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Polityka pañstwa wobec pakietu klimatycznego
z uwzglêdnieniem znaczenia wêgla kamiennego
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STRESZCZENIE. Ochrona klimatu to bez w¹tpienia jedna z najwa¿niejszych dziedzin wspó³czesnego
œwiata. Globalne ocieplenie jest faktem, który jest bezdyskusyjny. Problemem jest natomiast
odpowiedŸ na pytanie, co jest jego przyczyn¹. Czy dzia³alnoœæ cz³owieka czy naturalna
zmiennoœæ? Stanowiska proponowane w tej kwestii s¹ czêstokroæ ca³kowicie odmienne.
Ogólnoœwiatowe dzia³ania podejmowane od dziesi¹tków lat musz¹ byæ tak skoordynowane,
aby walcz¹c z jednym zagro¿eniem nie spowodowaæ innego, jakim jest zubo¿enie spo-
³eczeñstwa. Wprowadzane nowe instrumenty walki z klimatem powinny zawieraæ w swoich
za³o¿eniach równomierne roz³o¿enie obci¹¿eñ pomiêdzy kraje wysokorozwiniête a te, które
dopiero wchodz¹ na œcie¿kê nowoczesnego rozwoju. Nabiera to du¿ego znaczenia dla Polski,
gdzie produkcja energii elektrycznej i ciep³a opiera siê w wiêkszoœci na wêglu. Z tego wzglêdu
kwestie ochrony klimatu – a zw³aszcza kosztów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych –
nabieraj¹ priorytetowego znaczenia. Obarczenie spo³eczeñstwa nadmiernymi kosztami zwal-
czania tego zjawiska mo¿e spowodowaæ pauperyzacjê ludnoœci, a poprzez sprzê¿enie zwrotne
pogorszyæ ogólny bilans gospodarczy.

S£OWA KLUCZOWE: ochrona klimatu, gazy cieplarniane, spo³eczeñstwo, wêgiel kamienny

43

* Mgr – doktorant na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice;
e-mail: jbednorz@tlen.pl



Wprowadzenie – Ochrona klimatu

Ochrona klimatu na œwiecie jest bez w¹tpienia jednym z najwa¿niejszych zadañ, z jakimi
musz¹ obecnie zmagaæ siê rz¹dy wszystkich pañstw. Ocieplanie siê klimatu jest rzecz¹
bezsporn¹. W¹tpliwoœci mog¹ budziæ jego przyczyny, a w³aœciwie czy wp³yw dzia³alnoœci
ludzkiej, uprzemys³owienia i stosowania przestarza³ych technologii ma tak wielkie zna-
czenie. I na tym tle pojawiaj¹ siê kontrowersje. Z jednej strony panuje przekonanie, ¿e
dzia³alnoœæ cz³owieka ma znacz¹cy wp³yw na wzrost emisji gazów cieplarnianych w takim
stopniu, ¿e powoduje to przyspieszony „efekt cieplarniany” (czynnik antropogeniczny),
a z drugiej, ¿e cz³owiek nie jest sprawc¹ pogarszaj¹cych siê warunków klimatycznych (lecz
dzia³a tu czynnik naturalny). Bezdyskusyjnym jest fakt, ¿e przemys³owa dzia³alnoœæ ludzi
ma wp³yw na emisje szkodliwych gazów do atmosfery. Pojawia siê w zwi¹zku z tym szereg
kluczowych pytañ. Czy dzia³alnoœæ ludzka jest czynnikiem determinuj¹cym wzrost tego
zagro¿enia? Czy mo¿e procesy zachodz¹ce w œrodowisku naturalnym s¹ samoistn¹ przy-
czyn¹ wzrostu temperatur? Jakie ewentualnie technologie stosowaæ, aby obni¿yæ emisjê
gazów cieplarnianych? Jaki wp³yw bêdzie mia³o zastosowanie tych technologii na sytuacjê
spo³eczno-gospodarcz¹ pañstwa? W jaki sposób zrównowa¿yæ koszty ich wprowadzenia,
aby wzrost tych kosztów nie wp³yn¹³ negatywnie na poziom egzystencji spo³eczeñstwa?
OdpowiedŸ na te pytania nie jest rzecz¹ prost¹ i wymaga przeprowadzenia interdyscy-
plinarnych badañ; badañ, które byæ mo¿e zadecyduj¹ o przysz³oœci ludzkoœci w jej global-
nym wymiarze.

Ze wzglêdu na ró¿ny stopieñ rozwoju gospodarczego pañstw koszty ograniczaj¹ce
emisje szkodliwych zwi¹zków mog¹ okazaæ siê zbyt wysokie dla ubogich spo³eczeñstw.
Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza afrykañskich, lub stosuj¹-
cych przestarza³e metody przemys³owe. Dotyka to w du¿ej mierze Polski. Gospodarka
Polska, pomimo znacz¹cego postêpu technologicznego, jest oparta na niezbyt nowoczes-
nych technologiach. Przyczyn¹ jest okres powojenny, gdy stosowano wysoce energo-
ch³onne procesy produkcji. Dominuj¹ca rola wêgla kamiennego wykorzystywanego w tra-
dycyjny sposób do produkcji energii i ciep³a stawia Polskê w bardzo niekorzystnej sytuacji.
Wprowadzenie wysokich barier w emisji gazów cieplarnianych mo¿e okazaæ siê obci¹-
¿eniem bardzo trudnym dla restrukturyzowanej gospodarki.

Wyjœciem z tej sytuacji mo¿e byæ opracowanie nowych i nowoczesnych metod wy-
korzystania wêgla kamiennego. Zastosowanie takich sposobów jego przetwarzania i u¿yt-
kowania, aby by³y one zgodne z wymaganiami ochrony klimatu. Problemem s¹ jednak¿e
koszty prowadzenia takich badañ, tworzenia instalacji doœwiadczalnych. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e oprócz czynnika gospodarczego i ekonomicznego istnieje równie¿ czynnik spo³eczny.
Nadmierne obci¹¿enie finansowe spo³eczeñstwa spowoduje jego zubo¿enie, frustracjê
i mo¿e byæ przyczyn¹ wielu niepokojów. Dlatego niezmiernie wa¿nym jest równowa¿enie
kosztów wprowadzenia ograniczeñ tak, aby nie doprowadziæ do pauperyzacji spo³eczeñ-
stwa.
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1. Ogólnoœwiatowe wspó³dzia³anie pañstw w celu ochrony

klimatu

Dzia³ania w celu ochrony klimatu rozpoczê³y siê ju¿ w ubieg³ym stuleciu. W grudniu
1990 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjê³o rezolucjê 45/212 doty-
cz¹c¹ rozpoczêcia procesu miêdzynarodowych negocjacji ramowej konwencji w sprawie
zmian klimatu. W ramach tej rezolucji przyjêto, ¿e udzia³ w Miêdzynarodowej Komisji
Porozumiewawczej jest otwarty dla wszystkich cz³onków ONZ oraz specjalnych agencji,
ustalono harmonogram sesji oraz czas ka¿dej z sesji (maksymalnie 2 tygodnie), zdecy-
dowano o utworzeniu dobrowolnego funduszu w celu zapewnienia udzia³u pañstwom
rozwijaj¹cym siê. Zalecono, by na pierwszym posiedzeniu Miêdzynarodowej Komisji Ne-
gocjacyjnej wybrano Prezydium sk³adaj¹ce siê z Przewodnicz¹cego, trzech wiceprzewod-
nicz¹cych oraz sprawozdawców wybieranych z piêciu grup regionalnych. Wezwano inne
organizacje pozarz¹dowe do wspó³pracy przy ochronie klimatu. Proces negocjacyjny mia³-
by byæ finansowany z funduszu ONZ w ramach istniej¹cych œrodków bud¿etowych oraz
poprzez dobrowolne wp³aty (rz¹dów, organizacji regionalnych, Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Meterologicznej itp) do specjalnie utworzonego funduszu powierniczego [19].

