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oecd environmental Performance reviews

Poland
the oecd environmental Performance review Programme provides independent assessments of country 
progress in achieving domestic and international environmental policy commitments, as well as policy-relevant 
recommendations. this report is the third oecd review of Poland’s environmental performance. it evaluates 
progress towards sustainable development and green growth, with a focus on forestry and biodiversity, as well 
as waste and materials management.

reviews are conducted to promote peer learning, enhance government accountability, and improve countries’ 
environmental performance, individually and collectively. the reviews are supported by a broad range 
of economic and environmental data. each cycle of the environmental Performance reviews covers all 
oecd member countries and selected partner countries. the most recent reviews include: iceland (2014), 
Sweden (2014), colombia (2014).
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Czym jest przegląd 
ekologiczny?

OECD przeprowadza dogłębną ocenę polityk i programów 
środowiskowych w krajach OECD i krajach partnerskich. 
Celem tak prowadzonych przeglądów ekologicznych jest 
określenie dobrych praktyk i sformułowanie rekomendacji, 
które przyczynią się do wzmocnienia polityki i instrumentów 
promujących  zielony wzrost w krajach, w których dokonywane 
są przeglądy. Prowadzone są one w ramach procesu wzajemnej 
weryfikacji, co oznacza, że każdy kraj jest oceniany przez 
wszystkie pozostałe. 

Przeglądy ekologiczne bazują na danych krajowych i 
międzynarodowych oraz wykorzystują w dużym stopniu 
analizy ekonomiczne. Od czasu rozpoczęcia prac w 1992 r. 
przeprowadzono ponad 70 przeglądów ekologicznych w 
krajach członkowskich OECD i w krajach partnerskich.

Dlaczego zDecyDowano się na 
przeprowaDzenie przegląDu polskiej 
polityki śroDowiskowej?

Jest to trzeci przegląd ekologiczny Polski przeprowadzony 
przez OECD: wyniki pierwszego opublikowano w 1995 r. 
a drugiego – w 2003 r. Przegląd dostarcza decydentom w 
Polsce kompleksową ocenę postepów w realizacji polityki 
środowiskowej. Jego celem jest określenie obszarów 
wymagających podjęcia nowych lub wzmożonych wysiłków, 
które przyczynią się do wzmocnienia spójności polityk oraz 
ich efektywności kosztowej. Przegląd obejmuje konstruktywny 
i wzajemnie korzystny dialog polityczny pomiędzy Polską 
a państwami uczestniczącymi w grupie roboczej OECD ds. 
przeglądów ekologicznych. 

Raport zawiera 28 rekomendacji. Niniejszy dokument 
podsumowuje jego główne ustalenia, kładąc szczególny nacisk 
na:

 z zielony wzrost 

 z leśnictwo i różnorodność biologiczną

 z gospodarkę odpadami i gospodarkę 

materiałową

“Odkąd Polska przystąpiła do 
Unii Europejskiej, poczyniono 
imponujący postęp w dziedzinie 
gospodarki i zarządzania 
środowiskiem. 
W oparciu o ten postęp, Polska 
musi teraz zdecydować, jak 
dokonać przejścia ku gospodarce 
niskoemisyjnej i efektywnej pod 
względem zasobów.”
simon upton, Dyrektor ds. Środowiska OECD

Przegląd  
ekologiczny
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Przegląd

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., w kraju odnotowano 
imponujące tempo rozwoju gospodarczego. Umożliwiło to poprawę standardu 
życia oraz zwiększenie efektywności środowiskowej. Większe nakłady na inwestycje 
w infrastrukturę poszerzyły dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych i 
pomogły ograniczyć zanieczyszczenia. Osiągnięto rozdzielenie (decoupling) 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych (GHG) i szeregu innych 
zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania odpadów oraz poboru wody. Wzmocniono 
polityki i instytucje środowiskowe. Obecnie ponad połowa obywateli Polski uważa, 
że stan środowiska w ich okolicy jest dobry. Polskie lasy stanowią zarówno ważne 
źródło dochodu jak i cenne zasoby różnorodności biologicznej. Na terenie Polski, w 
Białowieży, znajduje się jedyny las pierwotny w Europie. 

Jednakże Polska nadal znajduje się w tej grupie krajów OECD, których gospodarka 
opiera się w największym stopniu na węglu i zasobach naturalnych. Jest to efektem 
mocno rozwiniętej bazy przemysłowej i znaczącego uzależnienia od węgla. Niniejszy 
Przegląd Ekologiczny nawołuje do wzmocnienia zachęt do przechodzenia ku 
zielonemu wzrostowi oraz do zmniejszenie stopnia narażenia ludzi na niebezpieczne 
zanieczyszczenia. Odwołuje się do długoletnich doświadczeń Polski w zakresie 
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wskazuje możliwości wzmocnienia systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z reformy z 2013 r.

SzanSe

 z zintegrowane ramy strategiczne odnoszące się do energii i środowiska

 z znaczący napływ funduszy ue

 z imponujące wysiłki w zakresie transpozycji ustawodawstwa 
środowiskowego ue

 z starzejąca się infrastruktura energetyczna

 z zwiększone wykorzystanie instrumentów rynkowych

 z świetnie prosperujące, dobrze zarządzane lasy publiczne

WyzWania

 z Miks energetyczny z dominacją węgla

 z złożony system zarządzania środowiskowego

 z niewielkie możliwości analizy ekonomicznej polityk środowiskowych

 z niski poziom innowacyjności

 z wysoki udział państwa w strukturach własnościowych i niewielka 
konkurencja w sektorach sieciowych

 z Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uniemożliwiający skuteczną ochronę lasów i różnorodności 
biologicznej

 z niski dostęp do usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

polska 2013 r.

liczba ludność 
38,5 mln

pkB/mieszkańca 
(ceny bieżące i parytet siły nabywczej)

23 698 USD, miejsce wśród pięciu 

ostatnich państw OECD

powierzchnia 
312 680 km2

gęstość zaludnienia
123 mieszkańców/km2;  
powyżej średniej OECD

waluta
1,00 USD = 3,16 PLN
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oecD opracowała zestaw wskaźników zielonego wzrostu, które są wykorzystywane do oceny państw w ramach 
przeglądów ekologicznych: (1) efektywność środowiskowa i wydajność zasobowa gospodarki; (2) baza zasobów 
naturalnych; oraz (3) środowiskowy wymiar jakości życia. wskaźniki te zostały określone dla polski na podstawie 
danych krajowych i międzynarodowych. 

