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Od szczytu w Katowicach do zeroemisyjnej strategii dla Polski 

 

 

Net zero – nowy punkt odniesienia dla europejskiej i globalnej polityki klimatycznej 

Trzyletni okres między szczytami w Paryżu i Katowicach utrwalił istotną zmianę w myśleniu  

o długookresowych celach światowej polityki klimatycznej. O ile wcześniej dyskusje toczyły  

się wokół cząstkowych celów redukcyjnych (np. 40% do 2030 r. czy 80% do 2050 r.), to zapisy 

Porozumienia Paryskiego oraz najnowszy raport IPCC dot. ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C 

deklarują konieczność osiągnięcia w skali globalnej neutralności klimatycznej (net zero) najpóźniej w 

drugiej połowie XXI w. Realizacja tego celu wymagać będzie całkowitej lub niemal całkowitej 

dekarbonizacji sektora energetycznego i transportu, głębokiej redukcji emisji  

z procesów przemysłowych, a także znacznie wydajniejszego niż obecnie pochłaniania gazów 

cieplarnianych z atmosfery. 

Jednocześnie dynamika globalnych negocjacji klimatycznych oraz stanowiska poszczególnych państw 

wskazują, że kraje rozwinięte – w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej – będą musiały osiągnąć 

neutralność klimatyczną przed gospodarkami rozwijającymi się i rynkami wschodzącymi. Wypełnienie 

celów Porozumienia Paryskiego wymaga więc zbudowania w Europie, Stanach Zjednoczonych  

czy Australii gospodarki zeroemisyjnej (neutralnej klimatycznie) do połowy wieku. Przed COP24  

w Katowicach Komisja Europejska potwierdziła w swoim komunikacie poświęconym długoterminowej 

strategii niskoemisyjnej, że bierze pod uwagę taką możliwość. Do 2020 r. propozycje 

długoterminowych celów polityki klimatycznej dla Wspólnoty będą przedmiotem dyskusji pomiędzy 

państwami członkowskimi UE oraz jej instytucjami. Równolegle rządy krajowe muszą przygotować 

długoterminowe strategie niskoemisyjne dla własnych gospodarek. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, Unia Europejska podtrzymuje więc wolę pozostawania  

w czołówce globalnej polityki klimatycznej. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze  

UE jest jednym z największych rynków na świecie, a jednocześnie – wysoko uprzemysłowionym, 

kluczowym dostawcą technologii przemysłowych i usługowych, odczuwającym rosnącą presję 

konkurencyjną płynącą z coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki. Oznacza to, że wspieranie 

wczesnych wdrożeń i skalowanie przyszłościowych technologii na obszarze Wspólnoty jednocześnie 

kształtuje globalne trendy technologiczne, jak i pozwala firmom z Europy nie przeoczyć tworzenia się 

nowych nisz w światowej gospodarce. Dzięki tej strategii firmy europejskie znajdują się dziś w czołówce 

światowych dostawców najnowocześniejszych siłowni wiatrowych i w gronie właścicieli kluczowych 

patentów i praw intelektualnych z zakresu fotowoltaiki. Z drugiej strony, przemysł europejski musi 

wciąż nadążać za zmianami technologicznymi przychodzącymi z zewnątrz – przede wszystkim z USA, 

Japonii, Korei a w ostatnim okresie także Chin. Dotyczy to zarówno technologii energetycznych  

jak i innych sfer związanych bezpośrednio (samochody elektryczne) lub pośrednio (internet 5G, 

sztuczna inteligencja) z gospodarką zeroemisyjną.  
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Istotnym argumentem za celem net zero w Unii Europejskiej jest także kwestia bezpieczeństwa 

energetycznego – w przeciwieństwie do częściowej redukcji emisji, osiągnięcie neutralności 

klimatycznej oznacza niemal całkowite odejście od konwencjonalnych technologii wykorzystujących 

paliwa kopalne, a co za tym idzie znaczące ograniczenie zależności UE od importu ropy, gazu i węgla 

z innych części świata. Wobec ograniczonej podaży tych surowców ze źródeł europejskich w długim 

okresie kwestia ta ma więc wymiar strategiczny. Wreszcie, konsekwentne starania na rzecz 

wzmocnienia globalnej agendy klimatycznej – w tym ustalenia i wdrażania w życie negocjowanych  

w Katowicach czytelnych, multilateralnych ram współpracy w ramach Porozumienia Paryskiego – 

wpisują się w szersze priorytety polityki międzynarodowej. W szczególności w kwestie związane  

z utrzymaniem globalnego, konstruktywistycznego ładu opartego na regułach oraz wielostronnej 

współpracy między państwami. Unia Europejska – w tym Polska i cała Europa Środkowa –  jest jednym  

z największych beneficjentów gospodarczych (eksport na rynki globalne) i społecznych (rozbudowany 

welfare state, przy ograniczonych wydatkach obronnych) tego typu porządku międzynarodowego,  

dla którego poważnym zagrożeniem mogą stać się konflikty wynikające z katastrofalnych zmian klimatu 

i rywalizacji o surowce w sytuacji porażki polityki klimatycznej w skali globalnej. 
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Polska polityka klimatyczno-energetyczna – opóźniona transformacja czy stopniowe dojście  

do neutralności klimatycznej? 