4 czerwca 1992 roku Konwencja zosta³a wy³o¿ona do podpisu podczas Konferencji NZ
„Œrodowisko i Rozwój” , jaka odby³a siê w Rio de Janeiro (Brazylia). Formalnie wesz³a ona
w ¿ycie 21 marca 1994 roku. Od tego czasu Stronami Konwencji zosta³o 189 pañstw, ze
Wspólnot¹ Europejsk¹ w³¹cznie. Dla Polski Konwencja wesz³a w ¿ycie 26 paŸdziernika
1994 r. Najwy¿szym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której
sesje odbywaj¹ siê corocznie. Aktualnie funkcjonuj¹ tak¿e Organ Pomocniczy ds. Wdra-
¿ania (SBI) i Organ Pomocniczy ds. Naukowych i Technicznych (SBSTA). Sekretariat
Konwencji zlokalizowany jest w Bonn (Niemcy). Przedmiotem obrad rz¹dów podczas
Konferencji Stron jest poprawa i monitorowanie procesu wdra¿ania zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z Konwencji oraz kontynuacja rozmów na temat najlepszych sposobów zajêcia siê
zmianami klimatu. Podczas trzeciej Konferencji Stron Konwencji, która odby³a siê 11
grudnia 1997 roku (COP3, Kioto, Japonia), przyjêto tzw. Protokó³ z Kioto, który podpisa³y
wówczas 84 pañstwa. Polska podpisa³a Protokó³ dnia 15 lipca 1998 r., a ratyfikowa³a dnia 13
grudnia 2002 roku [16].

W ramach tego protoko³u przyjêto zobowi¹zanie, i¿ ka¿da ze stron wdro¿y lub bêdzie
rozwijaæ kierunki polityki i œrodki w³aœciwe dla warunków krajowych, takie jak:
� poprawa efektywnoœci energetycznej w odpowiednich sektorach gospodarki krajowej,
� ochrona i zwiêkszenie efektywnoœci poch³aniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych

nie objêtych Protoko³em montrealskim (tj. miêdzynarodowemu porozumieniu dotycz¹-
cemu powstawania tzw. „dziury ozonowej”), uwzglêdniaj¹c swoje zobowi¹zania wy-
nikaj¹ce z odpowiednich porozumieñ miêdzynarodowych w zakresie ochrony œrodo-
wiska; wspieranie zrównowa¿onej gospodarki leœnej, zalesiania i odnowieñ,

� wspieranie zrównowa¿onych form gospodarki rolnej w kontekœcie ochrony klimatu,
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� badania, wspieranie, rozwój oraz zwiêkszenie wykorzystania nowych i odnawialnych
Ÿróde³ energii, technologii poch³aniania dwutlenku wêgla oraz zaawansowanych i inno-
wacyjnych technologii przyjaznych dla œrodowiska,

� stosowanie instrumentów rynkowych oraz stopniowe zmniejszanie lub eliminacja nie-
doskona³oœci rynkowych, zachêt podatkowych, zwolnieñ podatkowych i celnych oraz
dotacji, sprzecznych z celami Konwencji, we wszystkich sektorach emituj¹cych gazy
cieplarniane,

� zachêcanie do wprowadzania w odpowiednich sektorach reform maj¹cych na celu
wspieranie polityki i œrodków ograniczaj¹cych lub redukuj¹cych emisje gazów cieplar-
nianych nie objêtych Protoko³em montrealskim,

� dzia³ania w sektorze transportu, maj¹ce na celu ograniczenie lub redukcjê emisji gazów
cieplarnianych nie objêtych Protoko³em montrealskim,

� ograniczenie lub redukcja emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie
w gospodarce odpadami oraz w produkcji, przesy³aniu i dystrybucji energii,

� wspó³praca z innymi krajami w celu zwiêkszenia indywidualnej i wspólnej efektywnoœci
ich polityki. W tym celu kraje te podejm¹ kroki zmierzaj¹ce do wymiany doœwiadczeñ
i informacji dotycz¹cych polityki i œrodków, w tym opracuj¹ sposoby poprawy ich
porównywalnoœci, przejrzystoœci i efektywnoœci. Konferencja Stron, s³u¿¹ca jako spot-
kanie Stron niniejszego protoko³u, na swojej pierwszej sesji lub w najbli¿szym mo¿-
liwym póŸniejszym terminie rozwa¿y sposoby u³atwiania takiej wspó³pracy, uwzglêd-
niaj¹c wszystkie odpowiednie informacje.
Zobowi¹zano siê do zredukowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych

wyra¿onych w ekwiwalencie dwutlenku wêgla, w latach 2008–2012, o co najmniej 5%
poni¿ej poziomu emisji z 1990 r. oraz przestrzegania przyznanych im iloœci emisji, jak i jej
redukcji zgodnie ze zobowi¹zaniami. W pierwszym okresie zobowi¹zañ do iloœciowego
ograniczenia i redukcji emisji w latach 2008–2012 iloœæ emisji przyznana ka¿demu pañstwu
bêdzie równa przypisanemu procentowi jej zagregowanych antropogenicznych emisji ga-
zów cieplarnianych wyra¿onych w ekwiwalencie dwutlenku wêgla, w 1990 r. lub w roku
albo okresie bazowym pomno¿onych przez piêæ. Pañstwa, których zmiany sposobu u¿ytko-
wania ziemi i leœnictwo stanowi³y Ÿród³o netto emisji gazów cieplarnianych w 1990 r.,
w celu obliczenia przyznanej iloœci emisji w³¹cz¹ do swoich emisji z 1990 r. lub okresu
bazowego zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, po odjêciu wiel-
koœci poch³oniêtej w 1990 r. w wyniku zmian sposobów u¿ytkowania ziemi. W celu
dokonania obliczeñ mo¿na wykorzystaæ rok 1995, jako rok bazowy, dla emisji fluoro-
wêglowodorów, perfluorowêglowodorów i szeœciofluorku siarki. W ramach Wspólnoty
Europejskiej zobowi¹zano siê do ograniczeñ w iloœci do 92%. Zobowi¹zanie strony Polskiej
wynosi³o 94%.

Dla wype³nienia zobowi¹zañ ka¿de Pañstwo mo¿e przekazaæ innemu lub od niego
nabyæ jednostki redukcji emisji powsta³e w wyniku realizacji projektów maj¹cych na celu
redukcjê antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych ze Ÿróde³ lub zwiêkszenie ich
antropogenicznego poch³aniania we wszystkich sektorach gospodarki, pod warunkiem,
¿e:
� ka¿dy projekt zosta³ zaakceptowany przez zaanga¿owane Strony,
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� ka¿dy projekt zapewnia dodatkow¹ redukcjê emisji ze Ÿróde³ lub zwiêksza poch³anianie
gazów cieplarnianych w porównaniu do sytuacji, jaka mia³aby miejsce, gdyby projekt
nie zosta³ zrealizowany,

� strona nie nabywa jednostek redukcji emisji, jeœli nie wype³nia swoich zobowi¹zañ,
� nabycie jednostek redukcji emisji uzupe³nia dzia³ania krajowe podejmowane w celu

wype³nienia zobowi¹zañ.
Za³o¿ono, ¿e kraje rozwiniête w stosunku do krajów rozwijaj¹cych siê dostarcz¹ nowe

i dodatkowe œrodki finansowe na pokrycie uzgodnionych pe³nych kosztów poniesionych
przez te kraje przy realizacji istniej¹cych zobowi¹zañ. Jednoczeœnie dostarcz¹ œrodki finan-
sowe, w tym na transfer technologii, potrzebne krajom rozwijaj¹cym siê na pokrycie
uzgodnionych pe³nych dodatkowych kosztów realizacji istniej¹cych zobowi¹zañ uzgod-
nionych miêdzy krajem rozwijaj¹cymi siê a miêdzynarodow¹ jednostk¹ lub jednostkami.
Realizacja istniej¹cych zobowi¹zañ uwzglêdni koniecznoœæ prowadzenia przep³ywu fun-
duszy w sposób odpowiedni i przewidywalny oraz znaczenie odpowiedniego podzia³u
obci¹¿enia miêdzy krajami rozwiniêtymi [15].