Wydajność Węgla, energii i zaSobóW W
goSPodarce

 z Udział paliw kopalnych w bilansie energetycznym wynosi ponad 
90%, tj. więcej niż w większości pozostałych państw OECD. Od 
2000 r. odnotowywane jest umiarkowane zmniejszenie użycia węgla 
na rzecz odnawialnych źródeł energii (w większości biomasy), ropy 
naftowej i gazu ziemnego (Wykres 1).

 z W wyniku stosunkowo powolnego zwiększenia podaży 
energii w warunkach gwałtownego rozwoju gospodarczego, w 
trakcie minionej dekady energochłonność gospodarki uległa 
zmniejszeniu w szybszym tempie niż w większości krajów OECD.

 z Polska zredukowała emisję GHG w znacznie wyższym stopniu 
niż wymagały tego postanowienia Protokołu z Kioto. W latach 
2000-2012, całkowita emisja gazów cieplarnianych uległa bardzo 
niewielkiemu zwiększeniu, stąd Polska osiągnęła znaczne, choć 
względne, rozdzielenie wzrostu gospodarczego od emisji (Wykres 
2). Tym niemniej, ze względu na wysoki udział węgla w produkcji 
energii, Polska gospodarka pozostaje wśród tych krajów OECD, 
których gospodarka opiera się na węglu w największym stopniu. 

 z Polska gospodarka znajduje się również w gronie gospodarek 
OECD bazujących w największym stopniu na zasobach 
naturalnych, co jest pochodną mocno rozwiniętej bazy 
przemysłowej w Polsce. Produktywność materiałowa (wartość 
ekonomiczna na jednostkę użytego materiału) wzrasta do 2010 
roku, w 2011 wystąpił gwałtowny wzrost konsumpcji materiałów 
mineralnych ze względu na wzrost zapotrzebowania na materiały 
budowlane przy realizacji projektów infrastrukturalnych.

 z Odnotowywane są postępy w zakresie rozdzielenia wzrostu 
gospodarczego od wytwarzania odpadów. Jednak nadal 
składowanie odpadów jest dominującym rozwiązaniem 
stosowanym w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi 
(strona 12).  

 z Polska znajduje się w gronie nielicznych krajów OECD, 
w przypadku których presje na środowisko związane z 
wykorzystaniem nawozów wzrastają wraz ze wzrostem produkcji 
rolnej.

Wykres 2: rozdzielenie (decoupling) wzrostu 
gospodarczego od presji na środowisko, 2000=100

Emisje gazów cieplarnianych wykluczają emisje z użytkowania gruntów, zmiany w użytkowaniu 
gruntów i leśnictwa. Source:  OECD Economic Outlook No. 95 (database); UNFCCC (2014), GHG Data 
Interface (database), OECD (2014), Environment Statistics (database). 
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PkB  
156

emisje gazów cieplarnianych 
101

zaopatrzenia 
w wodę 86

emisje SO
x
 59

Wskaźniki ekologicznego wzrostu | Polska
 

Wykres 1: wysoki udział paliw kopalnych  
w dostawach energii pierwotnej

Źródło: IEA (2014), Energy balances of OECD countries, http://dx.doi.org/10.1787/19962835-en
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jakość życia W ujęciu środoWiSkoWym

 z Większość Polaków przypisuje wysokie znaczenie kwestiom 
związanym ze zmianami klimatycznymi. Ponad połowa obywateli 
Polski uważa, że stan środowiska w ich otoczeniu jest dobry. 

 z Wzrost gospodarczy został w jeszcze większym stopniu 
rozdzielony od emisji szeregu substancji zanieczyszczających 
powietrze, a Polska spełniła cele określone na 2010 r. w Dyrektywie 
UE w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczeń powietrza. Jednakże, emisje tlenków siarki (SOx) na 
jednostkę PKB nadal pozostają na poziomie trzykrotnie wyższym niż 
średnia Europejskich krajów OECD, a w przypadku tlenków azotu 
(NOX) – dwukrotnie.

 z W 2012 r. Polska zanotowała najwyższe poziomy zanieczyszczeń 
powietrza pyłami w Europie, głównie ze względu na spalanie 
biomasy oraz węgla na potrzeby grzewcze w kotłach domowych. 
Polskie elektrownie są wśród przyczyniających się w UE w 
największym stopniu do wysokich kosztów związanych ze szkodami 
zdrowotnymi i środowiskowymi, będącymi skutkiem przemysłowych 
zanieczyszczeń powietrza. W 2010 r. około 25 tys. zgonów powiązano 
z zanieczyszczeniami powietrza, co stanowi jeden z najwyższych 
poziomów w OECD (Wykres 3).

zaSoby naturalne

 z Lasy pokrywają około 30% całkowitej powierzchni kraju, przy 
czym odsetek ten odpowiada w przybliżeniu średniej w krajach 
OECD. Mimo iż pozyskanie drewna zwiększało się nieprzerwanie 
w ciągu minionej dekady, intensywność wykorzystania zasobów 
leśnych (pozyskanie drewna wyrażone jako udział we wzroście 
gospodarczym w ujęciu rocznym) uległa zmniejszeniu do niskiego 
poziomu (strona 10). 

 z Od 2000 r. obszar terenów rolnych uległ drastycznemu 
zmniejszeniu przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania 
gruntów w innych celach, m.in. mieszkalnych, usługowych i 
infrastrukturalnych. 

 z Obszary objęte ścisłą ochroną zajmują 1% terytorium Polski, 
przy średniej dla krajów OECD na poziomie 4%, a zatem 
konieczne będzie podjęcie dalszych wysiłków, aby osiągnąć cele 
Aichi na obszarach chronionych. Duża część siedlisk naturalnych 
oraz wiele gatunków roślin i zwierząt objętych programem Natura 
2000 posiada niewłaściwy status ochronny.

 z Polska ma mniej zasobów wodnych niż większość krajów 
OECD. Mimo iż poziomy poboru wody są dość niskie, 
intensywność zużycia wody jest około dwukrotnie wyższa niż 
średnia OECD.

 z Udział gospodarstw domowych podłączonych do zbiorowych 
oczyszczalni ścieków znacznie się zwiększył; jak również 
nastąpiło zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków. 
Jednakże ponad dwie trzecie wód powierzchniowych nie 
spełnia kryteriów jakościowych określonych w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej UE. Problemy związane z jakością wód są 
związane głównie z niewystarczającym oczyszczaniem ścieków, 
zrzutami wód zasolonych z kopalń węgla i zanieczyszczeniami 
powierzchniowymi pochodzącymi z rolnictwa. 