W perspektywie 2050 roku Polska jest w stanie obniżyć emisje CO2 w sposób spójny zarówno  

z dotychczasowymi ambicjami Unii Europejskiej (80% redukcji emisji do 2050 r.) jak i nowym celem 

neutralności klimatycznej. Wskazują na to wyniki modelowania ścieżek emisji z kluczowych sektorów 

gospodarki do połowy wieku z wykorzystaniem modelu WISE MEEP, rozwijanego i regularnie 

aktualizowanego przez zespół WiseEuropa. 

Niezależnie od scenariusza, już w perspektywie 2040 r. konwencjonalne technologie węglowe 

odgrywają marginalną rolę w produkcji energii elektrycznej, a do 2050 r. są w pełni wycofane z miksu 

energetycznego. Zastępują je źródła odnawialne, osiągające co najmniej 70% udziału  

w produkcji energii – z tego ponad połowa przypada na energetykę wiatrową na lądzie i morzu. 

Pozostałą produkcję zeroemisyjnej energii może zapewnić rozbudowa elektrowni jądrowych zgodnie  

z rządowymi planami połączona z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii gazowych (elektrownie 

i elektrociepłownie gazowe uzupełniane przez instalacje CCS lub korzystające z syntetycznych paliw  

w ramach rozwiązań Power2Gas). Rezygnacja z energetyki jądrowej będzie wymagała dodatkowych 

inwestycji w instalacje OZE oraz uzupełniające je niskoemisyjne technologie gazowe. 

Emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych i procesów przemysłowych w Polsce  
w różnych scenariuszach polityki klimatycznej do 2050 r. 

 

Źródło: model WISE MEEP 
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Osiągnięcie celów klimatycznych przez Polskę będzie również wymagało niemal całkowitego wycofania 

się ze spalania paliw kopalnych w budynkach. Zastąpią je mikroinstalacje OZE, pompy ciepła oraz ciepło 

sieciowe pochodzące z zeroemisyjnych elektrociepłowni. Elektryfikacja pojazdów będzie musiała objąć 

przynajmniej połowę floty użytkowanej w roku 2050, a pozostała część będzie wymagać rozwoju 

biopaliw nowej generacji oraz paliw syntetycznych produkowanych z wykorzystaniem zeroemisyjnej 

energii elektrycznej. W emisyjnych branżach przemysłu konieczne będzie wdrożenie niskoemisyjnych 

procesów produkcyjnych obejmujących CCS, elektryfikację czy wykorzystanie alternatyw wobec węgla  

w wybranych procesach przemysłowych (np. wodoru). Koniecznym uzupełnieniem zmian będzie 

poprawa efektywności energetycznej we wszystkich sektorach, a także zmiana wzorców 

konsumpcyjnych oraz modelów biznesowych, na takie, które byłby zgodne z filozofią gospodarki 

obiegu zamkniętego. Pozwoli to na ograniczenie kosztów kapitałowych procesu transformacji. Można 

szacować, że dodatkowe nakłady kapitałowe w skali całej gospodarki będą wymagały podniesienia 

stopy inwestycji na poziomie zagregowanym o około 2-3% PKB. 

Szczegółowe symulacje modelu MEEP wskazują na kluczową rolę lat 2020-2030.  

W scenariuszu stopniowej transformacji emisje CO2 ze spalania paliw i procesów przemysłowych 

spadłyby o 30% do 2030 r., ok. 50% w 2040 r. i niemal 80% w 2050 r. Podjęcie wczesnych działań 

pozwala uniknąć kumulacji inwestycji w kolejnych dekadach, co wiąże się zarówno  

z oszczędnościami w skali makro jak i bardziej przewidywalnymi warunkami dla branży wykonawczej 

(sektora budowlanego, maszynowego, zaawansowanych usług inżynieryjnych czy konsultingowych). 