2. Pakiet energetyczno-klimatyczny

Dokumentem, okreœlaj¹cym ramy Pakietu jest Komunikat Komisji skierowany do Par-
lamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego oraz do Komitetu Re-
gionów z dnia 23.01.2008 r. Okreœlono, ¿e rok 2007 stanowi³ punkt zwrotny dla Unii
Europejskiej w zakresie polityki energetycznej i walki ze zmianami klimatu. Unia
Europejska sta³a siê globalnym liderem w dziedzinie walki z zmianami klimatycznymi
i kieruje siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Komunikat ten omawia obszary dzia³añ
szerzej opisane w nastêpnych dokumentach, które obecnie s¹ ju¿ aktami prawnymi w formie
dyrektyw i decyzji. Dokumenty te przez prawie rok by³y analizowane oraz dyskutowano nad
ich ostateczn¹ treœci¹. Jednoczeœnie poszczególne kraje negocjowa³y z Komisj¹ Europejsk¹
zmianê zapisów, które w wyniku analiz okaza³y siê bardzo dla nich niekorzystne. Ostateczne
negocjacje przeprowadzono w dniach 11–12 grudnia 2008 roku i 17 grudnia 2008 r.
Parlament Europejski zatwierdzi³ pakiet klimatyczno-energetyczny. Wszystkie projekty
podlega³y procedurze wspó³decydowania, która polega na uzyskaniu przez Parlament Euro-
pejski uprawnieñ legislacyjnych równowa¿nych do uprawnieñ Rady. Porozumienie po-
miêdzy Parlamentem Europejskim i Rad¹ umo¿liwi³o przyjêcie pakietu w pierwszym czy-
taniu [8].

Nowy pakiet potwierdza podstawowe cele polityki energetycznej Unii Europejskiej
w tzw. pakiecie 3X20. Oznacza to redukcjê emisji gazów cieplarnianych do roku 2020
o 20% w stosunku do roku 1990, zwiêkszenie do 2020 r. udzia³u odnawialnych Ÿróde³
energii (OZE) w zu¿yciu energii do 20% poprawê do 2020 r. efektywnoœci energetycznej
o 20%. Ponadto zwiêkszenie do 2020 r. udzia³u biopaliw w transporcie do 10%. Doprecy-
zowano i zmodyfikowano instrumenty osi¹gania tych celów.
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G³ównymi instrumentami s¹: system handlu emisjami w ramach UE (EU ETS), wi¹¿¹ce
cele w zakresie zmian poziomu emisji w sektorach nie objêtych systemem ETS oraz
odnoœnie udzia³u OZE w produkcji energii, wsparcie rozwoju technologii sk³adowania
dwutlenku wêgla w strukturach geologicznych (carbon capture and storage – CCS) oraz
poszerzenie zestawu instrumentów wsparcia pañstwa dla przedsiêwziêæ s³u¿¹cych ochronie
klimatu i œrodowiska [3].

Europejski system handlu emisjami, wprowadzony na pocz¹tku 2005 roku, to pierwszy
na œwiecie miêdzynarodowy system typu „ograniczenie-handel” (cap-and-trade) reali-
zowany na poziomie przedsiêbiorstw, oparty na handlu zezwoleniami na emisje dwutlenku
wêgla i innych gazów cieplarnianych. Ustalaj¹c cenê za ka¿d¹ tonê wyemitowanego wêgla,
europejski system handlu emisjami zachêca do inwestycji w technologie niskowêglowe.
System zmusi³ zarz¹dy przedsiêbiorstw do wziêcia pod uwagê kosztów emisji, ukierun-
kowuj¹c w ten sposób pomys³owoœæ i kreatywnoœæ przedsiêbiorców na wynajdowanie
innowacyjnych i mniej kosztownych sposobów walki ze zmianami klimatu. System da³
pocz¹tek du¿ej liczbie zwi¹zanych z nim nowych sektorów us³ugowych, jak np. handel
uprawnieniami do emisji dwutlenku wêgla, finansowanie dzia³añ ograniczaj¹cych emisje,
zarz¹dzanie nimi oraz ich audyt. W sektorach przemys³owych system handlu emisjami
obejmuje oko³o 11 tys. najbardziej energoch³onnych instalacji w bran¿y produkcyjnej oraz
wytwarzania energii. Od 2012 r. rozszerzony system obejmie równie¿ emisje powstaj¹ce
podczas lotów do i z lotnisk europejskich.

Po pocz¹tkowym trzyletnim etapie pilota¿owym wdro¿ono surowsze limity przydzia³ów
emisji na okres obejmuj¹cy lata 2008–2012, co w znacznym stopniu przyczyni siê do
osi¹gniêcia przez pañstwa cz³onkowskie UE celów im wyznaczonych przez protokó³
z Kioto. W latach 2005–2007, system obejmowa³ emisje dwutlenku wêgla generowane przez
instalacje przemys³u energetycznego i ciep³owniczego o wysokim poziomie emisji oraz
w innych wybranych energoch³onnych sektorach przemys³owych. W latach 2008–2012,
systemem objêto równie¿ emisje podtlenku azotu powstaj¹ce przy produkcji kwasu azo-
towego. Od 1 stycznia 2008 r. zasiêg geograficzny europejskiego systemu handlu emisjami
zosta³ rozci¹gniêty poza 27 pañstw cz³onkowskich UE, obejmuj¹c Islandiê, Lichtenstein
i Norwegiê [5].

W Dzienniku Urzêdowym Komisji Europejskiej z dnia 5 czerwca 2009 opublikowano
tekst Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniaj¹cej Dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnego sys-
temu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. We wstêpie jako uzasadnienie
podjêtych rozwi¹zañ przywo³ano stwierdzenie Miêdzynarodowego Zespo³u ds. Zmiany
Klimatu (IPCC), wed³ug którego rok 2020 ma byæ ostatnim rokiem wzrostu emisji gazów
cieplarnianych w skali œwiatowej. Jako œrodek wymuszaj¹cy zmniejszanie emisji propo-
nowany jest restrykcyjny handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. G³ówne
decyzje dotycz¹ce handlu uprawnieniami do emisji bêd¹ dotyczy³y lat 2013–2020. W roku
2020 emisja CO2 do atmosfery ziemskiej ma byæ mniejsza o 20% w porównaniu do emisji
z roku 1990 i jednoczeœnie w 2020 roku emisja powinna byæ mniejsza o 21% w porównaniu
do roku 2005. Pierwszy warunek jest przez Polskê spe³niony, gdy¿ w 1990 roku, czyli przed
transformacj¹ gospodarki, emisja CO2 siêga³a 380 mln ton, a obecnie wynosi 208,5 mln ton.
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Spe³nienie drugiego warunku bêdzie trudniejsze, poniewa¿ w 2005 roku emisja wynosi³a
oko³o 210 mln ton.

Po roku 2013 wszystkie uprawnienia do emisji dla sektora wytwarzania energii bêd¹
kupowane na aukcjach. W grudniu 2008 roku na szczycie Rady Europejskiej przyjêto
zasadê, ¿e dla niektórych pañstw (g³ównie nowych cz³onków UE), aukcjoning bêdzie
wprowadzany stopniowo; w 2013 roku 70% uprawnieñ na ustalone limity emisji bêdzie
przyznawane poza aukcjami – nieodp³atnie. W kolejnych latach udzia³ nieodp³atnych upraw-
nieñ bêdzie corocznie zmniejszany o 10% a¿ do 2020 roku, gdy wszystkie uprawnienia bêd¹
nabywane w drodze aukcjoningu. W przypadku pozosta³ych sektorów energoch³onnych
równie¿ wprowadzony zostanie aukcjoning, jednak „w ³agodniejszej formie” – w 2013 roku
przedsiêbiorstwa otrzymaj¹ 80% uprawnieñ na emisjê nieodp³atnie, a 100-procentowy
zakup uprawnieñ bêdzie obowi¹zywa³ dopiero w 2027 roku.