Wykres 3: umieralność spowodowana zanieczyszczeniem 
powietrza in 2005 (kropki) and 2010 (linie)

Źródło: OECD (2014), The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264210448-en.
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przy znaczącym wsparciu finansowym z ue polska 
poczyniła znaczne postępy we wzmacnianiu 
polityk i instytucji środowiskowych. należy jednak 
doprecyzować długoterminowe cele w tym zakresie, jak 
również wzmocnić środki mające promować przejście ku 
gospodarce niskoemisyjnej i efektywnej
 pod względem zasobów. 

Polityki na rzecz zielonego wzrostu  
 

zarządzanie środoWiSkiem

Polska przyjęła Strategię “Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” w 
2014 r. Przyjęcie tej strategii wiąże się z szansą włączenia w większym stopniu 
kwestii środowiskowych w politykę rozwoju gospodarczego, pod warunkiem 
wdrożenia stosownych mechanizmów w celu monitorowania realizacji polityki 
środowiskowej. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac nad Projektem 
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczętych w 
2011 r.

Polska dokonała imponujących wysiłków w zakresie transpozycji 
ustawodawstwa środowiskowego UE, lecz obecnie musi stawić czoła 
poważnym wyzwaniom w zakresie jego wdrażania, przede wszystkim w 
obszarze gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. System egzekwowania 
prawa  środowiskowego został wzmocniony i usprawniony. Jednakże Polska 
musi wpisać  podejmowane przez siebie  wysiłki w ramy kompleksowego 
wielopoziomowego systemu zarządzania ochroną środowiska, który powinien 
podlegać niezależnej ocenie.

Nowe uzgodnienia instytucjonalne oraz znowelizowane przepisy prawne 
pozwoliły na racjonalizację procedur oceny oddziaływania na środowisko (EIA). 
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SEA) zostały przeprowadzone 
dla wszystkich programów operacyjnych wykorzystujących fundusze UE. 
Jednakże możliwe jest dalsze wzmocnienie procedur EIA i SEA, np. poprzez 
ułatwienie udziału społeczeństwa. Odnotowano ogólną poprawę jakości 
informacji o środowisku, lecz możliwości analizy ekonomicznych aspektów 
polityk środowiskowych są nadal bardzo ograniczone.

inWeStycje Promujące zielony WzroSt 

Polska jest i pozostanie do 2020 r. największym beneficjentem 
Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych UE. Budżet przyznany 
na infrastrukturę i środowisko w latach 2007-2013 był najwyższym w 
historii UE. Choć ogromną część funduszy przeznaczono na transport 
drogowy, inwestycje w ochronę środowiska i gospodarkę wodną zwiększyły 
się niemal dwukrotnie w latach 2002-2011rozszerzając dostęp do usług 
wodnych i kanalizacyjnych. Rosnący wpływ transportu na środowisko 
wymagać będzie nadania wyższego priorytetu infrastrukturze kolejowej, a 
potrzeba modernizacji starzejącej się infrastruktury energetycznej stanowi 
okazję na zmniejszenie wysokiego udziału węgla w obecnym miksie 
energetycznym. Planując przyszłe inwestycje w transport i energetykę 
należy uwzględnić wszystkie koszty, zarówno gospodarcze, społeczne jak i 
środowiskowe dla różnych opcji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego 
16 oddziałów wojewódzkich to najważniejsze instytucje odpowiedzialne 
za wydatkowanie środków z funduszy UE. Instytucje te redystrybuowały 
środki finansowe w formie kredytów preferencyjnych oraz dotacji dla 
gmin, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorców i gospodarstw 
domowych, co dzięki ich współfinansowaniu umożliwiło osiągnięcie 
znacznego poziomu inwestycji. Jednakże zapewnienie efektywnej kosztowo 
dystrybucji środków finansowych wymaga regularnego monitorowania 
działań funduszy środowiskowych. 

Innowacyjność Polski, w tym w zakresie ekologicznych technologii, jest 
bardzo niska, choć niektóre inicjatywy, takie jak GreenEvo, przyniosły 
pozytywne rezultaty zarówno dla środowiska jak i gospodarki. 
Niewystarczające wysiłki badawcze, niedostateczne powiązania 
przemysłu i nauki oraz problemy z dostępem do kapitału to główne 
bariery dla rozwoju ekoinnowacji. Polityki dotyczące innowacyjności 
będą kluczowe dla ułatwienia redukcji kosztów przejścia do efektywnej 
zasobowo, niskoemisyjnej gospodarki. 



Źródło:  OECD (2014), OECD Database on Instruments Used for Environmental Policy and Natural resources Management.
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Słowacja
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Niemcy
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Brytania
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Szwecja
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Czechy
2.8%

Węgry
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Włochy
3.0%

Finlandia
3.1%

Turcja
3.6%

Polska
2.2%

 z uruchomienie mechanizmów monitorowania polityk 

środowiskowych w kontekście Strategii “Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko”.

 z przyjęcie Narodowego Programu rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej.

 z analiza podatków i opłat środowiskowych w celu 

zapewnienia odpowiedniej wyceny negatywnych 

skutków zewnętrznych, przy jednoczesnym zapewnieniu 

ukierunkowanego wsparcia dla gospodarstw domowych 

znajdujących się w trudnej sytuacji.

 z regularna analiza oraz, jeśli okaże się to wskazane, 

reforma  preferencji podatkowych oraz dotacji pośrednich 

i bezpośrednich, w oparciu o ich skutki ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne.

 z zmiana zachęt inwestycyjnych w celu promowania inwestycji 

na rzecz czystszych źródeł energii i środków transportu. 

 z wzmocnienie zdolności do prowadzenia analiz 

ekonomicznych polityk środowiskowych.

 z opracowanie kompleksowych ram dla ekoinnowacji przy 

zwiększonym wsparciu finansowym ze środków publicznych 

na badania i rozwój, wzmocnienie zachęt dla sektora 

prywatnego i zazieleniania zamówień publicznych.

