aktualnego stanu 
wdrażania postanowień Konwencji, podejmowane są decyzje doty-
czące dalszego skutecznego ich wdrażania i promowania. Oceniane 
są także postępy w realizacji ostatecznego celu Konwencji. Pierw-
szy szczyt COP odbył się w 1995 roku w Berlinie. Polska dotychczas 
była gospodarzem trzech szczytów: w Poznaniu w 2008 roku podczas 
COP14, w Warszawie w 2013 roku podczas COP19 oraz w 2018 roku 
w Katowicach podczas COP24.

Pozycja Polski w europejskim i światowym rankingu 
emitentów CO2

Według danych32 Global Carbon Atlas, Polska w roku 2017 znajdowa-
ła się na 20 miejscu światowego rankingu emitentów CO2 oraz na 38 
miejscu w przeliczeniu na mieszkańca, a na 35 miejscu w przeliczeniu 
na PKB. W roku 2018 Polska znajdowała się na 18 miejscu w rankingu 
globalnej emisji. W latach 1960-1989 Polska znajdowała się w pierwszej 
dziesiątce rankingu.

W roku 2017 wśród krajów Unii Europejskiej zajmowaliśmy 5-te 
miejsce, ustępując pod względem ilości emitowanego CO2 Niemcom, 
Wielkiej Brytanii, Francji i Włochom. W Europie największymi emiten-
tami CO2 są Niemcy, którzy w 2017 roku według danych Global Carbon 
Atlas wyemitowały prawie 800 ton metrycznych tego gazu. Dla porów-
nania, w Polsce wartość emisji w roku 2017 wynosiła 327 ton metrycz-
nych CO2.

Wykres 5 na str 16 obrazuje miejsce Polski wśród krajów Unii Eu-
ropejskiej pod względem wielkości emisji CO2 w 2017 roku.

Rok 2018 przyniósł zmiany i Polska znalazła się na trzecim miejscu 
w Unii Europejskiej, co widać na wykresie 633:

 31 https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-
-cop (dostęp 1.06.2020)

 32 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
 33 Op.cit.
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Wykres 5. Emisje CO2 w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku

Źródło: Global Carbon Atlas

Wykres 6. Pięciu największych emitentów CO2 w Unii Europejskiej w 2018 roku.

Źródło: Global Carbon Atlas
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Dynamika zmian emisji CO2 w Polsce po przemianach 
ustrojowych w 1989 roku

Pomimo, iż Polska zajmuje piąte w 2017 roku i trzecie w 2018 roku miej-
sce w rankingu wielkości emisji na tle innych krajów Unii Europejskiej, 
warto zwrócić uwagę na poniższy wykres, który obrazuje dynamikę 
redukcji emisji w stosunku do roku bazowego przyjętego zgodnie z Pro-
tokołem z Kioto tj. roku 1990, gdzie rok bazowy jest wyrażony jako 100%, 
a krzywe przypisane do wybranych krajów (5 największych emitentów 
Unii Europejskiej w roku 2017) pokazują zmienność redukcji emisji dwu-
tlenku węgla w tych krajach do roku 2017. Poniższy wykres pokazuje, iż 
Polska była w roku 2017 krajem, który procentowo dokonał najmniejszej 
redukcji w roku pomiaru w odniesieniu do roku bazowego, spośród pię-
ciu największych emitentów UE.

Wykres 7. Redukcja emisji CO2 w wybranych krajach Unii Europejskiej w stosunku do 
roku bazowego przyjętego zgodnie z Protokołem z Kioto tj. roku 1990

Źródło: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/climate-change/visualisations)

Tabela 134 przedstawia dane dotyczące emisji dwutlenku węgla przez 
Polskę w jednostkach MtCO2 (ton metrycznych) na tle wybranych kra-
jów na przestrzeni lat 1960 – 2018 (dane z lat 2017 i 2018 są wstępne). 

 34 Gilfillan et al. (2019), UNFCCC (2019), BP (2019)



18

W zestawieniu uwzględnione zostało 5 krajów o największej emisji w uję-
ciu terytorialnym (Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Federacja Rosyjska, 
Japonia) oraz Unia Europejska. 

Tabela 1. Dane dot. emisji CO2 w wybranych krajach (Chiny, Indie, Japonia, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczo-
ne, Polska) oraz w Unii Europejskiej w latach 1960–2018.

