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Patronaty promocyjne: 
 



Ochrona powietrza i klimatu w 

Agendzie 2030 

 Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, 

zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu (cel 11); 

 Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich 

skutkom (cel 13). 

Od dziesiątków lat na agendzie ochrony środowiska w Polsce są: 

 Ograniczenie emisji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza  

 Przeciwdziałanie niskiej emisji (smog) 

 Ochrona klimatu 

 

 



Ograniczenie emisji 

przemysłowych zanieczyszczeń 

powietrza  
 



Budowa wielkoprzemysłowej klasy 

robotniczej 

 W latach 1945-1989, na skutek szybkiego 
rozwoju wielu gałęzi przemysłu (przemysł 
wydobywczy, metalurgiczny, cementowy, 
energetyczny, chemiczny) w Polsce 
zidentyfikowano 27 obszarów ekologicznego 
zagrożenia z tego 5 zaliczano do obszarów 
klęski ekologicznej. Ponadto 57 miast 
zagrożonych, dodatkowo.  

 11% powierzchni kraju  

 35% ludności Polski 

 70% emitowanych pyłów  

 80% emitowanych gazów 

Źródło: Kassenberg A., Rolewicz Cz. „Obszary ekologicznego zagrożenia”, (w:) 

Gospodarka zasobami przyrody. Studia Komitetu Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju PAN, vol. LXXXV PWE Warszawa 1984  



Próby ograniczania emisji z dużych 

źródeł 
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem 

Skala emisji była b. duża przykładowo w roku 

1978 emisji SO2 na km2  wynosiła w Polsce 13,8 ton a w 

Europie 1,7 tony czyli ponad 8 razy więcej. 



Stan wiedzy nt. zanieczyszczenia 

powietrza 

 Dział „Ochrona środowiska” w roczniku statystycznym wprowadzono w 

Polsce dopiero w latach 70. XX wieku,  

 Spośród przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w połowie lat 80. 

oceniano jedynie emisję popiołów lotnych, pyłów metalurgicznych, pyłów z 

cementowni, dwutlenku siarki oraz tlenku węgla.  

 Szacowano lokalnie emisję tylko niektórych, bardziej toksycznych 

związków, jak związki fluoru, węglowodory.  

 Nie była dokładnie znana emisja związków chromu, innych metali ciężkich 

itp.  

Domke R. „ekologia i ochrona środowiska w Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej”. Humanities and Social Sciences. 2018. HSS, vol. XXIII, 25 (3/2018), p. 

31-50 July-September 



Zmiana systemu i polityka UE 
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Rys. 1. Zmiany w tempie spadku emisji zanieczyszczeń powietrza w 
latach 1990 - 2005 wg poszczególnych okresów 

(rok początkowy w każdym okresie przyjęto za 100)

1990-1995

1995-2000

2000-2005



Całkowita emisja głównych 

zanieczyszczeń powietrza  



Emisja 

metali 

ciężkich 



Przeciwdziałanie niskiej emisji 

(smog) 

 



Zapomniane zanieczyszczenie - smog 

 W 1984 roku w Polsce pracowało 3277 kotłowni osiedlowych, 

zapewniających ogrzewanie z instalacji zbiorczych około 46% 

mieszkań miejskich i 2,7% mieszkań wiejskich. Pozostałe 

mieszkania były ogrzewane przez kotłownie lokalne (14% mieszkań 

miejskich i 15% mieszkań wiejskich) oraz paleniska indywidualne 

(piecowe). W kotłowniach lokalnych i piecach spalano wtedy 27–30 

mln ton węgla rocznie. 

 

 

 (wg. K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska, Warszawa 1987) 

 



Poprawa zdrowia publicznego – wyzwania 

 (wg  Instytutu Ekonomii Środowiska), 

 72% budynków jednorodzinnych w Polsce (3,6 mln) to budynki 

nieocieplone bądź b. słabo ocieplone; 

 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest węglem – to około 

3,5 mln pieców (około 3 mln to piece zasypowe); 

 46 stref oceny jakości powietrza jedynie w czterech dotrzymane są normy 

stężenia pyłu PM10;  

 48.000 rocznie umiera przedwcześnie ze względu na niska emisję; 

 Od 1990 roku liczba samochodów wzrosła  dwukrotnie a średni wiek rośnie 

i wynosi 15 lat. 

 

 

Wg. The Health and Environment Alliance (HEAL) 
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Od aktywności społecznej do działań 

politycznych I 

Lokalne alarmy smogowe 



Od aktywności społecznej do działań 

politycznych II 

Krajowy Program Ochrony Powietrza 

Przyjęty we wrześniu 2015 r. Krajowy Program 

Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 

2030) ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, 

ochronę ich zdrowia i warunków życia, z 

uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Jego 

realizacja ma pozwolić na osiągnięcie w możliwie 

krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu 

zawieszonego i innych szkodliwych substancji w 

powietrzu, wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów 

wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. 

Mówiąc o czystym 

powietrzu Trzaskowski zwrócił 

uwagę, że potrzebne są inwestycje. 