PraWidłoWe uStalanie cen

Od 2000 r. uległy zwiększeniu przychody z podatków środowiskowych, 
przede wszystkim w związku z wyższymi podatkami nakładanymi na 
paliwo transportowe, szerszą podstawą opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej oraz rosnącym zużyciem energii 
(Wykres 4). W 2012 r. przychody te stanowiły 2,2% PKB, znacznie 
przekraczając średnią OECD wynoszącą 1,6%. Jednakże te podatki mogłyby 
być skuteczniejszymi bodźcami do ograniczania presji na środowisko. 
Przykładowo, podatki dotyczące produktów energetycznych i energii 
elektrycznej są nakładane w sposób nierównomierny na źródła energii 
elektrycznej i jej użytkowników, przez co cena emisji dwutlenku (CO2) 
węgla nie jest spójna. Podatek akcyzowy dla oleju napędowego jest nadal 
niższy niż dla benzyny, mimo iż spalanie oleju napędowego prowadzi do 
wyższej emisji CO2 i wyższego poziomu zanieczyszczeń na litr paliwa. 
Podatki z tytułu użytkowania pojazdów dają niższy udział w przychodach z 
podatków środowiskowych niż ma to miejsce w większości krajów OECD, a 
poziom podatków od samochodów osobowych nie jest ustalany w oparciu 
o kryteria środowiskowe. Szeroki zakres zwolnień z podatku akcyzowego 
na węgiel i gaz został utrzymany, głównie na potrzeby wytwarzania energii, 
gospodarstw domowych i administracji publicznej. Zwolnienia te nie tylko 
stanowią obciążenie dla budżetu państwa, ale także ograniczają bodźce do 
oszczędzania energii i przechodzenia na paliwa niskoemisyjne.
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GreenEvo to marka, która umożliwia wybranym polskim małym i 

średnim przedsiębiorstwom dostęp w ramach wsparcia rządowego 

do szeregu usług: szkoleń, analiz rynkowych, misji handlowych 

i networkingu w celu promowania eksportu ich własnych 

technologii środowiskowych. Przedsiębiorstwa wybierane są 

przez jury, któremu przewodniczy Minister Środowiska. W 2013 r. 

program obejmował 40 firm działających we wszystkich obszarach 

związanych ze środowiskiem i klimatem. W tym samym roku 

zwiększyły one eksport o ponad 50%, obrót – o 36%, a 40% z nich 

stworzyło nowe miejsca pracy. 

Projekt GreenEvo otrzymał nagrodę European Award for Best 

Practice 2014 przyznaną przez European Society for Quality 

research (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Badań).

kolejne kroki  | zielony wzrost

Wykres 4: przychody z podatków środowiskowych, 2012

związane z energią (w tym paliwo do transportu)

związane z transportem drogowym (w tym podatek od sprzedaży, rejestracji, użycia drogi itd.)

Inne

Na cenę emisji dwutlenku węgla mają wpływ także polityki 
pozapodatkowe. Podobnie jak miało to miejsce w większości państw 
członkowskich UE, uprawnienia do emisji przyznawane w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE zostały 
przyznane w nadmiernej ilości także w Polsce, co skutkowało ich niskimi 
cenami, które z kolei nie stanowiły wystarczającej zachęty do inwestowania 
w niskoemisyjne źródła energii. Środki mające promować odnawialne 
źródła energii koncentrowały się na współspalaniu biomasy z węglem w 
istniejących, starych elektrowniach i nie przyczyniały się do zwiększania 
inwestycji w bardziej innowacyjne technologie. Wysoki udział państwa 
w strukturach własnościowych oraz ograniczona konkurencja w zakresie 
produkcji energii elektrycznej przyczynia się do mniejszej elastyczności 
podejmowanych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do cen emisji 
dwutlenku węgla.

oecD PrzEGLąD EkOLOGICzNy POLSkI
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przykłady 
 

oecD PrzEGLąD EkOLOGICzNy POLSkI

plany Dotyczące transportu 
puBlicznego

Ustawa w sprawie transportu publicznego 
z 2011 r. wymaga, by miasta posiadające 
powyżej 50 000 mieszkańców opracowywały 
plany zrównoważonego rozwoju transportu 
publicznego w oparciu o analizę popytu. 
kraków znajduje się w gronie niewielu polskich 
miast, które posiadają taki plan. zostały 
podjęte kroki mające na celu ograniczenie 
dostępu samochodów do centrum miasta i 
parkowania na tym obszarze, wprowadzono 
zintegrowany bilet kolejowy, autobusowy i 
tramwajowy, a także uruchomiono programy 
rozwoju transportu rowerowego. 

zweryfikowane technologie 
stosowane w zakresie BioMasy

W 2013 r. Polski Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał akredytację 
na prowadzenie weryfikacji produktów 
z biomasy i technologii energetycznych 
opartych na biomasie. Tego rodzaju kontrole 
wydajności technologii zmniejszają ryzyko 
ponoszone przez inwestorów i nabywców oraz 
zwiększają dostęp do rynku dla innowacyjnych 
technologii środowiskowych. Polska znajduje 
się wśród siedmiu państw uczestniczących 
w programie Weryfikacji Technologii 
Środowiskowych UE. Instytut Ochrony 
Środowiska w Warszawie uzyskał akredytację 
na weryfikację w zakresie materiałów, 
zasobów i recyklingu, w tym technologii 
gospodarowania odpadami w roku 2014 r. 

kAMPINOSkIM 
PArkU

Poznań

Nie zaśmiecaj swojego sumieNia 
W krajowej kampanii społecznej Nie zaśmiecaj 
swojego sumienia prowadzonej przez 
Ministerstwo Środowiska wykorzystano reklamy 
telewizyjne i radiowe przedstawiające księdza, 
który nauczał swoich parafian, by nie spalali 
odpadów w ogrodach, nie wyrzucali odpadów 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz 
by je segregowali. Przeprowadzone badania 
pokazały, że spoty dotarły do dużej części 
społeczeństwa i pisano o nich w prasie. W 
ramach kampanii zorganizowano również 
wydarzenia edukacyjne i konkursy w szkołach, 
podczas których „eko-anioły” przekazywały 
wiedzę związaną z odpadami. Informacje 
dostępne w supermarketach oraz artykuły w 
prasie stanowiły kolejne elementy kampanii 

sfinansowanej częściowo ze środków unijnych.
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pionierskie poDejście Do 
gospoDarki oDpaDaMi