Territorial emissions in MtCO2

  China India Japan Poland Russian 
Federation

United 
States of 
America 

EU28

1960 778,9795 120,576 232,4996 199,5771 887,6664 2887,82 2649,014

1961 550,9585 130,3929 282,7869 207,2354 915,3428 2877,37 2743,363

1962 439,3421 143,4518 292,8644 216,6072 960,6122 2984,002 2902,389

1963 435,5176 154,0682 324,8355 230,9988 1030,1191 3116,022 3100,614

1964 435,7038 150,639 358,8911 242,8805 1095,4677 3252,755 3216,036

1965 474,6806 165,9614 386,4712 246,9809 1162,0492 3388,193 3274,332

1966 521,4589 171,6884 419,2451 252,431 1227,1593 3559,179 3329,716

1967 432,2236 172,0931 489,3074 259,0255 1283,1268 3693,298 3365,294

1968 467,8056 187,1046 561,9126 275,801 1319,1296 3828,306 3551,608

1969 575,9447 190,4004 653,2154 293,3653 1373,7523 4021,503 3775,062

1970 770,1672 194,729 767,9631 304,1434 1444,9325 4325,501 3946,668

1971 874,0163 205,3296 796,5444 312,8808 1533,2619 4351,309 4037,95

1972 928,894 217,1819 852,1705 329,5064 1613,1708 4558,453 4152,919

1973 965,6466 223,6023 914,2657 335,59 1681,2737 4762,452 4348,114

1974 985,0852 231,1847 914,3068 346,2366 1745,2724 4592,958 4286,269

1975 1142,102 251,1933 868,5114 374,7801 1834,4993 4400,795 4184,992

1976 1190,965 262,5318 907,1454 398,1187 1905,0887 4607,168 4472,882

1977 1304,403 277,6483 933,2387 417,955 1969,8475 4735,366 4431,362

1978 1455,258 281,5392 901,5914 430,8701 2037,4771 4882,964 4564,523

1979 1487,113 295,299 953,0729 441,3086 2054,334 4894,043 4733,799

1980 1458,887 312,4849 944,8703 463,3291 2135,1484 4716,716 4628,737

1981 1442,782 337,1052 926,8374 408,997 2094,4421 4530,37 4397,719

1982 1570,468 347,8156 897,4097 420,9704 2133,8815 4301,971 4294,458

1983 1655,811 376,6763 880,9115 421,0238 2164,1027 4335,917 4251,47

1984 1802,317 385,9288 937,0721 432,4674 2183,2517 4468,262 4264,632

1985 1951,773 424,256 912,403 444,5079 2354,514 4484,338 4352,206

1986 2052,242 455,0665 912,2622 451,8487 2360,4853 4487,856 4351,586

1987 2191,053 486,0673 902,5328 463,7326 2350,7666 4680,834 4388,325

1988 2347,764 525,0817 985,4671 444,23 2413,5143 4885,591 4344,139
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Grafika na wykresie 8 obrazuje jak zmieniała się emisja dwutlenku 
węgla w Polsce w latach 1960-2017.