Z³agodzenie nast¹pi³o w trakcie fina³u negocjacji w grudniu 2008 roku w obawie przed
tzw. ”wyciekiem dwutlenku wêgla”. Przyczyn¹ s¹ obawy, ¿e przedsiêbiorstwa o wysoko-
emisyjnej technologii przenios¹ produkcjê do krajów trzecich (wyciek CO2), w których nie
bêd¹ obowi¹zywa³y tak restrykcyjne przepisy dotycz¹ce emisji CO2, co stanie siê ze szkod¹
dla gospodarki UE.

Zak³ada siê, ¿e oko³o 50% wp³ywów za uprawnienia do emisji bêdzie przeznaczone na
obni¿enie emisji gazów cieplarnianych, rozwój OZE, zapobieganie wylesianiu oraz na
pomoc krajom trzecim, w których gwa³towny wzrost cen energii elektrycznej mo¿e byæ
powodem niepokojów spo³ecznych. Kraje unijne bêd¹ mog³y równowa¿yæ zakup uprawnieñ
do emisji inwestycjami proekologicznymi w krajach trzecich, g³ównie rozwijaj¹cych siê,
przy czym zmniejszenie emisji spowodowanej inwestycj¹ nie mo¿e przekraczaæ 50% li-
mitów przypadaj¹cych na kraj – inwestora na lata 2013–2020. W celu z³agodzenia skutków
spo³ecznych spowodowanych zmian¹ systemu ETS w niektórych krajach, wprowadzono
mechanizm solidarnoœciowy. Kraje, w których PKB (per capita) jest mniejszy od œredniej
unijnej otrzymaj¹ dodatkow¹ pulê uprawnieñ na emisjê; 10% ³¹cznej sumy uprawnieñ do
emisji zostanie rozdysponowane wœród 19 krajów i dodatkowo 2% otrzyma 10 nowych
pañstw UE. Obydwa te zapisy dotycz¹ Polski [8].

Tak wiêc w ramach europejskiego systemu pakiet energetyczno-klimatyczny wprowa-
dza od 2013 r. szereg zmian:
� Liczba uprawnieñ do emisji dla systemu ETS bêdzie ustalana odgórnie dla ca³ej UE, przy

za³o¿eniu redukcji emisji w roku 2020 o 21% w stosunku do emisji z 2005 r.
� Pocz¹wszy od 2013 r. czêœæ uprawnieñ bêdzie zbywana na aukcjach przez poszczególne

pañstwa unijne, które uzyskaj¹ okreœlon¹ iloœæ uprawnieñ z ogólnego podzia³u w ka¿-
dym roku funkcjonowania systemu. Podzia³ bêdzie siê odbywa³ na podstawie emisji
z roku 2005 z uwzglêdnieniem ró¿nic w poziomie i tempie wzrostu PKB per capita

miêdzy krajami. W aukcjach organizowanych przez dane pañstwo mog¹ uczestniczyæ
podmioty z innych pañstw.

� Przychody z aukcji bêd¹ zasila³y bud¿ety krajowe. Minimum 20% dochodów z aukcji
musi byæ przekazane na wsparcie dzia³añ w zakresie ochrony klimatu i œrodowiska.

� Elektrownie zawodowe bêd¹ musia³y nabywaæ wszystkie pozwolenia na emisjê na
aukcjach pocz¹wszy od 2013 r.
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� Pozosta³e sektory bêd¹ musia³y nabywaæ 20% uprawnieñ w 2013 r. i o 11,4 pkt.
procentowych wiêcej w ka¿dym kolejnym roku, zwiêkszaj¹c liczbê uprawnieñ nabywa-
nych na aukcjach do 100% w 2020 r.

� Przedsiêbiorstwo, którego emisja CO2 przekroczy poziom posiadanych przez nie w da-
nym roku uprawnieñ bêdzie zmuszone do zap³acenia kary w wysokoœci 100 euro/tonê
nieuprawnionej emisji i do uzupe³nienia liczby pozwoleñ w kolejnym roku o kwotê
równ¹ nieuprawnionej emisji [3].
Dyrektywa 2009/29/WE przyjêta przez Parlament Europejski i Radê zmienia Dyrektywê

2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych. Co najmniej 50% dochodów ze sprzeda¿y upraw-
nieñ na aukcji ma byæ przeznaczone na:
� zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
� adaptacjê do skutków zmian klimatu,
� finansowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie redukcji emisji,
� rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii,
� zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej,
� bezpieczn¹ dla œrodowiska sekwestracjê CO2,
� zapobieganie wylesianiu,
� uwzglêdnienie aspektów spo³ecznych spowodowanych podwy¿k¹ cen energii [8].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE [2] w sprawie geologicznego
sk³adowania dwutlenku wêgla okreœla i porz¹dkuje od strony formalnej obszar spraw
zwi¹zanych z geologicznym sk³adowaniem CO2.
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TABELA 1. Ceny pozwoleñ oszacowane na podstawie modeli ekonometrycznych przy ró¿nych
za³o¿eniach odnoœnie instrumentów polityki klimatycznej

TABLE 1. The prices of emission allowances estimated on the basis of econometric models with
different assumptions regarding the instruments of the climate policy

Model
Cel redukcyjny w zakresie
emisji CO2 w UE w roku

2020

Porozumienie
miêdzynarodowe

Dostêp do kredytów
wêglowych w ramach

CDM

Cena pozwolenia
(euro/tonê CO2)

GEM-E3 –20% brak brak 44

GEM-E3 –20% brak bez ograniczeñ 4

GEM-E3 –30% tak bez ograniczeñ 31

PRIMES –20% brak brak 39

PRIMES –20% brak
25% redukcji w 2020
osi¹gniête przez CDM

30

PACE –11% brak
25% redukcji w 2020

osi¹gniête przez CDM
21

�ród³o: [3]



Proces sk³adowania CO2 w strukturach geologicznych, po jego separacji ze spalin,
obejmuje trzy etapy:
� transport, zwykle ruroci¹gami na miejsce sk³adowania,
� dekompresjê w celu uzyskania odpowiedniego ciœnienia w ruroci¹gu oraz nastêpnie

w instalacji zat³aczania,
� zat³aczanie,
� monitorowanie ruchu CO2 w z³o¿u w czasie zat³aczania i po jego zakoñczeniu [8].

3. Kontrowersje wokó³ przyczyn ocieplenia klimatu

Okreœlenie przyczyn, które powoduj¹ ocieplenia klimatu na œwiecie, wywo³uje ró¿nego
rodzaju kontrowersje i spory. Wed³ug jednej z teorii przyczyn¹ tego zjawiska jest dzia-
³alnoœæ cz³owieka. Z drugiej strony panuje przekonanie, ¿e dzia³alnoœæ ludzka ma na to
zjawisko wp³yw minimalny. Stanowisko to reprezentuje Miêdzynarodowa Organizacja
Greenpeace. Uwa¿a, ¿e cz³owiek odpowiedzialny jest za emisjê do atmosfery takiej iloœci
gazów, ¿e stanowi to zagro¿enie dla ludzkoœci. St¹d postulaty tej organizacji na Konferencjê
Stron Konwencji Klimatycznej ONZ. W Kopenhadze w grudniu 2009 r . postulowano
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do roku 2020, w stosunku do
roku 1990. Co najmniej 3

4 redukcji powinno siê osi¹gn¹æ dziêki dzia³aniom krajowym, a nie
poprzez inwestycje w krajach rozwijaj¹cych siê oraz stopniowe zwiêkszanie udzia³u krajów
rozwijaj¹cych siê w dzia³aniach na rzecz ochrony klimatu. Kraje rozwijaj¹ce siê mia³yby
zredukowaæ emisje gazów cieplarnianych o 15–30% do 2020 roku w stosunku do sce-
nariusza business as usual. W pierwszej kolejnoœci powinny samodzielnie podj¹æ te dzia-
³ania, które nie wymagaj¹ nak³adów finansowych (tzw. negative measures). Pozosta³e
dzia³ania powinny byæ wspierane przez kraje rozwiniête.