W 2013 r., mieszkańcy Izabelina, miejscowości 
liczącej około 10 000 mieszkańców, położonej na 
obrzeżach Warszawy, głosowali w referendum 
nad przyjęciem nowego podejścia w zakresie 
gospodarki odpadami przed wejściem w 
życie prawa krajowego. Wcześniej usługi 
związane z gospodarką odpadami świadczyło 
w Izabelinie kilkanaście firm. Władze miasta 
zorganizowały przetarg, który wygrała 
warszawska firma zajmująca się gospodarką 
odpadami komunalnymi. Firma ta ustaliła 
wysokość opłat dla wszystkich mieszkańców 
w zależności od liczby osób w gospodarstwie 
domowym. Nowy system doprowadził do 
zwiększenia poziomu segregacji odpadów 
i ograniczenia wyrzucania odpadów w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Śmieciarki wyposażone są w systemy GPS, które 
umożliwiają urzędnikom miejskim kontrolę 
przestrzegania obowiązujących przepisów. 
Opłaty nie uległy znaczącym zmianom; w 
niektórych przypadkach były nawet niższe ze 
względu na ekonomię skali, jaką można było 
osiągnąć dzięki poszerzeniu zasięgu. Izabelin 
posiada również centralny punkt zbiorczy dla 
odpadów gabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. 
Problemem pozostaje nadal składowanie 
odpadów budowlanych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 

uDział społeczeństwa
Dolina rospudy to jeden z najbardziej cennych 
obszarów podmokłych w Europie, będący 
siedliskiem dzikich orchidei, orłów, wilków i rysi. 
Podlega ochronie od 1989 r., a od 2004 r. stanowi 
część Ostoi Puszczy Augustowskiej. W 2007 r., 
pomimo postępowania w sprawie naruszenia 
toczącego się przed komisją Europejską, 
rozpoczęto budowę 16 km drogi ekspresowej 
na konstrukcji z betonowych filarów, biegnącej 
przez dolinę i bagna. rozpoczęły się protesty 
zarówno aktywistów środowiskowych
 jak i lokalnej społeczności, opowiadającej się 
za budową obwodnicy. Minister Środowiska 
zainicjował wielostronny dialog mający na celu 
określenie kosztów i korzyści alternatywnych 
rozwiązań. Plan budowy drogi ekspresowej 
przez Dolinę rospudy został zarzucony w 2009 r., 
a przebieg drogi został zmieniony.

opłaty w kaMpinoskiM parku

kampinoski Park Narodowy jest jedynym 
europejskim parkiem narodowym, który 
graniczy z miastem stołecznym. Mieszkańcy 
Warszawy mają zagwarantowany bezpłatny 
wstęp do parku, natomiast inne osoby 
ponoszą opłaty z tego tytułu. Pomimo 
zwiększenia w ostatnich latach wsparcia 
finansowego ze środków publicznych na 
rzecz parków narodowych, perspektywy 
mogą ulec pogorszeniu, jeżeli planowana 
zmiana statusu prawnego parków, mająca 
ograniczyć ich zależność od funduszy 
publicznych, nie zostanie wsparta 
znacznymi wysiłkami po stronie parków 
podejmowanymi w celu zróżnicowania 
finansowania. Przykładowo, odwiedzający 
mogliby płacić opłatę za wstęp. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 
ustalono, że Polacy odwiedzają lasy 
częściej niż inni mieszkańcy Europy, oraz że 
doceniają je bardziej, mimo iż ich przychody 
są niższe. Jednakże bezpłatny dostęp do 
parków narodowych to prawo nabyte, a 
zakwestionowanie go mogłoby wywołać 
sprzeciw. Inną możliwością jest wsparcie ze 
strony gmin, których mieszkańcy korzystają 
z parków narodowych. Na przykład, gmina 
Warszawa mogłaby skompensować 
kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 
zapewnienie mieszkańcom Warszawy 
bezpłatnego wstępu do parku .

DOLINA 
rOSPUDy

Warsaw

kAMPINOSkIM 
PArkU
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SzanSe 

Polskie lasy to zarówno ważne źródło dochodu jak i cenne zasoby 
różnorodności biologicznej. W 2012 r. udział sektora leśnego w PKB wynosił 
2%, a liczba osób pracujących w tym sektorze przekraczała 300 tys. Około 
dwie trzecie gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce żyje w lasach. 
Na terenie Polski, w Białowieży, znajduje się jedyny europejski las pierwotny. 

Spójne polityki. Opracowanie programu ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej oraz planu działań 2014-2020 
stwarza możliwość promowania większej spójności pomiędzy celami z 
zakresu różnorodności biologicznej a celami z zakresu leśnictwa, przede 
wszystkim poprzez ustalenie nowych celów polegających na zwiększeniu 
ochrony przyrody w lasach w ramach celu nadrzędnego, tj. ustanowienia i 
utrzymania sieci Natura 2000. Zmiany mogą również okazać się konieczne w 
przypadku Polityki Leśnej Państwa.

Wysoka jakość gospodarki lasami państwowymi. Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe (LP) zostało założone w 1924 r. Obecnie jest 
niezależną agencją nadzorowaną przez Ministerstwo Środowiska, 
zarządzającą podległymi jej lasami na zasadach samofinansowania w ramach 
sieci nadleśnictw. Ochrona przyrody była integralnym elementem praktyk 

polska ma długą tradycję w zrównoważonym gospodarowaniu lasami, które umożliwiły zwiększenie pozyskiwania drewna, 

nienaruszając przy tym zasobów przyrody oraz zachowując różnorodność biologiczną w lasach. osiągnięcia te doceniono w 

2013 r. przyznając państwowemu gospodarstwu leśnemu lasy państwowe nagrodę unesco za działania na rzecz ochrony 

środowiska. jednakże osiągnięcie ambitnych zobowiązań przyjętych przez polskę w ramach programu natura 2000 będzie 

wymagać dalszej spójności  polityk na rzecz różnorodności biologicznej i leśnictwa, jak również innych polityk mających wpływ na 

wykorzystanie gruntów, oraz znacznych nakładów finansowych.

oecD PrzEGLąD EkOLOGICzNy POLSkI

analiza | leśnictwo i różnorodność biologiczna
 

stosowanych przez LP od okresu międzywojnia, dzięki czemu zwiększyły 
się populacje wielu chronionych ssaków leśnych (Wykres 5). Prawie 
wszystkie lasy państwowe posiadają certyfikaty przyznawane w ramach 
międzynarodowo uznanych programów. 