Territorial emissions in MtCO2

  China India Japan Poland Russian 
Federation

United 
States of 
America 

EU28

1989 2386,885 576,4046 1021,685 422,1751 2359,4629 4948,021 4395,388

1990 2420,302 616,5792 1158,515 376,9516 2525,5015 5121,179 4471,348

1991 2538,924 656,7409 1170,048 374,2675 2396,1856 5071,564 4418,898

1992 2657,112 698,7569 1179,752 364,6754 1957,863 5174,671 4273,949

1993 2835,796 722,8943 1172,721 365,1 1859,648 5281,387 4191,479

1994 3010,242 764,2421 1227,636 360,694 1641,541 5375,034 4173,39

1995 3265,057 811,4609 1239,998 362,4223 1613,0778 5436,698 4218,817

1996 3408,347 878,8271 1252,071 376,4413 1580,299 5625,042 4322,152

1997 3414,549 915,0493 1245,32 367,7622 1475,2908 5701,921 4234,258

1998 3265,903 933,5493 1205,591 338,5361 1458,299 5749,893 4227,268

1999 3258,135 995,2331 1242,192 328,8494 1486,2506 5829,52 4161,58

2000 3349,295 1029,638 1264,978 318,2028 1471,2345 5997,299 4183,508

2001 3426,144 1035,64 1250,344 314,5956 1507,7178 5899,856 4254,368

2002 3782,439 1047,596 1279,556 306,6958 1495,71 5942,421 4232,497

2003 4452,31 1091,873 1287,782 319,4434 1525,6442 5991,191 4322,755

2004 5125,894 1145,545 1283,044 323,6023 1530,777 6105,444 4332,435

2005 5771,168 1210,146 1290,31 322,4967 1547,6927 6130,552 4309,118

2006 6377,748 1287,149 1267,158 335,5995 1606,7217 6050,385 4313,608

2007 6861,751 1390,254 1302,894 335,5539 1604,7777 6127,888 4263,564

2008 7375,19 1547,991 1232,232 328,7656 1637,2004 5928,256 4164,658

2009 7758,812 1720,121 1162,961 315,3414 1529,2281 5493,548 3827,463

2010 8500,543 1700,027 1214,424 333,4607 1613,523 5700,108 3943,712

2011 9388,199 1811,961 1264,518 333,0114 1667,0308 5572,585 3798,918

2012 9633,899 1979,047 1305,886 325,5175 1679,3852 5371,777 3740,144

2013 9796,527 1994,101 1315,077 321,2727 1618,4343 5522,908 3652,812

2014 9820,361 2199,4 1264,88 308,7987 1617,6782 5572,106 3483,406

2015 9716,468 2298,17 1224,539 312,3728 1622,4979 5422,966 3517,146

2016 9704,479 2371,752 1206,166 323,0504 1617,6528 5306,663 3500,027

2017 9838,754 2456,955 1188,123 336,5911 1647,0411 5270,749 3518,044

2018 10064,69 2654,101 1161,981 343,538 1710,6882 5416,278 3444,876 

Źródło: Global Carbon Atlas
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Do roku 1988 emisja CO2 w Polsce rosła. Zarówno wykres 8, jak i ta-
bela z danymi liczbowymi pokazują natomiast wyraźny spadek emisji 
CO2 w Polsce pomiędzy rokiem 1988 i 1990.

Dynamikę spadku emisji zagregowanych gazów cieplarnianych w Pol-
sce można również dokładnie prześledzić na wykresie 935, opracowanym 
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami.

 35 Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2019, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych 
dla lat 1988-2017.

Wykres 8. Emisje CO2 w Polsce w latach 1960-2017 

Źródło:  Global Carbon Atlas

Wykres 9. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1988-2017 

Źródło: Dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
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Według raportu36 Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie 
Badawczym, przebieg zmian zagregowanej emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce jest powieleniem trendu emisji dwutlenku węgla, który jest do-
minującym gazem cieplarnianym w Polsce. Podobnie jak dane dotyczą-
ce emisji CO2, wykres zmian w emisji gazów cieplarnianych wykazuje 
istotny spadek emisji pomiędzy 1988 i 1990 rokiem. Zmiany te były zwią-
zane z transformacją ustrojową w Polsce i przechodzeniem od gospo-
darki centralnie sterowanej, do gospodarki wolnorynkowej. Zmianom 
politycznym towarzyszyły zmiany w polskiej gospodarce, a w szczegól-
ności w przemyśle ciężkim, i to te zmiany wpłynęły w sposób znaczący 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych 
zaczęły rosnąć w latach 1994-1996, odwzorowując postępujący w Polsce 
wzrost gospodarczy. W kolejnych latach emisje ponownie zaczęły spadać, 
aż do roku 2002, w związku z zainteresowaniem programami na rzecz 
efektywnego wykorzystania energii. Kolejny, ożywiony rozwój gospo-
darczy przyniósł lekki wzrost emisji, trwający do roku 2007. W latach  
2008-2011 emisja gazów cieplarnianych w Polsce utrzymywała się na 
stałym poziomie, z wyjątkiem spadku w roku 2009, związanym ze świa-
towym spowolnieniem gospodarczym. W kolejnych latach (2012-2014) 
emisja gazów cieplarnianych w Polsce nadal malała, aby w latach  2014-
2016 lekko wzrosnąć, co było uwarunkowane wzrostem gospodarczym. 
Kolejny większy wzrost emisji zanotowano w latach 2016-2017, który był 
związany ze zmianami na rynku paliw w Polsce oraz wzrostem ilości 
pojazdów. 

Warto zwrócić uwagę, że po okresie transformacji ustrojowej w Pol-
sce miało miejsce bardzo korzystne z punktu widzenia ochrony środowi-
ska i klimatu zjawisko, polegające na oddzieleniu się dwóch równolegle 
biegnących procesów, tj. wzrostu PKB oraz emisji gazów cieplarnianych. 
W latach 1988-2016 w Polsce PKB wzrósł ponad dwukrotnie, przy czym 
emisja gazów cieplarnianych spadła o około 30%. 

Wykres 1037 na str. 22 ilustruje przebieg procesu oddzielenia zmian 
PKB od emisji CO2 w Polsce od roku 1988 do 2016. 

  Raport syntetyczny wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjed-
noczonych w  sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z  Kioto Raport wykonany 
przez: Krajowy Ośrodek Bilansowania i  Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w  In-
stytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, Warszawa 
2019 r.

 36 Op. cit.
 37 Klimat dla Polski Polska dla klimatu 1988 – 2018 – 2050, Instytut Ochrony Środo-

wiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2019 r.

Wykres 8. Emisje CO2 w Polsce w latach 1960-2017 

Źródło:  Global Carbon Atlas
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Rozdzielenie tych dwóch procesów – wzrostu PKB i wzrostu emi-
sji CO2 – jest szczególnie ważne w przypadku krajów rozwijających się, 
gdy rozpatruje się możliwe scenariusze zmian w globalnej emisji CO2 
w przyszłości. Według danych z roku 2018 opublikowanych przez Glo-
bal Carbon Atlas38 w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej emisja 
CO2 liczona na mieszkańca wynosiła odpowiednio 17 i 6,7 tCO2 na osobę, 
podczas gdy w Indiach współczynnik ten wynosił 1,9 tCO2.