W dziedzinie gospodarki i uprzemys³owienia nale¿y, wed³ug Greenpeace, zwiêkszyæ
i w³aœciwe ukierunkowaæ fundusz na rzecz rozwoju czystych technologii, ochronê lasów
i adaptacjê do zmian klimatu. Kraje rozwiniête mia³yby zobowi¹zaæ siê do zapewnienia
krajom rozwijaj¹cym siê funduszy w wysokoœci co najmniej 110 mld euro pomocy publi-
cznej rocznie do 2020 roku:
� 40 mld euro na rozwój czystych technologii energetycznych,
� 40 mld na adaptacjê do zmian klimatu,
� 30 mld na ochronê lasów.

Porozumienie kopenhaskie mia³o zagwarantowaæ nowe mechanizmy, które bêd¹ wy-
kraczaæ poza kompensowanie (offsetowanie) emisji pañstw uprzemys³owionych i pobudzaæ
kraje rozwijaj¹ce siê do podejmowania w³asnych dzia³añ. W ramach elastycznych mecha-
nizmów redukcji emisji nie mo¿e byæ dozwolone finansowanie technologii, które nios¹ ze
sob¹ niebezpieczeñstwo dla jakoœci ¿ycia i zaspokojenia potrzeb przysz³ych pokoleñ – takich
jak energetyka j¹drowa czy CCS. Zawarte w Kopenhadze porozumienie mia³o przewidywaæ
ograniczenie emisji pochodz¹cych z miêdzynarodowego transportu lotniczego i morskiego.
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Poza tym organizacja ta postulowa³a, aby Fundusze finansuj¹ce przysz³e porozumienie
klimatyczne by³y kontrolowane w ramach struktur ONZ, a system instytucjonalny musia³
gwarantowaæ sta³¹ pomoc dostosowan¹ do potrzeb poszczególnych regionów oraz wy-
cofania z u¿ycia tzw. F-gazów, co powinno byæ przedmiotem miêdzynarodowej umowy
zawartej w ramach porozumienia kopenhaskiego [14].

Z przedstawionych postulatów wynika, ¿e Organizacja ta obarcza zdecydowan¹ od-
powiedzialnoœci¹ wp³yw industrializacji i urbanizacji na obecne zmiany klimatyczne na
œwiecie i uznaje cz³owieka, jako podstawowego sprawcê efektu cieplarnianego.

Bardziej wywa¿on¹ opiniê na temat wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka na ocieplenie kli-
matu przedstawia stanowisko wielu œrodowisk naukowych. Systematycznie prowadzone
od 150 lat obserwacje parametrów klimatycznych wskazuj¹ na postêpuj¹c¹ ewolucjê
klimatu w skali globalnej. Œrednia globalna temperatura powierzchniowej warstwy atmo-
sfery wzros³a od 1860 r. o oko³o 0,6°C. Lata dziewiêædziesi¹te ubieg³ego stulecia to
najcieplejsza dekada w ca³ym okresie, w którym prowadzono pomiary. By³a to najpraw-
dopodobniej równie¿ najcieplejsza dekada dla ostatniego tysi¹ca lat. Jednak¿e badania
paleoklimatyczne dostarczy³y informacji o dynamice zmian klimatu w przesz³oœci, ma-
j¹cej swoje Ÿród³o wy³¹cznie w procesach naturalnych. Wyniki modelowania globalnych
zmian klimatu w latach 1860–2000 pokazuj¹ jednoznacznie, i¿ wzrost temperatury glo-
balnej obserwowany w ostatnich dziesiêcioleciach mo¿e byæ wyjaœniony za pomoc¹
modeli klimatycznych tylko przy za³o¿eniu istnienia znacz¹cych wymuszeñ radiacyjnych
pochodzenia antropogenicznego, wynikaj¹cych ze wzrastaj¹cych stê¿eñ gazów cie-
plarnianych w atmosferze oraz obecnoœci aerozoli. Badania paleoklimatyczne pokazuj¹,
¿e w klimacie glacjalnym wielokrotnie dochodzi³o do „prze³¹czania siê” systemu klima-
tycznego z jednego stanu w drugi. Z badañ wynika, ¿e w ostatnich kilkuset tysi¹cach lat
stê¿enia dwutlenku wêgla i metanu w atmosferze fluktuowa³y miêdzy dwoma œciœle
zdefiniowanymi poziomami: oko³o 180 ppm w okresach glacjalnych i 280 ppm w okre-
sach interglacjalnych – dla CO2 i odpowiednio 0,3 ppm i 0,7 ppm dla metanu. W wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka stê¿enie CO2 w atmosferze wzros³o do oko³o 370 ppm i jest ono
obecnie najwy¿sze od 400 tys. lat; podobnie stê¿enie metanu, które wynosi obecnie oko³o
1,7 ppm [18].

Naturalne zmiany klimatyczne charakteryzuje na ogó³ wyraŸna zmiennoœæ okresowa.
Najwa¿niejsze z nich to: 11- lub 22-letni okres zmian zwi¹zany z aktywnoœci¹ S³oñca (plamy
s³oneczne), 60–70-letni okres zwi¹zany z prêdkoœci¹ ruchu wirowego Ziemi (oddzia³ywanie
na cyrkulacjê atmosferyczn¹) oraz wielowiekowe okresy zmian klimatycznych, zwi¹zane ze
zmian¹ kszta³tu orbity Ziemi (elipsa-ko³o), które zachodz¹ w cyklu 90 tys. lat, i zmia-
ny w wielkoœci k¹ta nachylenia osi ziemskiej wzglêdem p³aszczyzny ekliptyki w cyklu
40 tysiêcy lat. Czynnikiem nieokresowym s¹ erupcje wulkaniczne, emituj¹ce do atmosfery
du¿e iloœci gazów i py³ów. Zjawisko nak³adania siê oddzia³ywañ okresów o ró¿nej d³ugoœci
powoduje, ¿e mog¹ wyst¹piæ okresy szczególnie wyraŸnego ocieplenia lub och³odzenia
klimatu. W Europie i Polsce przyk³adem z XX wieku jest ocieplenie klimatu lat trzydzie-
stych, kiedy to na³o¿y³y siê dwa cykle ociepleniowe: 89-letni i 195-letni.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oddzia³ywanie ró¿nych czynników wystêpuje przewa¿nie cy-
klicznie, w cyklach o ró¿nych okresach. Odtworzony na podstawie g³ównie kronik przebieg
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temperatury powietrza w Europie z ostatnich 10 tys. lat – to jest od zakoñczenia ostatniego
zlodowacenia – wskazuje, ¿e temperatura powietrza w Europie ulega³a zmianom tak du¿ym,
¿e znajdowa³o to odzwierciedlenie w œrodowisku i dzia³alnoœci cz³owieka (czasami nawet
dramatyczne). Jako przyk³ady bliskie wspó³czesnoœci mo¿na przytoczyæ okres ocieplenia
w X i XI wieku, gdy temperatura w Europie by³a wy¿sza mniej wiêcej o 1°C, oraz
och³odzenie w wiekach XV–XVIII, gdy temperatura by³a mniej wiêcej o 1°C ni¿sza.
Konsekwencje w œrodowisku by³y wrêcz dramatyczne. W X i XI wieku rozwinê³o siê
znacznie osadnictwo na Islandii i Grenlandii, a po och³odzeniu zapocz¹tkowanym w XII
wieku produkcja ¿ywnoœci zaczê³a spadaæ; wyspy te zosta³y odciête od Europy lodami
i wszyscy osadnicy wymarli z niedo¿ywienia. W Anglii natomiast zaprzestano uprawy
winoroœli i produkcji wina. W mroŸnych latach 1683–1684 zamarz³a Tamiza, rzeki w po-
³udniowej Europie oraz morze Ba³tyckie. Tak wiêc zmiana œredniej wieloletniej tem-
peratury powietrza w Europie powy¿ej oko³o 2°C mo¿e skutkowaæ zmian¹ klimatu wyraŸnie
odczuwan¹ w œrodowisku i ¿yciu cz³owieka.