Zrównoważone praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Wśród środków, które 
przyczyniły się do zwiększenia zasobów drzewnych na pniu i możliwości 
pozyskiwania drewna, należy wymienić zwiększenie powierzchni obszarów 
zalesionych, poprawę struktury wiekowej i gatunkowej drzew, zwiększenie 
odsetka skupisk drzew starszych niż 80 lat; zwiększenie poziomu naturalnej 
regeneracji oraz zmniejszenie powierzchni zrębów całkowitych. W 
rezultacie, mimo iż pozyskanie drewna wciąż się zwiększało, intensywność 
wykorzystania zasobów leśnych jest niższa w porównaniu z innymi 
państwami OECD (Wykres 6).

Unikalny system inwentaryzacji. Ustawa o lasach z 1991 r. nakładała na 
nadleśnictwa obowiązek zgłaszania swoich osiągnięć w zakresie ochrony 
przyrody w sprawozdaniu dołączonym do planu urządzania lasu. System 
ten, unikalny w skali Europy, umożliwił LP prowadzenie inwentaryzacji 
wszelkich form ochrony przyrody w lasach. Stanowi on bazę wiedzy, która 
umożliwia wsparcie w zakresie gospodarowania lasami oraz monitorowanie 
różnorodności biologicznej lasów na poziomie krajowym.

cietrzew

2 285

446

ryś

285 30887
334

kozica

715

1 361

żubr

wilk

1 086 1122

Wykres 5: populacja chronionych 
ssaków leśnych i ptaków 
leśnych, 2000-2013.
Źródło: GUS (2013), Środowisko (2013)



 z Zapewnienie, że Plan Działania dla Narodowej Strategii 

różnorodności Biologicznej na lata 2014-2020 oraz cele 

polityki leśnej są spójne z celami programu Natura 2000.

 z Ukończenie procesu wyznaczania obszaru lasów chronionych 

w ramach programu Natura 2000.

 z Zapewnienie spójnego i efektywnego wdrażania programu 

Natura 2000 oraz planów w zakresie urządzania lasu w 

ramach wspólnych działań LP i Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska.

kolejne kroki | leśnictwo i różnorodność biologiczna
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WyzWania 

Natura 2000. W ramach programu Natura 2000, Polska zamierza 
zwiększyć ochronę siedlisk leśnych i objąć nią 36% polskich lasów. 
Szacuje się, że około 7% obszarów leśnych zostało wyznaczonych przede 
wszystkim do ochrony różnorodności biologicznej. Wdrażanie programu 
Natura 2000 oznacza zdecydowane zwiększenie wysiłków w zakresie 
gospodarowania na chronionych obszarach leśnych. Do września 2014 r. 
plany zadań ochronnych zostały zatwierdzone tylko dla 15% obszarów 
należących do sieci. Co więcej, dowiedziono, że stan większości siedlisk 
leśnych objętych programem Natura 2000 nie jest dobry. Istnieje pewna 
nieścisłość, co do podziału ról pomiędzy LP i Generalną Dyrekcją Ochro-
ny Środowiska (GDOŚ) w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 w 
lasach państwowych. 

Bioróżnorodność leśna. Polskie lasy charakteryzują się brakiem 
równowagi gatunkowej, wskutek niskiej jakości gleb. 60% drzewostanu 
stanowi sosna. Choć stosunek naturalnej regeneracji do nasadzeń uległ 
zwiększeniu, nadal pozostaje on jednym z niższych w Europie. Polska 
posiada mniej drewna martwego w swoich lasach niż większość pozos-
tałych krajów UE. Niektóre rodzaje lasów, przede wszystkim lasy łęgowe, 
nie były objęte wystarczającą ochroną, co spowodowało spadek populacji 
niektórych gatunków ptaków chronionych (Wykres 5). 

Zagospodarowanie terenu. W 2012 r. obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego obejmowały tylko 28% powierzchni 
terenu. Wiele z nich jest nieaktualnych i nie uwzględnia ograniczeń 
związanych z ochroną środowiska. W rezultacie wydawanych jest wiele 
pozwoleń na budowę na indywidualnych zasadach, co prowadzi do 
degradacji chronionych obszarów. 

Zasoby finansowe. Szacuje się, że zarządzanie siecią Natura 2000 w 
latach 2014-2020 będzie wymagać budżetu na dwunastokrotnie wyższym 
poziomie niż w latach 2007-2013. Większość z tych funduszy będzie 
pochodzić z budżetu centralnego, krajowych funduszy środowiskowych i 
źródeł UE. Należy zwrócić uwagę na szersze wykorzystanie opłat za wstęp 
oraz rozwój systemu płatności za usługi ekosystemowe. 

Wykres 6: intensywność 
wykorzystania zasobów 
leśnych  
(pozyskanie drewna wyrażone 

jako % przyrostu brutto)
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Włochy

Turcja

Wielka
Brytania

Polska

Węgry

Finlandia

Słowacja

Szwajcaria

Czechy

Szwecja

Niemcy 85%

79%

72%

71%

65%

64%

59%

55%

50%

42%

34%

 z Wprowadzenie zmian do ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym tak, by opracowywanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

było obowiązkowe  i spójne ze stosownymi postanowieniami 

programu Natura 2000.

 z Zachęcanie właścicieli lasów prywatnych, by przyczyniali się 

do realizacji zrównoważonych celów gospodarki leśnej.

 z Przygotowanie kompleksowych ocen różnorodności 

biologicznej lasów w Polsce oraz wartości ekonomicznej usług 

ekosystemowych zapewnianych przez lasy.
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przez większość okresu  objętego przeglądem, gospodarka odpadami komunalnymi w polsce była ograniczona 
systemem, w ramach którego główna odpowiedzialność spoczywała na gospodarstwach domowych, a nie na 
gminach. szeroko zakrojona reforma przeprowadzona w 2013 r. była oczekiwanym krokiem naprzód, dającym 
lepszą podstawę do zapewnienia wszystkim mieszkańcom usług w zakresie odbioru odpadów oraz zwiększenia 
selektywnej zbiórki odpadów. Mimo to możliwości gmin w tym zakresie muszą zostać wzmocnione, należy 
również zadbać o większą wiarygodność danych dotyczących odpadów, dla zwiększenia przestrzegania prawa w 
zakresie gospodarki odpadami.