Analizy zawarte w raporcie39 Instytutu Ochrony Środowiska - Pań-
stwowego Instytutu Badawczego wskazują, że spadek emisji gazów cie-
plarnianych w Polsce w latach 1988–2000 jest wynikiem prowadzenia 
aktywnej polityki klimatycznej. Autorzy raportu twierdzą, że Polska 
prowadzi taką politykę od czasów transformacji gospodarczej na po-
czątku lat 90-tych, czego efektem było znaczące zredukowanie emisji 

 38 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions (dostęp 13.04.2020)
 39 Wyzwania dla Polski w  sektorach non-ETS 2030–2050 Instytut Ochrony 

Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019 r. 

Wykres 10. Zmiany emisji gazów cieplarnianych w zestawieniu ze zmianami PKB w Polsce 
w latach 1988-2016

Źródło:  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilan-
sowania i Zarządzania Emisjami
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gazów cieplarnianych. W kolejnych latach, pomimo znaczącego wzrostu 
gospodarczego, emisje utrzymały się na podobnym poziomie.

W  krajowej emisji dominującą rolę odgrywa dwutlenek węgla 
(81,34% w 2017 roku), kolejnymi gazami pod względem wielkości emisji 
są metan, podtlenek azotu i fluorowane gazy przemysłowe.

Poniższy wykres40 ilustruje udział dwutlenku węgla w zagregowa-
nej emisji gazów cieplarnianych w Polsce w okresie 1988-2017. Poka-
zuje on, że dwutlenek węgla jest dominującym gazem cieplarnianym 
emitowanym w Polsce. Dynamika zmian emisji dwutlenku węgla jest 
zbliżona do dynamiki zmian zagregowanej emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce w tym okresie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego41 wielkość emisji 
dwutlenku węgla (bez emisji z biomasy) w latach 2008 – 2016 utrzymy-
wała się na zbliżonym poziomie i wynosiła rocznie od 316 do 340 mln 
ton. W badanym okresie największym emitentem według kryterium 
rodzajów działalności gospodarczej był sektor: „wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

 40 Op. cit
 41 Rachunki ekonomiczne środowiska GUS, informacje sygnalne 2018

Wykres 11. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w okresie 1988-2017 według gazów.

Źródło: Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS 2030 – 2050 Instytut Ochrony Środowiska - 
Państwowy Instytut Badawczy
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do układów klimatyzacyjnych”. Sektor ten emitował w badanym okre-
sie od około 150 do 160 mln ton CO2. Kolejne sektory według wielkości 
emisji CO2 to: „przetwórstwo przemysłowe” (ok. 55-64 mln ton), „trans-
port i gospodarka magazynowa” (ok. 22–27 mln ton). „Gospodarstwa 
domowe” w badanym okresie emitowały od 45 do 52 mln, przy czym 
generowana przez nie emisja była w największym stopniu związana 
z ogrzewaniem i chłodzeniem. 

Poniższy wykres ilustruje wielkości emisji CO2 w Polsce w latach 
2008–2016, w podziale na sektory gospodarki.

W porównaniu z Unią Europejską42, na przykładzie roku 2016, wy-
raźnie widoczna jest znacząca przewaga sektora „wytwarzanie i za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych” w ogólnej ilości wytwarzanej 
krajowej emisji. W Polsce udział ten wynosił 46%, podczas gdy w całej 
Unii Europejskiej średnio 28%. 

W opublikowanej w kwietniu 2020 roku analizie dotyczącej emisji 
CO2 raportowanych w europejskim systemie handlu emisjami43 przed-
stawiono ranking przedsiębiorstw i instalacji emitujących najwięcej 
gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w 2019 roku. Polska znalazła 

 42 Op. cit.
 43 https://ember-climate.org/project/ets-2019-release/ (dostęp 1.06.2020)

Wykres 12. Emisja CO2 w Polsce w latach 2008-2016 w podziale na sektory gospodarki

Źródło: Rachunki ekonomiczne środowiska GUS, informacje sygnalne 2018
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się na pierwszym miejscu tej listy, a dokładnie polska elektrownia opar-
ta o węgiel brunatny w Bełchatowie. Na ósmym miejscu największych 
europejskich emitentów CO2 w 2019 roku znalazła się oparta o węgiel 
kamienny elektrownia w Kozienicach. Autorzy raportu podkreślają, że 
dominującymi emitentami dwutlenku węgla w Europie są elektrownie 
oparte o węgiel brunatny. 

Poniżej znajduje się grafika ilustrująca ranking zawarty we wspo-
mnianej analizie.

Polska w unijnym systemie handlu uprawnieniami  
do emisji (EU ETS)

Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie Komisji Eu-
ropejskiej „Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) 
jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą kli-
matu (…). Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla”44. Podstawę prawną EU ETS 
stanowi Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady 

 44 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl

Wykres 13. Przedsiębiorstwa i instalacje emitujące najwięcej dwutlenku węgla w Unii 
Europejskiej w 2019 roku.

