Koalicja Klimatyczna
Warszawa, listopad 2008

STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ
w sprawie bieżącej polityki klimatycznej i energetycznej Polski
w kontekście 14 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmiany Klimatu.

Koalicja Klimatyczna z niepokojem śledzi defensywną politykę Polski w odniesieniu do ochrony
klimatu. Obecna postawa rządu polskiego jest niegodna gospodarza Konferencji Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu. Dlatego uznajemy za
niezbędne przedstawienie poniższych postulatów:

1. Gospodarzem Konferencji Stron jest Rząd Polski, a nie Ministerstwo Środowiska,
a odpowiedzialność za sukces Konferencji spoczywa na wszystkich członkach Rządu.
W sposób szczególny dotyczy to Premiera RP, konstytucyjnie odpowiedzialnego za
kreowanie polityki zagranicznej Polski i tworzenie jej właściwego wizerunku. Dlatego też
oczekujemy, że Premier weźmie udział w obradach wysokiego szczebla Konferencji
w Poznaniu i potwierdzi gotowość naszego kraju do realizacji strategicznego celu „Polityki
klimatycznej Polski” przyjętej przez rząd w 2003 roku, tj. 40% redukcji emisji gazów
cieplarnianych w okresie 1988 - 2020. Taka deklaracja będzie zgodna z projektem „Polityki
energetycznej Polski do 2030 roku”, gdzie za cel stawia się zeroenergetyczny wzrost oraz
uzyskanie 20% udziału odnawialnych źródeł energii w jej finalnym zużyciu.

2. Znaczący potencjał oszczędzania energii, który można uruchomić już od dzisiaj, wymaga
stworzenia Narodowego Programu Wzrostu Efektywności Energetycznej. Program
przyczyniłby się do aktywnego włączenia samorządów lokalnych, małych i średnich
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do działań w tym kierunku. Oznaczałoby to nie
tylko zmniejszenie zużycia energii i racjonalizację kosztów jej użytkowania, ale także
pobudzenie innowacyjności, nawiązanie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami
naukowymi i firmami doradczymi, produkcję na rzecz oszczędzania i efektywnego
użytkowania energii, czyli wykorzystanie krajowych osiągnięć naukowo-technicznych i
tworzenie miejsc pracy. Obecnie rząd ma do dyspozycji mechanizm białych certyfikatów,
który mógłby w krótkim czasie po wdrożeniu przynieść znaczącą poprawę w zakresie
efektywnego użytkowania energii. Narodowy Program powinien być tak skonstruowany,
aby co roku następowała poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 2-3%.
Oczekujemy, że w swoim wystąpieniu w trakcie COP 14 Premier w imieniu rządu polskiego
zadeklaruje przygotowanie takiego Programu w pierwszej połowie 2009 r.

3. Polska

posiada znaczący potencjał rozwoju energetyki odnawialnej. Obecnie
wykorzystujemy jedynie 17,4% tego, co jest ekonomicznie uzasadnione w odnawialnej
energetyce. Dlatego też uznajemy za niezbędne pilne przygotowanie programu
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wdrożeniowego osiągnięcia co najmniej 15-20% udziału OZE w finalnym zużyciu energii do
roku 2020/30 wraz z harmonogramem działań oraz projektami niezbędnych mechanizmów
prawnych, finansowych, informacyjnych i instytucjonalnych. Odnawialna energetyka
powinna dominować na znaczącym obszarze naszego kraju (poza dużymi obszarami
zurbanizowanymi). Przyczyniłoby się to do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju,
rozwoju lokalnego na terenach wiejskich oraz powstawania na nich „zielonych” miejsc
pracy. Zatrudnienie w energetyce odnawialnej jest 15 razy większe na jednostkę produkcji
niż w energetyce jądrowej. Deklaracja opracowania takiego Programu w I połowie 2009 r.
powinna zostać przedstawiona na forum COP 14 jako wyraz troski Polski o sprawy ochrony
klimatu globalnego.

4. Koalicja Klimatyczna oczekuje, że Polska, jako gospodarz 14 Konferencji Stron Konwencji
Klimatycznej, zaakceptuje pakiet energetyczno-klimatyczny UE i podejmie działania dla
jego pełnego wdrożenia. Widzimy potrzebę koordynacji tych działań, np. poprzez powołanie
Pełnomocnika Rządu, który zadbałby o wprowadzenie w życie zapisów pakietu w taki
sposób, aby nasz kraj w roku 2013 był do niego w pełni przygotowany.

Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej:
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego
Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Greenpeace,
Fundacja Ekologiczna Arka, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody,
Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny
Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Wielkopolski, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, WWF,
Zielone Mazowsze
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