SzanSe

Polska polityka gospodarowania odpadami jest w dużej mierze oparta na 
ustawodawstwie unijnym. Krajowe plany gospodarki odpadami obejmują 
zapisy dotyczące monitorowania wyników, co pozwala na regularne 
analizowanie postępów w tym zakresie. Krajowy program zapobiegania 
powstawaniu odpadów z 2014 r. jest dobrą podstawą do zapobiegania 
wytwarzania odpadów i zmniejszania ich ilości. Krajowe plany gospodarki 
odpadami oraz Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki z 
2013 r. uwzględniają potrzebę poprawy produktywności materiałowej.

Rozdzielenie wzrostu gospodarczego od wytwarzania odpadów. Biorąc 
pod uwagę wysoki wzrost gospodarczy, wytwarzanie odpadów wydaje 
się pozostawać na względnie stałym poziomie (Wykres 1). Wytwarzając 
odpady komunalne na poziomie około 310 kg na osobę w 2012 r., Polska 
plasuje się dużo poniżej średniej OECD wynoszącej 520 kg na osobę, co 
odzwierciedla również istniejącą jeszcze różnicę w poziomie dochodów.

W ramach reformy z 2013 r. wprowadzono zmiany do nieprawidłowo 
uregulowanego systemu, w którym każde gospodarstwo domowe lub 

analiza | gospodarka odpadami i materiałowa 
 

przeterMinowane śroDki ochrony roślin 

budynek zamawiało oddzielnie usługi w zakresie odbioru odpadów. 
Zmiany polegały na przeniesieniu odpowiedzialności z tytułu gospodarki 
odpadami na gminy. Wstępne dane sugerują, że reforma przyczynia się do 
osiągnięcia głównych celów polityki.

Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Od 2001 r., zbieranie, 
odzysk i recykling sześciu istotnych strumieni odpadów, w tym opakowań, 
opon i baterii, jest prowadzone w ramach systemów rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. Systemy te odgrywają ważną rolę w 
budowie infrastruktury oraz w zwiększaniu selektywnej zbiórki odpadów, 
odzysku i recyklingu przedmiotowych strumieni odpadów. 

Tereny zdegradowane. Polska poczyniła podstępy w zakresie 
rekultywacji terenów byłych kopalń, usuwania zanieczyszczeń ze 
terenów zanieczyszczonych oraz zamykania składowisk, które nie 
spełniają standardów UE. Jednakże, konieczne są dalsze wysiłki na rzecz 
rekultywacji wyrobisk górniczych oraz ochrony gleb i wód gruntowych. 
W 2014 r. wprowadzono zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska, 
ustanawiając krajowy rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi oraz zapewniając finansowanie nie tylko na rekultywację, a także na 
identyfikację obszarów zanieczyszczonych.

Miejsca składowania przeterminowanych środków ochrony roślin były pozostałością po okresie socjalizmu. 

Przechowywano je w około 200 tak zwanych “mogielnikach” na terenie całego kraju. Od lat 90. ubiegłego 

wieku Inspekcja Ochrony Środowiska oraz władze lokalne prowadzą inwentaryzację takich mogilników oraz 

zajmują się ich unieszkodliwianiem . Do 2011 r. Polska wyeliminowała przeterminowane środki ochrony roślin 

z 95% tych terenów. W połowie 2014 r. przeterminowane środki ochrony roślin (a w niektórych przypadkach 

także zanieczyszczona gleba) pozostały w trzech miejscach, w przypadku których kwestie prawne dotyczące 

własności uniemożliwiały ich ostateczne usunięcie i unieszkodliwienie. Ocena z 2012 r. przeprowadzona przez 

Najwyższą Izbę kontroli wykazała, że w niektórych przypadkach nie przeprowadzono stosownych testów wód 

gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów. Uznano także, że nie podjęto stosownych działań w 

celu zapewnienia, że wszystkie potencjalnie zanieczyszczone obszary zostały zidentyfikowane, co może mieć 

poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi i ekosystemów.
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 z Wzmocnienie wysiłków mających na celu poprawę 
produktywności materiałowej.

 z Opracowanie spójnej strategii inwestycji w zakresie gospodarki 
odpadami, w ramach której dokładnie przeanalizowane zostaną 
koszty i korzyści rozwiązań alternatywnych.

 z Ocena sposobu, w jaki szersze wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych mogłoby przyczynić się do bardziej 
efektywnego osiągania celów gospodarki odpadami, zwiększenia 
produktywności materiałowej oraz wsparcia finansowej równowagi 
przedsiębiorstw prowadzących instalacje odpadowe.

kolejne kroki | odpady

 z Przyspieszenie procesu budowy krajowej bazy danych dotyczą-
cych produktów, materiałów opakowaniowych i odpadów.

 z Opracowanie mechanizmu wspierającego i nadzorującego gminy 
w zakresie efektywnego i sprawnego świadczenia usług związa-
nych z gospodarką odpadami.

 z Wzmocnienie wiarygodności i działania systemów odpowiedzial-
ności środowiskowej producenta.

 z Dalszy rozwój krajowego rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, ustalanie hierarchii terenów wymagających 
remediacji na podstawie ryzyka, jakie stwarzają one dla zdrowia 

ludzi oraz środowiska.

25% of birds
Balearic shearwater

34% of amphibians
Mallorcan midwife toad

WyzWania

Polska poczyniła powolny postęp w realizacji swoich celów z zakresu 
gospodarki odpadami. W 2012 r. około 20% ludności nadal nie miało 
dostępu do usług odbioru odpadów komunalnych, a 75% odpadów 
komunalnych trafiało na składowiska, podczas gdy średnia OECD 
w tym zakresie wynosiła 45%. Podwyższenie opłat za składowanie 
odpadów komunalnych spowodowało ograniczenie korzystania z tego 
rozwiązania (Wykres 8).