Źródło: EMBER coal to clean energy policy, https://ember-climate.org/project/ets-2019-release/
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z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przy-
działami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmienia-
jąca dyrektywę Rady 96/61/WE45. Polska, jako kraj członkowski Unii 
Europejskiej jest objęta tym systemem. System ten został utworzony 
w 2005 roku i był pierwszym na świecie międzynarodowym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji. Obecnie obejmuje 75% światowego 
handlu uprawnieniami do emisji. Podmioty, które należą do systemu 
ETS rozliczają emisje gazów cieplarnianych przy pomocy uprawnień 
do emisji. Obecnie system ten działa w 31 krajach (28 krajów Unii Eu-
ropejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i obejmuje około 45% 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Obejmuje 
emisje, które można z dużą dokładnością mierzyć, opisywać i weryfi-
kować, tj. pochodzące z takich źródeł jak: rafinerie ropy, huty żelaza 
i stali, aluminium i metali, zakłady produkcji cementu, wapna, szkła, 
ceramiki, masy celulozowej, papieru i kartonu, kwasów i chemikaliów 
organicznych oraz z lotnictwa cywilnego46. Sektory nieobjęte  systemem 
handlu uprawnieniami do emisji to: transport, rolnictwo, mieszkalnic-
two, instytucje, handel, usługi, odpady, emisja lotna z paliw, sektor ko-
munalno-bytowy oraz niektóre procesy przemysłowe i spalanie paliw47. 

Działanie systemu ETS polega na wprowadzeniu limitu łącznych 
emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez objęte sys-
temem instalacje. Limit jest obniżany z czasem, co sprawia, że łącz-
ne emisje spadają. W ramach wyznaczonego pułapu przedsiębiorstwa 
otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować 
zgodnie ze swoimi potrzebami. System działa także na rzecz obniżenia 
emisji w ten sposób, że poprzez wysokie ceny emisji dwutlenku węgla 
sprawia, że warto inwestować w technologie niskoemisyjne. Ponadto, 
co roku każde przedsiębiorstwo musi zmniejszyć liczbę przydziałów 
wystarczającą na pokrycie jego całkowitych emisji. W przeciwnym wy-
padku na podmiot nakładane są wysokie grzywny. W ramach systemu 
EU ETS ustala się okresy rozliczeniowe. Dotychczas upłynęły okresy 
obejmujące lata 2005-2007, 2008-2012. Aktualnie trwa okres 2013-2020. 
W pakiecie energetyczno-klimatycznym 2020  (2020 climate & energy 

 45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02003L0087 
-20180408

 46 https://archiwum.mos.gov.pl/pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadza-
nie-emisjami-gazow-cieplarnianych/emisje-z-sektorow-objetych-systemem-
handlu-uprawnieniami-do-emisji-eu-ets/

 47 https://archiwum.mos.gov.pl/pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-
-emisjami-gazow-cieplarnianych/emisje-z-sektorow-nieobjetych-systemem-
handlu-uprawnieniami-do-emisji-non-eu-ets/



27

package48 stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwaranto-
wać, że UE osiągnie swoje cele w zakresie klimatu i energii do 2020 r.) 
Unia Europejska zobowiązała się między innymi do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w sektorach objętych systemem EU ETS w 2020 
roku o 21% w stosunku do poziomu emisji z 2005 roku. W 2030 roku 
poziom emisji w ramach systemu ma być niższy o 43%, a w sektorach 
nienależących do systemu ETS (non-ETS) cele redukcji emisji gazów cie-
plarnianych zostały określone na poziomie 30% w odniesieniu do roku  
2005 - w ramach polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej 
do 2030 roku. Skuteczności Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
dowodzi fakt, że emisje z instalacji objętych systemem spadają zgod-
nie z przewidywaniami – według danych z 2016 roku49 spadły o nieco 
ponad 8% w porównaniu z sytuacją na początku trzeciego etapu, czyli 
roku 2013.

W trzecim okresie rozliczeniowym, który przypada na lata 2013-
2020, wszystkie uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych nie przy-
dzielone bezpłatnie muszą być sprzedawane w drodze aukcji. Aukcje50 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS odbywają się codziennie od 
końca 2012 roku, na platformie zapewnianej przez giełdę wyznaczo-
ną przez rządy krajowe i są otwarte dla kupujących z dowolnego kraju 
uczestniczącego w EU ETS. Większość rządów korzysta ze wspólnej 
platformy do swoich aukcji, ale Polska, obok  takich krajów jak Niemcy 
i Wielka Brytania, zdecydowała się korzystać z własnej platformy. Od 
2013 roku w ramach EU ETS wytwórcy energii są zobowiązani do zaku-
pu wszystkich swoich uprawnień do emisji. Wyjątek stanową państwa 
członkowskie, które przystąpiły do UE od 2004 roku, w tym Polska. 
Wobec tych krajów do roku 2019 istniała możliwość przyznawania 
ograniczonej liczby bezpłatnych uprawnień dla istniejących elektrow-
ni, w zamian za zobowiązanie zainwestowania co najmniej tyle samo, 
ile wyniosła wartość bezpłatnych uprawnień, w modernizację sektora 
energetycznego.