- Dlatego każda rodzina, która 

podejmie wysiłek walki o czyste 

powietrze może liczyć na dotacje 

10 tys. zł. To wyliczenia oparte o 

pieniądze, które UE kładzie na stole 

… bo bez tych pieniędzy nie 

zmienimy polskich miast i 

miasteczek.  

Dziś program Czyste Powietrze startuje w nowym wydaniu – 

Polski Alarm Smogowy  zabiegał o te zmiany 



Ochrona klimatu 

 

 

 
(w oparciu o artykuł Karaczun Z., Kassenberg A., Sobolewski M. 

Polityka klimatyczna Polski 1988–2020) 

 

 



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

zmiany w emisji ogółem (mln ton CO2eq) 
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Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2019. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych 

dla lat 1988–2017, Raport syntetyczny wykonany na potrzeby Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z 

Kioto, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w 

Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, Warszawa 

2019. 



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

zmiany w emisji w sektorach (mln ton CO2eq) 

Energia i budynki (bez transportu) 

Inne sektory  
Pakiet tabel z danymi o emisjach gazów cieplarnianych w 

układzie Common Reporting Format (CRF), Zawiera szczegółowe 

dane o emisjach dla lat 1988–2017. Aktualizacja danych została 

zgłoszona do Sekretariatu w dniu 23.05.2019, Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie 

Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. 



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

etapy  

 Podstawy instytucjonalne niezbędne do prowadzenia 

polityki klimatycznej 

 Sceptycyzm co do polityki klimatycznej UE 

 Pogłębianie się rozbieżności z polityką UE – pułapka 

polityczna  

 Klimat wraz ze smogiem wysoko na agendzie 

politycznej  



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

wyzwania 

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

Raport syntetyczny wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu oraz Protokołu z Kioto, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w 

Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, Warszawa 2019.; Scenariusz polityki 

energetyczno-klimatycznej (PEK), Ocena skutków planowanych polityk i środków. Załącznik 2. do 

Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Wersja 5.2 z 18.12.2019 r. + obliczenia 

własne  

 



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

propozycje działań – energetyka  

 odejście od węgla do 2030 r., a od pozostałych paliw kopalnych 

najpóźniej do 2050 r.;  

 pełne otwarcie rynku energii na energetykę obywatelską i 

rozproszoną nie później niż do 2021 r.;  

 uruchomienie powszechnego programu znaczącej poprawy 

efektywności energetycznej jako podstawy strategii rozwoju Polski 

nie później niż do 2023 r.; 

 stworzenia powszechnego systemu finansowania transformacji 

energetyczno-klimatycznej do 2023 r.  

Zeroemisyjna Polska 2050: szansa dla gospodarki i klimatu, Grupa robocza dot. 

energetyki, WWF, Warszawa 2020 [na prawach rękopisu]. 



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

propozycje działań – transport 

 Zmniejszenie popytu na usługi transportowe  

 Samochód jeżeli konieczny to elektryczny 

 Alternatywa: 

 transport publiczny,  

 podróżowanie pociągami,  

 jazda na rowerach czy hulajnogach (w tym 
elektrycznych),  

 współdzielenie czy współużytkowanie pojazdów 
(wypożyczanie)  

 chodzenie.  



Polityka klimatyczna Polski 1988–2020 

propozycje działań – rolnictwo i żywność, 

przemysł  
 zmian w agrotechnice i hodowli zwierząt  

 ochrona i renaturalizacja gleb  

 zmiana diety 

 przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności 

 gospodarka o obiegu zamkniętymi (np. sprzedawanie 

usług, a nie towarów) 

 nowe technologie w przemyśle  (np. w hutnictwie 

hybrit) 



Stanowisko Koalicji Klimatycznej  

W Polsce konieczna jest reorientacja: 

 myślenia o transformacji klimatycznej - nie jako o obciążeniu, ale jako o 

szansie; 

 w procesie podejmowania decyzji – zamiast dążenia do szybkich i wąsko 

rozumianych korzyści jego podstawą zawsze powinno być dobro wspólne i 

bezpieczna przyszłość.  

Punktem wyjścia musi być przyjęcie przez Sejm RP ustawy o przeciwdziałaniu 

kryzysowi klimatycznemu z określonymi celami redukcyjnymi ustalonymi w 

przedziałach pięcioletnich, prowadzącymi do osiągnięcia neutralności 

klimatycznej możliwie jak najszybciej, najlepiej do roku 2040. 

 



Dwa kluczowe przesłania 

 

 Nie ma cos takiego jak obiad za 

darmo w przyrodzie 

 

 

 

Pożyczyliśmy Ziemię od naszych 

wnuków a jak coś pożyczamy 

powinnyśmy oddać w dobrym stanie 

 

 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ ! 

Andrzej Kassenberg 

Instytut na rzecz Ekorozwoju 

www.ine-isd.org.pl 

www.chronmlimat.pl 

ul. Nabielaka 15 lok. 1 

00-743 Warszawa 

tel. (22) 8510402 fax. (22) 8510400 

a.kassenberg@ine-isd.org.pl 
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