Ocieplenie klimatu Europy i Polski w drugiej po³owie XX wieku nast¹pi³o w wyniku
zwiêkszenia czêstoœci nap³ywu uk³adów cyrkulacyjnych po³udniowo-zachodnich i za-
chodnich. Dotyczy to zw³aszcza zimy i jesieni. Okres wzmo¿onej cyrkulacji zachodniej
rozpocz¹³ siê oko³o 1950 roku i byæ mo¿e pokryje siê z 70-letnim cyklem zmian prêdkoœci
ruchu wirowego Ziemi. Takie za³o¿enie mo¿na poczyniæ, gdy¿ od oko³o 2004 roku sta-
bilizuje siê wzrost prêdkoœci ruchu wirowego Ziemi na poziomie maksymalnym. W zwi¹zku
z powy¿szym mo¿na oceniæ, ¿e zmiany w oddzia³ywaniu efektu cieplarnianego atmosfery na
temperaturê powietrza s¹ nieznaczne. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e najwiêkszy efekt cie-
plarniany w atmosferze, wyra¿ony w stopniach Celsjusza, daje para wodna (20,4°C),
nastêpnie, CO2 (7,1°C) i pozosta³e gazy œladowe (³¹cznie 4,8°C) [7].

Podobne stanowisko prezentuje Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
W swoim 10-punktowym oœwiadczeniu zawiera wywa¿on¹ opiniê na temat ocieplania siê
klimatu [6]:
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TABELA 2. Wp³yw gazów na efekt cieplarniany

TABLE 2. Impact of gases on greenhouse effect

Gaz
Udzia³ w efekcie cieplarnianym

[%]
Wzrost temperatury

[°C]

H2O para wodna oraz chmury 80–94 20,4

CO2 2–5 7,1

O3 2–4

� 4,8CH4 1–2

Inne 1–9

�ród³o: Opracowanie na podstawie [7, 8]



� Klimat Ziemi kszta³towany jest przez wzajemne oddzia³ywanie jej powierzchni i atmo-
sfery, które ogrzewane s¹ przez promieniowanie s³oneczne o cyklicznie zmiennym
natê¿eniu. Na klimat wp³ywa roczny obieg Ziemi wokó³ S³oñca, termika i zmiany
przep³ywu wód kr¹¿¹cych w oceanach, ruch mas powietrza, uk³ad masywów górskich,
a w perspektywie czasu geologicznego tak¿e ich wypiêtrzanie i erozja oraz zmiany
w rozmieszczeniu kontynentów wskutek ich ci¹g³ej wêdrówki.

� Badania geologiczne dowodz¹ niezbicie, ¿e sta³a zmiennoœæ jest podstawow¹ cech¹
klimatu Ziemi w ca³ej jej historii, a zmiany zachodz¹ w nak³adaj¹cych siê cyklach
o ró¿nej d³ugoœci – od kilkuset tysiêcy do kilkunastu lat. D³u¿sze cykle klimatyczne s¹
wywo³ywane przez czynniki pozaziemskie o astronomicznym charakterze i zmiany
parametrów orbity Ziemi, a krótsze – przez czynniki regionalne i lokalne. Nie wszystkie
przyczyny zmian klimatu i zjawiska klimatotwórcze zosta³y jeszcze w pe³ni rozpoznane.

� Choæ w historii Ziemi dominowa³ klimat znacznie cieplejszy od wspó³czesnego, wie-
lokrotnie dochodzi³o do potê¿nych, globalnych och³odzeñ, których efektem by³ zawsze
rozwój rozleg³ych zlodowaceñ siêgaj¹cych niekiedy do strefy podzwrotnikowej. Dlatego
wiarygodne prognozowanie zmian klimatu Ziemi, nie mówi¹c o chêci im zapobiegania,
kszta³towania czy przeciwdzia³ania, musi braæ pod uwagê wyniki badañ jej przesz³oœci
geologicznej – a wiêc czasu, gdy ludzkoœci (i przemys³u!) nie by³o na naszej planecie.

� Od dwunastu tysiêcy lat Ziemia znajduje siê w kolejnej fazie cyklicznego ocieplenia i jest
w pobli¿u jego maksymalnego natê¿enia. W samym tylko czwartorzêdzie, czyli w ci¹gu
ostatnich 2,5 mln lat, okresy ciep³e wielokrotnie przeplata³y siê ze zlodowaceniami, co
dobrze ju¿ zosta³o rozpoznane.

� Obecnemu ociepleniu towarzyszy wzrost zawartoœci gazów cieplarnianych w atmo-
sferze: wœród nich dominuje para wodna, a w mniejszych iloœciach wystêpuje m.in.
dwutlenek wêgla, metan, tlenki azotu i ozon. Tak dzia³o siê zawsze, bo jest to zjawisko
nieroz³¹cznie zwi¹zane z cyklicznym ocieplaniem i oziêbianiem. Okresowy wzrost iloœci
gazów cieplarnianych w atmosferze, niekiedy nawet do wartoœci kilkakrotnie wiêkszej
w porównaniu ze stanem obecnym, towarzyszy³ dawniejszym ociepleniom, równie¿
przed pojawieniem siê cz³owieka na Ziemi.

� W ci¹gu ostatnich 400 tysiêcy lat – jeszcze bez udzia³u cz³owieka – zawartoœæ CO2
w powietrzu, jak tego dowodz¹ rdzenie lodowe z Antarktydy, ju¿ 4-krotnie by³a po-
dobna, a nawet wy¿sza od wartoœci obecnej. Przy koñcu ostatniego zlodowacenia,
w ci¹gu kilkuset lat, œrednia roczna temperatura globu zmienia³a siê parokrotnie, w sumie
wzros³a prawie o 10°C na pó³kuli pó³nocnej – a wiec by³y to zmiany nieporównanie
bardziej drastyczne ni¿ dziœ obserwowane.

� W ubieg³ym tysi¹cleciu, po okresie ciep³ym, z koñcem XIII wieku, rozpocz¹³ siê okres
ch³odny trwaj¹cy do po³owy XIX w., po czym znów nasta³o ocieplenie, w którym
w³aœnie ¿yjemy. Obserwowane dziœ zjawiska, w szczególnoœci przejœciowy wzrost
globalnej temperatury, wynikaj¹ z naturalnego rytmu zmian klimatu. Ogrzewaj¹ce siê
oceany maj¹ mniejsz¹ zdolnoœæ absorbowania dwutlenku wêgla, a zmniejszanie obszaru
wieloletniej zmarzliny prowadzi do szybszego rozk³adu zwi¹zków organicznych za-
wartych w gruncie i tym samym do zwiêkszonej emisji gazów cieplarnianych. Od
miliardów lat aktywnoœæ wulkaniczna Ziemi wzd³u¿ granic p³yt litosfery, skryta g³ównie
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pod powierzchni¹ oceanów, dostarcza stale do jej atmosfery CO2, choæ z ró¿n¹ in-
tensywnoœci¹. W geosystemie gaz ten usuwany jest z atmosfery do biosfery i litosfery
poprzez proces fotosyntezy, wi¹zany w organizmach ¿ywych – w tym w wêglanowych
skorupkach organizmów morskich, a po ich obumarciu magazynowany w olbrzymich
pok³adach wapieni na dnie mórz i oceanów; z kolei na l¹dzie jest wi¹zany w ró¿nych
osadach organicznych.

� Szczegó³owy monitoring parametrów klimatycznych prowadzony jest niewiele ponad
200 lat; dotyczy tylko czêœci kontynentów, które stanowi¹ zaledwie 28% globu. Czêœæ
starszych stacji pomiarowych za³o¿onych niegdyœ na obrze¿ach miast, wskutek po-
stêpuj¹cej urbanizacji, znalaz³o siê dziœ w ich obrêbie. Wp³ywa to, miêdzy innymi, na
wzrost mierzonych wartoœci temperatury. Badania ogromnych przestworzy oceanów
zosta³y zapocz¹tkowane ledwie przed 40 laty. Tak krótkie okresy pomiarowe nie daj¹
pewnych podstaw to tworzenia w pe³ni wiarygodnych modeli zmian termicznych na
powierzchni Ziemi, a ich poprawnoœæ jest trudna do weryfikacji. Dlatego nale¿y bez-
wzglêdnie zachowaæ daleko id¹c¹ powœci¹gliwoœæ w przypisywaniu cz³owiekowi wy-
³¹cznej, czy choæby tylko dominuj¹cej, odpowiedzialnoœci za zwiêkszon¹ emisjê gazów
cieplarnianych, gdy¿ prawdziwoœæ takiego twierdzenia nie zosta³a udowodniona.

� Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w pewnej czêœci wzrost iloœci gazów cieplarnianych, kon-
kretnie CO2, jest zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ cz³owieka i dlatego wskazane jest podej-
mowanie kroków dla ograniczenia tej iloœci na zasadach zrównowa¿onego rozwoju,
w pierwszym rzêdzie zaprzestanie ekstensywnych wylesieñ, szczególnie w rejonach
tropikalnych. Równie zasadne jest podjêcie i prowadzenie w³aœciwych dzia³añ adap-
tacyjnych, które bêd¹ ³agodziæ skutki obecnego trendu ociepleniowego.

� Doœwiadczenie badawcze w dziedzinie nauk o Ziemi mówi, ¿e t³umaczenie zjawisk
przyrodniczych, oparte na jednostronnych obserwacjach, bez uwzglêdniania wieloœci
czynników decyduj¹cych o konkretnych procesach w geosystemie, prowadzi z regu³y do
nadmiernych uproszczeñ i b³êdnych wniosków. B³êdne te¿ mog¹ byæ decyzje polityków
podejmowane na podstawie niekompletnego zespo³u danych. W takich warunkach ³atwo
o – przystrojony poprawnoœci¹ polityczn¹ – lobbing inspirowany przez krêgi zain-
teresowane na przyk³ad sprzeda¿¹ szczególnie kosztownych, tak zwanych ekologicz-
nych, technologii energetycznych b¹dŸ sk³adowaniem (sekwestracja) dwutlenku wêgla
w z³o¿ach ju¿ wyeksploatowanych. Z przyrodnicz¹ rzeczywistoœci¹ nie ma to wiele
wspólnego. Podejmowanie radykalnych i ogromnie kosztownych dzia³añ gospodarczych
zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji jedynie wybranych gazów cieplarnianych, w sy-
tuacji braku wielostronnej analizy zachodz¹cych zmian klimatu, mo¿e doprowadziæ do
zupe³nie innych skutków ni¿ oczekiwane.
Komitet Nauk Geologicznych PAN uwa¿a za konieczne podjêcie wielodyscyplinowych

badañ, opartych na wszechstronnym monitoringu i modelowaniu wp³ywu na klimat równie¿
innych zmiennych czynników, nie tylko stê¿enia CO2. Jedynie takie podejœcie przybli¿y nas
do pe³nego rozpoznania przyczyn zachodz¹cych zmian klimatu [6].
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4. Aktualny i prognozowany udzia³ wêgla kamiennego

w gospodarce Polski

Wêgiel kamienny zawsze odgrywa³ znacz¹c¹ rolê w polityce pañstwa polskiego. Wêgiel
kamienny sta³ siê podstawowym dobrem narodowym, bêd¹cym niezbêdnym surowcem
energetycznym w wysoce energoch³onnej gospodarce. Stosowany by³ jako opa³, surowiec
na potrzeby energetyki oraz w przemyœle chemicznym i hutniczym po przetworzeniu na
koks. Jako surowiec sta³ siê jedynym towarem eksportowym dostarczaj¹cym niezbêdnych
dewiz potrzebnych na pañstwowe zakupy zagraniczne [4].

W okresie transformacji do zasad gospodarki rynkowej poziom wydobycia zosta³ ogra-
niczony. Spadek wydobycia przedstawia rysunek 1.

Wêgiel to podstawowe paliwo wykorzystywane do produkcji energii w Polsce. To z niego
pochodzi ponad 59% energii pierwotnej oraz ponad 90% produkowanej energii elektrycznej.
Dlatego wêgiel ma podstawowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego
kraju. Wed³ug prognozy zapotrzebowania na paliwa i energiê, zawartej w dokumencie „Poli-
tyka energetyczna Polski do 2030 roku” ([9]) wynika, ¿e w perspektywie najbli¿szych lat nie
przewiduje siê znacz¹cych zmian w strukturze noœników wykorzystywanych do produkcji
energii elektrycznej. Dlatego polityka pañstwa dotycz¹ca sektora górnictwa wêgla ma szcze-
gólne znaczenie i powinna byæ prowadzona wielowymiarowo.

Zapotrzebowanie na wêgiel kamienny do 2030 r. – wed³ug [9] – bêdzie wzrasta³o œrednio
o 1,4% rocznie, przy czym dla wêgla energetycznego prognozuje siê œrednioroczny wzrost
o 1,5%, a dla wêgla koksowego o 0,9%. W prognozie zapotrzebowania na paliwa i energiê
w Polsce przewiduje siê do roku 2020 niewielki wzrost zapotrzebowania na wêgiel ka-
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Rys. 1. Poziom wydobycia wêgla kamiennego w latach 1990–2009 [mln t]
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [10, 11, 13, 20, 22]

Fig. 1. Hard coal output in the years 1990–2009 [million tons]



mienny o oko³o 8% w stosunku do roku 2005, a nastêpnie stopniowy spadek. Nale¿y
uwzglêdniæ, ¿e na wielkoœæ zapotrzebowania na wêgiel przez wytwórców energii i ciep³a
bêd¹ mia³y wp³yw ograniczenia w zakresie ochrony œrodowiska, w tym ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.

Przewiduje siê, ¿e w ramach Unii Europejskiej wêgiel utrzyma swoj¹ rolê na rynku
energetycznym. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ mimo licznie pojawiaj¹cych siê za-
powiedzi radykalnego zwiêkszenia zapotrzebowania na wêgiel w krajach Unii Europejskiej,
nie ma obecnie ¿adnego oficjalnego dokumentu potwierdzaj¹cego ten fakt. Priorytetem Unii
Europejskiej jest ochrona œrodowiska i klimatu, dlatego nie mo¿na spodziewaæ siê du¿ego
wzrostu wykorzystania wêgla w najbli¿szych latach. Rola polskiego wêgla kamiennego
w Unii Europejskiej zale¿eæ bêdzie od polskich producentów. Jedynie utrzymanie od-
powiedniego poziomu kosztów pozwoli na konkurowanie na wspólnym rynku Unii Euro-
pejskiej z wêglem importowanym przez kraje UE z innych kierunków oraz na konkurowanie
z innymi noœnikami energii [9].

Sektor górnictwa wêgla kamiennego to znacz¹cy pracodawca na rynku. Na rysunku 2
przedstawiono poziom zatrudnienia w górnictwie od roku 1989 do 2009.

Górnictwo wêgla kamiennego daje zatrudnienie nie tylko osobom bezpoœrednio za-
trudnionym w kopalniach i stanowi Ÿród³o utrzymania dla ich rodzin, ale równie¿ firmom
kooperuj¹cym z górnictwem wêgla kamiennego. Warto zaznaczyæ, ¿e w du¿ej mierze s¹ to
firmy wyspecjalizowane w produkcji maszyn, urz¹dzeñ czy wyposa¿enia dla tej bran¿y
(produkcja obudów zmechanizowanych, kombajnów, przenoœników itp.). Brak mo¿liwoœci
sprzeda¿y tych produktów poci¹gn¹³by za sob¹ koniecznoœæ likwidacji wielu miejsc pracy
i pog³êbi³ wysokie ju¿ bezrobocie (które w lutym 2010 wynosi³o 13%) [23].

