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Warszawa, 19.11.2009

Pełnomocnik ds. Pakietu Klimatyczno - Energetycznego potrzebny od zaraz.
Koalicja Klimatyczna postuluje o jak najszybsze powołanie rządowego Pełnomocnika ds. Osiągania Celów
zapisanych w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym, który będzie koordynował działania resortów
odpowiedzialnych za różne elementy Pakietu oraz dostarczał przedsiębiorcom szczegółowych informacji na temat
potencjalnego wpływu Pakietu na gospodarkę. Pozwoli to efektywnie go wdrożyć i wykorzystać związane z nim
szanse na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.
Przyjęcie przez Unię Europejską w grudniu ubiegłego roku Pakietu Klimatyczno - Energetycznego niesie za sobą
konieczność podjęcia szeregu działań przygotowawczych, a następnie wdrożeniowych, służących znacznemu
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu efektywności energetycznej i szybkiemu rozwojowi
odnawialnych źródeł energii. Będą one miały ogromny wpływ na sytuację prawie wszystkich dziedzin gospodarki.
Pierwszy rok przygotowań do wdrażania Pakietu pokazuje, że Polska dotychczas nie wypracowała spójnej wizji i
strategii, które pozwoliłyby skutecznie i terminowo wprowadzić go w życie.
Zdaniem Koalicji Klimatycznej, powolne tempo i dotychczasowe mierne rezulaty wprowadzania niezbędnych zmian
(np. ustawy o efektywności energetycznej) wskazują, że brakuje woli politycznej do kompleksowej realizacji pakietu.
„,Przygotowanie do jego wdrażania powinno być elementem długoterminowych strategii i planów rozwojowych na
różnych poziomach: narodowym, regionalnym i lokalnym. Tymczasem, prace różnych resortów nie są wystarczająco
skoordynowane i toczą się zbyt wolno. Nie zintegrowano przygotowań do realizacji Pakietu z polityką energetyczną,
transportową, regionalną, rolną czy Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z wydatkowaniem
środków z funduszów unijnych, z tworzeniem warunków do szybszego wdrażania rozwiązań innowacyjnych” - mówi
Andrzej Kassenberg, prezes należącego do Koalicji Klimatycznej Instytutu na rzecz Ekorozwoju. - „Brakuje również
szerokiej kampanii informacyjnej na temat zmian, i to drastycznych zmian, które Pakiet wymusi w różnych sektorach
gospodarki. Pozbawieni szczegółowej wiedzy przedsiębiorcy nie będą przygotowani do jego implementacji w sposób
najbardziej dla nich korzystny. Rząd powinien ograniczyć do minimum ich niepewność i ryzyko inwestowania, a
przez to pomagać w budowaniu konkurencyjności naszych firm“.
Aby nie zaprzepaścić szansy na rozwój i modernizację polskiej gospodarki, Koalicja Klimatyczna postuluje o
powołanie na z góry określony czas Pełnomocnika Rządu ds. Osiągania Celów zapisanych w Pakiecie Klimatyczno
– Energetycznym. Pełnomocnik powinien odpowiadać za koordynację prac poszczególnych agencji rządowych, w
tym ministerstw: środowiska, gospodarki, infrastruktury, rolnictwa, finansów czy rozwoju regionalnego. Przyczyniłoby
się do tworzenia najbardziej spójnych i efektywnych rozwiązań prawnych i instycjonalnych. Lista spraw tylko w
zakresie emisji gazów cieplarnianych, które będzie trzeba zrealizować do końca 2012 roku, żeby wdrożyć Pakiet,
zdaniem Krajowego Administratora ds. Handlu Uprawnieniami do Emisji, obejmuje blisko 60 pozycji. Jedna trzecia z
nich powinna zostać wykonana do końca 2009 roku. Pełnomocnik zająłby się także poprawą przepływu informacji
między przedstawicielami administracji państwowej a biznesem oraz dostarczał bieżących informacji o wpływie
Pakietu na różne obszary gospodarki. Podstawą jego działań powinien być program wdrażania Pakietu przyjęty
przez Radę Ministrów.
„Najwyższy czas, żeby Polska zajęła się aktywnym wdrażaniem Pakietu, a nie tylko próbowała dryfować, starając się
omijać pozornie niewygodne rozwiązania” – podkreśla Zbigniew Karaczun, Prezes należącego do Koalicji
Klimatycznej Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.
Więcej informacji:
dr hab. Zbigniew Karaczun, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, tel. 506 17 35 22,
zbigniew_karaczun@sggw.pl
dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, tel. 504 295 785, a.kassenberg@ine-isd.org.pl
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Konferencja prasowa „Efektywne wdrażanie Pakietu Klimatyczno – Energetycznego w
Polsce? – podsumowanie pierwszego roku i wyzwania na najbliższe lata”
Wojciech Stępniewski, WWF Polska, Koalicja Klimatyczna – „Efektywność energetyczna najlepszym
narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”.
Tomasz Bańkowski, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA – „Podstawowe wyzwanie –
modernizacja sieci przesyłowych”
Maciej Stryjecki, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej – „Rozwój odnawialnych źródeł energii w
Polsce – diagnoza barier i szans”
Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Koalicja Klimatyczna – „Działania i narzędzia
niezbędne do wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego”

Na stronie www.koalicjaklimatyczna.org, w zakładce Publikacje/ Materiały Konferencyjne można pobrać:
1. prezentacje prelegentów

2. przedstawione na konferencji raporty tematyczne dotyczące różnych aspektów wdrażania
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego:

a. „Jakość usług energetycznych i redukcja emisji z dystrybucji i przesyłu energii”, opracowany
przez Tomasza Bańkowskiego

b. „Prognoza rozwoju rynku odnawialnej energetyki elektrycznej do roku 2020, z
uwzględnieniem perspektywy roku 2030”,
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

opracowany przez Macieja Stryjeckiego,

c. „Możliwości zwiększania efektywności energetycznej Polski w ramach wdrażania Pakietu
Energetyczno – Klimatycznego”, opracowany przez Szymona Liszkę, Sławomira Pasierba i
Jerzego Wojtulewicza, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii

3. podsumowanie konferencji „Droga ku efektywnemu wdrażaniu pakietu energetycznoklimatycznego” zorganizowanej 18 listopada 2009 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i
Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), autorstwa
Andrzeja Kassenberga, Instytut na rzecz Ekorozwoju
4. zaproszenie do udziału w organizowanym przez Koalicję Klimatyczną konkursie dla dziennikarzy
„Media z Klimatem”
5. informację na temat możliwości bezpłatnego wyświetlania filmu „Act now!”
6. broszurę „2 stopnie Celsjusza – granica nie do przekroczenia” Instytutu na rzecz Ekorozwoju
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