Poniższy wykres przedstawia emisję dwutlenku węgla w Polsce z in-
stalacji objętych systemem EU ETS w latach 2005-2017 51

 48 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
 49 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl
 50 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf
 51 Klimat dla Polski Polska dla klimatu 1988 – 2018 – 2050, Instytut Ochrony Środo-

wiska – Państwowy Instytut Badawczy
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W grudniu 2019 roku Komisja Europejska zaproponowała w ko-
munikacie „Europejski Zielony Ład” zmianę celów redukcji emisji CO2. 
Zakładana zmiana celów redukcyjnych w odniesieniu do roku bazowego 
1990 z 40% – w zależności od scenariusza – do 50% lub 55% - do roku 
2030 znacząco wpłynie na zmianę wymagań w zakresie redukcji emisji 
zarówno w sektorach EU ETS i w sektorach non-ETS. W systemie ETS 
zmiana celu redukcyjnego będzie skutkowała zmniejszeniem podaży 
uprawnień emisji, co z kolei spowoduje wzrost ich ceny i w efekcie koń-
cowym spadek emisji gazów cieplarnianych52. Zgodnie z szacunkami 
Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych po zwiększeniu całkowi-
tego celu redukcyjnego w UE do 50% lub 55% (założenie zawarte w komu-
nikacie „Europejski Zielony Ład”)  proponowana redukcja emisji gazów 
cieplarnianych do roku 2030 w porównaniu do poziomu emisji w 2005 
roku może wynosić 52% - 57% - w obszarze EU ETS (obecnie 43%) oraz 
42% - 48% - w obszarze non-ETS (obecnie 30%). W przypadku sektorów 

 52 Zmiana celów redukcyjnych oraz cen uprawnień do emisji wynikająca z komu-
nikatu “Europejski Zielony Ład” Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i  Zarządzania Emisjami (KOBiZE) Warszawa, 
marzec 2020

Wykres 14. Emisja dwutlenku węgla z instalacji objętych EU ETS w latach 2005-2017 
w Polsce 

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami



29

non-ETS  zmiana celu redukcyjnego w 2030 roku w odniesieniu do Pol-
ski oznacza, że będzie on zwiększony, w zależności od przyjętego sce-
nariusza do -11% lub -16%. Jest to znacząca zmiana, ponieważ obecnie 
obowiązujący cel redukcji w stosunku do emisji z 2005 roku wynosi -7%.

Obecnie nadchodzi czwarty okres rozliczeniowy systemu EU ETS, 
przewidziany na lata 2021–2030. Jego założenia zostały zmienione na 
początku 2018 roku, aby umożliwić Unii Europejskiej osiągnięcie celów 
redukcji emisji na rok 2030, zgodnie z ramami polityki klimatyczno-

-energetycznej do roku 2030 oraz w ramach wkładu UE w realizację 
celów porozumienia paryskiego z 2015 roku. 

Zasady obowiązujące w ramach EU ETS stanowią duże wyzwa-
nie dla polskiej gospodarki. W Polsce udział węgla kamiennego i bru-
natnego stanowi 95% w bilansie energetycznym, a w ciepłownictwie 
węgiel kamienny stanowi aż 75% zużywanego paliwa53. Dla państw 
o dużym potencjale energetyki opartej na węglu, tak jak w przypadku 
Polski, europejski system ograniczenia przemysłowych emisji CO2 jest 
kosztowny54. Koszty dekarbonizacji w przypadku Polski są wyższe niż 
w pozostałych krajach członkowskich, a sprostanie wytycznym Unii 
Europejskiej może być trudne dla gospodarki. Polska podejmuje jed-
nak działania w kierunku stopniowych zmian w sektorze klimatycz-
no-energetycznym. W związku z nadchodzącym, czwartym okresem 
rozliczeniowym systemu EU ETS zostały wydane rekomendacje Mini-
stra Środowiska „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje”55. Według 
komunikatu Prezesa Rady Ministrów z lipca 2019 roku Polska przewi-
duje działania zgodne z kierunkiem polityki klimatyczno-energetycz-
nej Unii Europejskiej. Między innymi planowane jest przeznaczenie 
środków na rzecz  Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 
2021-2030, a w szczególności na takie obszary jak:

–  energetyka jądrowa,
–  modernizacja jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym,
–  rozwój sieci przesyłowych i  dystrybucyjnych, w  tym 

ciepłowniczych, 
–  poprawa efektywności energetycznej, w tym w budownictwie, 

 53 Wizja polskiego sektora energetycznego w perspektywie europejskiej polityki dekar-
bonizacji. Jankowski Bolesław. 2011.  „EnergSys” Sp.z o.o. Materiały Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej 2011. Kraków: PAN IGSMiE.