Spó³ki górnicze wydobywaj¹ce wêgiel kamienny to znacz¹cy p³atnik odprowadzaj¹cy
znaczne kwoty do bud¿etu pañstwa. W roku 2009 odprowadzi³y w sumie ponad 7,4 mld
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Rys. 2. Fluktuacja zatrudnienia w górnictwie
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [10, 11, 13, 20, 21]

Fig. 2. Fluctuation of employment in the coal mining



z³otych z tytu³u ró¿nego rodzaju podatków i op³at. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w 2009 r. przed-
siêbiorstwa górnicze terminowo regulowa³y bie¿¹ce zobowi¹zania publicznoprawne, a tak¿e
dokonywa³y sp³aty zobowi¹zañ objêtych restrukturyzacj¹ na podstawie ustawy z dnia
7 wrzeœnia 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa… (zobowi¹zania wobec ZUS) oraz ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. O dostosowaniu górnictwa… (zobowi¹zania z tytu³u op³aty
eksploatacyjnej). Na podstawie umów odd³u¿eniowych zawartych na mocy ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa…, Kompania Wêglowa S.A. w dniu 30 kwiet-
nia 2009 r. zakoñczy³a sp³atê wszystkich zobowi¹zañ objêtych umowami. Tym samym
realizacja zawartych umów restrukturyzacyjnych zosta³a zakoñczona [11].

Warto zaznaczyæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce pomocy publicznej dla sektora
wêgla kamiennego trac¹ swoj¹ moc obowi¹zywania do koñca roku 2010 [17].

Obecnie obowi¹zuj¹cy stan prawny przewiduje nastêpuj¹ce rodzaje pomocy:
� pomoc na redukcjê dzia³alnoœci, je¿eli dzia³alnoœæ danych jednostek produkcyjnych

stanowi czêœæ planu zamkniêcia, którego nieprzekraczalny termin to 31 grudnia
2007 r.;

� pomoc na utrzymanie dostêpu do zasobów wy³¹cznie jeœli pomoc przyczynia siê do
zachowania dostêpu do rezerw wêgla;

� pomoc na wstêpne inwestycje, je¿eli jednostki produkcyjne opracuj¹ plan operacyjny
i plan finansowy pokazuj¹ce, ¿e pomoc dla danego projektu inwestycyjnego zapewni
efektywnoœæ ekonomiczn¹ tych jednostek;

� pomoc na bie¿¹c¹ produkcjê, czyli pomoc przeznaczon¹ na pokrycie bie¿¹cych strat
produkcyjnych, je¿eli dzia³alnoœæ omawianych jednostek produkcyjnych lub grup jed-
nostek produkcyjnych w tym samym przedsiêbiorstwie tworzy czêœæ planu dostêpu do
rezerw wêgla oraz pomoc jest przyznawana jednostkom produkcyjnym, które maj¹
najlepsze ekonomiczne perspektywy;

� pomoc na pokrycie nadzwyczajnych kosztów (w tym kosztów spo³ecznych) czyli pomoc
pañstwa przyznana przedsiêbiorstwom, które prowadz¹ lub prowadzi³y dzia³alnoœæ zwi¹-
zan¹ z produkcj¹ wêgla, w celu umo¿liwienia im pokrycia kosztów powstaj¹cych lub
powsta³ych w wyniku racjonalizacji i restrukturyzacji przemys³u wêglowego, które nie
s¹ zwi¹zane z bie¿¹c¹ produkcj¹ [12].
Pomoc ta mo¿e w przypadku wstêpnych inwestycji wynosiæ do 30% ogólnych kosztów

w³aœciwego projektu inwestycyjnego.

5. Zagro¿enia dla polskiej polityki spo³eczno-gospodarczej

wynikaj¹ce z pakietu klimatycznego

Wprowadzenie ograniczeñ dla sektora gospodarki – a zw³aszcza koniecznoœæ zakupu
dodatkowych praw do emisji dwutlenku wêgla – poci¹ga za sob¹ wzrost cen produkowanej
energii. Przewiduje siê, ¿e koszty bezpoœrednie dla sektora energetycznego wzrosn¹ o oko³o
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2–5 mld z³ w roku 2015. Koszty te bêd¹ ros³y do poziomu 8 mld z³ w 2020 i oko³o 15 mld z³
w 2030. Prze³o¿y siê to na wzrost cen energii oferowanej przez producentów o 60–80%
w stosunku do cen nie uwzglêdniaj¹cych polityki klimatycznej. Ze wzglêdu na wzrost cen
energii spadnie konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki i jednoczeœnie wielkoœæ produkcji. Tu
spadek przewidywany jest na oko³o 8–24%. Nale¿y mieæ uzasadnione obawy przed prze-
noszeniem produkcji poza Polskê i likwidacjê miejsc pracy. Nie tylko przedsiêbiorstwa
odczuj¹ wprowadzenie pakietu klimatycznego. W przypadku gospodarstw domowych na-
st¹pi wolniejszy wzrost dochodów rozporz¹dzalnych o oko³o 11%. Udzia³ wydatków na
zakup energii wzroœnie o oko³o 16% (w ca³ej strukturze wydatków). Bezpoœrednio wp³ynie
to na bud¿et pañstwa. Koszty poœrednie spowoduj¹ obni¿enie poziomu PKB o 154 mld z³
w 2020 i 505 mld z³ w 2030 r. Wynosi to odpowiednio 8% i 15% w stosunku do scenariusza
bazowego. Spowolnienie œredniorocznej dynamiki wzrostu w latach 2010–2030 progno-
zowane jest na 0,5% [1, 3].

Wnioski

� Przyczyny ocieplenia klimatu nie mo¿na jednoznacznie definiowaæ jako skutku dzia-
³alnoœæ cz³owieka, jednak¿e celowym jest d¹¿enie do minimalnej emisji gazów cie-
plarnianych pochodz¹cych z przemys³u.

� Nale¿y w dalszym ci¹gu prowadziæ interdyscyplinarne badania, których celem bêdzie
wypracowanie skutecznych metod ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

� Ograniczenia w emisji szkodliwych zwi¹zków do atmosfery nie mog¹ powodowaæ
ubo¿enia spo³eczeñstwa.
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TABELA 3. Wp³yw pakietu klimatyczno-energetycznego na koszty gospodarstw domowych [%]

TABLE 3. Impact of climate – energy package on households’ costs [%]

2005 2020 2020 2030

EU ETS bez transferu dochodów z aukcji

Czynsz, woda, elektrycznoœæ, ciep³o 19,6 21,6 24,2 23,3

energia 11,0 13,2 16,2 16,2

w tym pr¹d 3,7 5,2 7,5 7,1

EU ETS z transferem dochodów z aukcji

Czynsz, woda, elektrycznoœæ, ciep³o 19,6 21,6 22,2 21,4

energia 11,0 13,2 14,1 14,4

w tym pr¹d 3,7 5,2 6,6 6,2

�ród³o: Opracowanie na podstawie: [1, 3]



� Nie mo¿na kosztami walki z ociepleniem klimatu obarczaæ jedynie krajów rozwijaj¹cych siê.
� Konieczne jest wspieranie pañstw rozwijaj¹cych siê poprzez umo¿liwienie im dostêpu

do najnowoczeœniejszych technologii.
� Polska jako kraj, w którym 90% energii wytwarzane jest z wêgla, musi zabiegaæ o takie

unormowania prawne, aby nie doprowadziæ do zubo¿enia spo³eczeñstwa.
� Nale¿y rozwijaæ technologie czystego wykorzystania wêgla kamiennego.
� Powinno siê zwiêkszaæ obszary zalesione i zaprzestaæ rabunkowej gospodarki leœnej na

œwiecie.
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Jaros³aw BEDNORZ

The State Policy towards the Climate Package considering the
Importance of Coal in the Polish Economy

Abstract

The climate protection is undoubtedly one of the most important areas of the contemporary world.
The global warming is an unquestionable fact. The problem is the answer to the question what is the
cause of this situation. Is it caused by the human activity or by the natural variability? The suggested
positions concerning this issue are often quite different. The global actions that have been undertaken
for decades have to be coordinated, so as dealing with one threat they managed to avoid causing
another one, such as impoverishment of society. The newly introduced ways of dealing with the
climate should include in their assumptions an even distribution of the responsibility between the
highly developed countries and those just entering the path of modern development. That is of great
significance to Poland, where the production of electricity and heat is mostly based on coal. That is
why the issue concerning the climate protection and especially the costs connected with the reduction
of greenhouse gases emission, acquire the priority significance. Imposing excessive costs on the
society may lead to the pauperization of people and by the feedback it may even worsen the general
economic balance.

KEY WORDS: climate protection, greenhouse gases, society, coal mining

61