Polska jest krajem o względnie dużej materiałochłonności z 
uwagi na  stosunkowo duży sektor wydobywczy i przemysłowy. 
Produktywność materiałowa uległa poprawie w latach 2000-2010, lecz 
zmiany te zostały zniwelowane w 2011 r. w związku z gwałtownym 
wzrostem zużycia materiałów krajowych, spowodowanym 
intensywnym rozwojem w budownictwie i realizacją licznych 
projektów w zakresie inżynierii lądowej. Podjęto niewiele konkretnych 
działań w celu poprawy produktywności materiałowej.

Wzmacnianie potencjału. Aby zapewnić świadczenie usług w 
zakresie gospodarki odpadami w sprawny i efektywny sposób, gminy 
potrzebują znaczącego zwiększenia swoich zdolności oraz wsparcia. To 
powinno dotyczyć takich zespołów zadań jak organizacje przetargów 
na świadczenie tego rodzaju usług, ustalanie taryf na odpowiednim 
poziomie oraz zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych. 

Poprawa jakości informacji.  Niskiej jakości dane oraz dane 
niekompletne stanowią barierę dla efektywnej polityki gospodarki 
odpadami. Istnieją obawy, co do wiarygodności informacji 
dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 
Wciąż funkcjonuje „szara strefa” w obszarze gospodarki odpadami.

Potrzeby inwestycyjne. Zwiększony inwestycje w infrastrukturę 
służącą gospodarowaniu odpadami okazały się niewystarczające do 
osiągnięcia celów krajowych i unijnych. Szacuje się, że dla osiągnięcia 
celów na 2020 r. konieczne są dalsze inwestycje na poziomie ponad 6 
miliardów EUR, przede wszystkim w zakresie spalania, recyklingu i 
kompostowania odpadów komunalnych.

Wykres 7: gdzie powstają odpady   
Wytwarzanie odpadów w podziale na sektory, 2010

Wykres 8: co się z odpadami dzieje  
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 2000-2012
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polska zmniejszyła emisje ghg w większym stopniu, niż wymagały tego postanowienia protokołu z kioto, dzięki 
zwiększeniu efektywności energetycznej w przemyśle ciężkim oraz dzięki zmianom strukturalnym w gospodarce 
na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. w dłuższej perspektywie czasowej niezbędne będą zasadnicze zmiany 
w polskim sektorze energetycznym. Do kolejnych poważnych wyzwań należy ograniczanie wzrastającej emisji z 
sektora transportowego oraz wzmacnianie polityk z zakresu efektywności energetycznej.

Pokrótce | zmiany klimatu
 

oecD PrzEGLąD EkOLOGICzNy POLSkI

Polska nie ma określonej krajowej polityki klimatycznej wykraczającej 
poza cele UE. Do roku 2020, Polska jest zobowiązana ograniczyć emisje 
gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem UE ETS do 
14% powyżej poziomu z 2005 r., zwiększyć udział energii odnawialnej do 
15% końcowego zużycia energii brutto oraz ustabilizować zużycie energii 
pierwotnej na poziomie zbliżonym do poziomu z 2010 r. Opracowana 
w 2009 r. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (obecnie w trakcie 
przeglądu) ma na celu dywersyfikację miksu energetycznego na korzyść 
gazu, energii jądrowej i energii odnawialnej. Planowane jest zakończenie 
prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

14

System Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (UE 
ETS) jest głównym instrumentem polityki klimatycznej Polski. W latach 
2008-2012 obejmował on około połowę emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce. Podobnie jak w większości innych państw UE, niskie ceny 
uprawnień do emisji nie stanowiły wystarczającej zachęty do inwestowania 
w niskoemisyjne źródła energii. Sytuacja ta prawdopodobnie nie ulegnie 
zmianie do 2020 r., ponieważ Polska będzie nadal w pewnym stopniu 
„chroniona” przed znaczącymi zmianami przewidzianymi na trzecim etapie 
realizacji systemu EU ETS.

Potrzeba modernizacji infrastruktury energetycznej staje się pilna, 
jako że prawie połowa mocy wytwórczych ma 30 lub więcej lat, a sieci 
przesyłowe i dystrybucyjne również się starzeją. W 2013 r. udział węgla w 
produkcji energii elektrycznej wynosił 85% i należy oczekiwać, że paliwo to 
pozostanie w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem energii 
pierwotnej. Należy skoncentrować się w większym stopniu na innowacjach 
w zakresie wychwytu dwutlenku węgla i jego składowania.

Jeżeli Polska osiągnie swój cel w zakresie energii odnawialnej do roku 
2020 dzięki współspalaniu biomasy, osiągnięcie to będzie krótkotrwałe, 
jako że stare elektrownie węglowe, w których prowadzone jest obecnie 
spalanie, będą musiały zostać zamknięte zgodnie z przepisami UE do 
2020 r.

Od 2000 r. emisje GHG powodowane przez transport wzrosły o prawie 
70%. Poziom towarowego transportu drogowego wzrósł prawie trzykrotnie, 
a poziom pasażerskiego transportu drogowego– dwukrotnie. Poczyniono 
niewielkie postępy w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej. 

Strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu z 2013 r. przewiduje 
negatywny wpływ zmian klimatu na zasoby wodne, zwiększenie możliwości 
powodzi i wzrost temperatur. Podkreśla on konieczność planowania 
przestrzennego uwzględniające skutki zmian klimatu i takich też decyzji 
dotyczących infrastruktury, w szczególności w zakresie transportu i energii 
oraz konieczność szkoleń i zapewnienia informacji w sektorze rolniczym, 
jak również opracowywania polityk dotyczących innowacyjności.

Ocena kosztów i korzyści polityki klimatycznej. Bank Światowy ustalił, 
że Polska mogłaby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o około jedną 
trzecią do roku 2030 (w odniesieniu do poziomu z 1990 r.) przy małych 
kosztach w sferze dochodów i zatrudnienia.

Wykres 9: intensywność emisji co2, 2012
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