 54 Wpływ europejskiego handlu emisjami (EU ETS) na gospodarkę Polski, Joanna 
Michałowska

  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, Tom 26/2017, ss. 71–85
 55 https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/dokument-system-eu-

-ets-po-2020-r-rekomendacje.html (dostęp 1.06.2020)
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–  OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle pię-
trzące umożliwiające instalację elektrowni wodnych, 

– ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność, 
– magazynowanie energii, 
– rozwój wykorzystania paliw wodorowych, 
– zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami 

UE, 
– działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

Aktualne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii Europejskiej

Unia Europejska wyznaczyła sobie cele dotyczące stopniowego ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Cele te zostały określone 
w pakiecie energetyczno-klimatycznym do 2020 roku i w ramach ener-
getyczno-klimatycznych do 2030 roku56. Cele redukcji gazów cieplarnia-
nych określono na poziomie 40% w stosunku do emisji z roku 1990, a ich 
osiągnięcie jest wymagane do 2030 roku. Powyższy cel redukcji gazów 
cieplarnianych został zgłoszony jako wkład Unii Europejskiej do Poro-
zumienia Paryskiego. Wyżej wymienione dokumenty zostały przyjęte 
przed końcem 2018 roku. 

Obecnie trwają prace nad projektem Europejskiego Prawa Klima-
tycznego. Propozycja Europejskiego Prawa Klimatycznego wprowadza 
ramy dla stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jak wspo-
mniano powyżej Rada Europejska w dniu 12 grudnia 2019 r. przyjęła 
komunikat Europejski Zielony Ład, w którym jako główny cel wska-
zano osiągnięcie neutralności klimatycznej w całej Unii Europejskiej 
w perspektywie do 2050 r. Zgodnie z powyższym dokumentem nowy 
cel redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Unii Europejskiej na 2030 r. 
powinien zawierać się w przedziale od 50% do 55% w porównaniu do 
roku 1990, co jest istotnym wzrostem w stosunku do obecnie obowią-
zującego celu wynoszącego 40%.

Opublikowany przez Komisję Europejską (KE) w środę 4 marca 
2020 r. projekt Europejskiego Prawa Klimatycznego57 stanowi propozy-
cję rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, 
które umożliwi przyjęcie inicjatywy Europejski Zielony Ład. 

 56 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_pl (dostęp 1.06.2020)
 57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CE-

LEX:52020PC0080
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Podsumowanie

Według raportu opublikowanego w kwietniu 2019 przez ESPAS58 zmia-
na klimatu jest najważniejszą kwestią, którą należy się zająć, zarówno 
w Europie, jak i na świecie, ponieważ decyzje podejmowane teraz będą 
dotyczyć nie tylko przyszłości gospodarek i społeczeństw, ale także prze-
trwania ludzkości jako gatunku. Unia Europejska podejmuje działa-
nia zarówno w kierunku osiągania zakładanych celów redukcji emisji 
w Europie, ale także współpracy z resztą świata. Ograniczenie emisji 
dotyczy całego globu. Samo ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
przez Unię Europejską nie zmieni sytuacji planety. Autorzy raportu 
podkreślają, że wspólne działania Europy z resztą świata są istotne, 
szczególnie wobec faktu, że Stany Zjednoczone opuściły Porozumienie 
Paryskie.

Wśród niezbędnych działań wskazanych przez autorów raportu 
znalazły się takie jak: większe inwestycje w badania i rozwój nakiero-
wane na odkrywanie nowych możliwości technologicznych umożliwia-
jących osiąganie celów redukcji emisji, czy pogłębienie dyskusji na temat 
transformacji energetycznej. Choć wśród wielu stron negocjacji odejście 
od węgla staje się mniej kontrowersyjne, wciąż nie ma powszechnej ak-
ceptacji energii jądrowej. Autorzy zwracają uwagę na cel ograniczania 
wylesiania, rozwój ekologicznego rolnictwa, czy stworzenie w Europie 
całościowego systemu gospodarczego, który z uwagi na różnice pomię-
dzy poszczególnymi krajami, jeśli chodzi o ograniczenie emisji, będzie 
kładł nacisk na pomoc w tym obszarze.

W raporcie postawiono również ważną tezę dotyczącą sytuacji 
w wymiarze globalnym. W związku z wycofaniem się jednego z trzech 
największych krajów zanieczyszczających – Stanów Zjednoczonych – 
z Porozumienia Paryskiego, z uwagi na to, że redukcja emisji w samych 
Chinach nie wystarczy dla zmiany światowej emisji CO2, odpowiedzial-
ność za ocalenie planety spoczywa na Europie. Na Europie spoczywa od-
powiedzialność wdrożenia środków dyplomatycznych, aby partnerzy na 
szczeblach państwowym, regionalnym i lokalnym osiągali cele redukcji 
emisji. Dotyczy to Chin, ale również krajów z szybko rozwijającymi się 
gospodarkami, takich jak Indie, Brazylia czy Indonezja.

W obecnej sytuacji globalnej pandemii COVID-19 pojawiają się głosy 
o korzystnym wpływie spowolnienia gospodarki związanego z izolacją 
ludzi w domach na sytuację środowiska naturalnego. Autorka artykułu 

 58 Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe, European Strategy 
and Policy Analysis System (ESPAS), kwiecień 2019 
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opublikowanego na portalu  BBC Future59 27 marca 2020 roku potwier-
dza, że w Chinach na początku roku emisje spadły o 25%, ponieważ lu-
dzie zostali pouczeni, aby pozostać w domu, fabryki zostały zamknięte, 
a zużycie węgla spadło o 40% w sześciu największych elektrowniach 
w Chinach w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 r. W Europie 
zdjęcia satelitarne pokazały zanikanie emisji dwutlenku azotu (NO2) 
w północnych Włoszech. Podobnie sytuacja przedstawiała się w Hiszpa-
nii i Wielkiej Brytanii. Jednak naukowcy przewidują, że spadek emisji 
globalnej jakiego możemy się spodziewać w 2020 roku nie przekroczy 
0,3%, co jest mniejszą wartością niż spadek odnotowany podczas kry-
zysu gospodarczego, który miał miejsce w latach 2008-2009. 

Negatywnym skutkiem pandemii Covid-19 jest przesunięcie z po-
wodu światowego kryzysu zdrowia szczytu COP26, który miał się odbyć 
w listopadzie w Glasgow. W związku z tym, że sygnatariuszom Porozu-
mienia Paryskiego wciąż wiele brakuje do osiągnięcia celu utrzymania 
globalnego ocieplenia w przedziale 1,5–2°C względem czasów przed-
przemysłowych, wydaje się, że odroczenie w czasie negocjacji klima-
tycznych może mieć negatywne skutki dla środowiska; nie zrównoważy 
ich nawet zjawisko chwilowego, spowodowanego kryzysem, obniżenia 
światowej emisji. 

Polska ciągle ma przed sobą wyzwanie dalszego redukowania emisji. 
Zgodnie z zawartymi analizami w raporcie EEA (European Environe-
ment Agency) z 2019 roku60, gdzie znalazły się między innymi prognozy 
dotyczące emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie dla 
roku 2020, Polska znalazła się wśród 10 państw członkowskich, (obok 
krajów takich jak Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Ir-
landia, Luksemburg, Malta), które nie będą w stanie osiągnąć celów 
zakładanych na rok 2020. 

Analiza61 przygotowana w związku z przejęciem przez Polskę Pre-
zydencji podczas szczytu COP24 w Katowicach w 2018 roku wskazała 
szereg inicjatyw i działań na rzecz ochrony klimatu,  jakie - w związ-
ku z objęciem przewodnictwa podczas szczytu klimatycznego - może 
promować Polska. Działania te pozostają aktualne i warte zaanga-
żowania. Wśród pożądanych działań na rzecz klimatu wymienione 
zostały: 

 59 https://www.bbc.com/future/article/20200326-covid-19-the-impact-of-corona-
virus-on-the-environment

 60 Trends and projections in Europe 2019 Tracking progress towards Europe’s cli-
mate and energy targets, European Environment Agency, 2019

 61 COP24 w Katowicach instrukcja obsługi Forum Energii, Analizy i Dialog, Warsza-
wa 2018



•  działania na rzecz poprawy jakości powietrza,
•  rozwój elektromobilności i czystych technologii, które w długiej 

perspektywie mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza 
w miastach, jak również do ograniczenia emisji CO2,

•  wspieranie zrównoważonego gospodarowania lasami - lasy i go-
spodarowanie przestrzenią mają znaczący wpływ na ogranicze-
nie innych skutków zmian klimatu, w tym powodzi,

•  działanie w kierunku sprawiedliwej transformacji, rozumiane 
jako stopniowe odchodzenie od węgla, wsparcie regionów powę-
glowych i byłych górników poszukujących nowych form zatrud-
nienia oraz zagospodarowanie kopalń po okresie ich eksploatacji.

Podczas transformacji ustrojowej w latach 90-tych Polska z suk-
cesem w znaczący sposób ograniczyła emisję gazów cieplarnianych. 
Obecne kierunki światowej polityki klimatycznej związane z redukcją 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery niosą ze sobą konieczność dalsze-
go ograniczania emisji. Mogą one prowadzić do rozważań nad podjęciem 
wysiłku transformacji w wybranych sektorach gospodarki. 
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