Przebudowa systemu paliwowo-energetycznego w okresie dekady – taka jaką przewiduje scenariusz 

opóźnionej transformacji - może okazać się niemożliwa ze względu na ograniczenia podażowe. Wiąże 

się ona także ze znacznym ryzykiem eskalacji kosztów zakupu uprawnień do emisji po roku 2030 przez 

polskie firmy energetyczne i przemysłowe (a być może także transportowe w sytuacji rozszerzenia 

systemu EU ETS o tę branżę). Warto zauważyć, że nawet ścieżka redukcji wpisująca się w wizję net zero  

na poziomie europejskim (scenariusz ambitna transformacja) wiążę się z pozostawieniem części emisji 

CO2 w skali całej gospodarki. Do roku  2030 r. w tym scenariuszu redukcja sięgnie  

ok. 40%, do 2040 r. wyniesie ok. 75%, by do 2050 r. sięgnąć 90%. Uzyskanie neutralności emisyjnej – 

około połowy stulecia – wymagać więc będzie zrównoważenia emisji z transportu, przemysłu oraz 

rolnictwa technologiami pochłaniania CO2. W tym scenariuszu będzie to jednak znacznie łatwiejsze  

ze względu na mniejszy wolumen emisji - niż w wariantach stopniowej lub opóźnionej transformacji. 

Efekty dotychczas realizowanej polityki energetyczno-klimatycznej (brak możliwości spełnienia celu 

OZE na 2020 r., zagrożone cele efektywności energetycznej oraz redukcji emisji  

w sektorach non-ETS) oraz plany deklarowane w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 

wskazują, że nasz kraj zmierza obecnie w kierunku scenariusza opóźnionej transformacji. Jednocześnie 

w debacie publicznej brakuje analizy efektywności kosztowej oraz długookresowego ryzyka tego typu 

działań, a także czy reaktywna postawa wobec kolejnych inicjatyw klimatycznych społeczności 

międzynarodowej jest rzeczywiście optymalną strategią długookresowego rozwoju dla jednego  

z najszybciej rozwijających się krajów świata. 
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Korzyści z długoterminowej strategii zeroemisyjnej 

Osiągnięcie zeroemisyjności w horyzoncie połowy stulecia jest zarazem wyzwaniem jak i szansą 

gospodarczą dla Polski. W przemyśle zmienić się muszą przede wszystkim branże energochłonne i 

emisyjne: hutnictwo żelaza i stali, produkcja cementu, szkła, papieru oraz ciężka chemia. Alternatywne 

procesy technologiczne w części z nich już istnieją, w innych muszą być dopiero wypracowane bądź 

rozwinięte. Jednocześnie warunkiem koniecznym głębokiej redukcji emisji w sektorze produkcyjnym 

będzie podaż dużych wolumenów zeroemisyjnej energii elektrycznej, co oznacza konieczność 

koordynacji polityki energetycznej i przemysłowej państwa. W zeroemisyjnej gospodarce elektryfikacja 

procesów przemysłowych będzie równie ważna co elektryfikacja transportu czy zapewnianie 

bezemisyjnego komfortu cieplnego w sektorze komunalnym. Przykładami możliwych kierunków 

rozwoju technologii są między innymi: wyłapywanie i sekwestracja CO2 powstającego  

przy wytwarzaniu cementu (CCS), produkcja wodoru na potrzeby hutnictwa na drodze elektrolizy,  

czy bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie energii elektrycznej w produkcji spożywczej  

lub chemicznej (ciepło przemysłowe). W krajach, które scharakteryzować można jako liderów  

transformacji przemysłu, tworzyć się będzie know-how w sektorze usługowym m.in. w sferze 

projektowania, inżynierii, wzornictwa, usług finansowych oraz konsultingu z zakresu gospodarki obiegu 

zamkniętego i usług obudowujących niskoemisyjne procesy przemysłowe (serwisowanie, 

modernizacja, oprogramowanie itp.).  

Ponieważ Unia Europejska, a w szczególności Europa Środkowa i Wschodnia (w tym Polska), budują 

swoją globalną konkurencyjność na przemyśle przetwórczym i nowoczesnych usługach typu B2B 

umiejętne zarządzanie transformacją jest w ich przypadku kluczowe. Dotyczy to w szczególności 

wyznaczenia długoterminowych celów redukcyjnych umożliwiających przemysłowi minimalizację 

ryzyka inwestycyjnego oraz dostarczenia konkurencyjnych narzędzi względem produkcji importowanej 

(np. opodatkowanie śladu węglowego wyrobów przemysłowych). Z drugiej strony ważne jest także 

wsparcie transformacji najbardziej narażonych branż (np. motoryzacja, przemysł ciężki) oraz właściwe 

rozłożenie kosztów i korzyści z niej płynących. Szczególną uwagę trzeba zatem zwrócić na osłonę 

najbardziej narażonych gospodarstw domowych i wsparcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego  

tak aby regiony, w których dziś ulokowane są wysokoemisyjne zakłady nie znalazły się  

w niekorzystnej sytuacji. 

 

Rekomendacje dla polityki publicznej – od strategii do działania 

Polska nie powinna dłużej unikać przygotowania długoterminowej strategii uwzględniającej scenariusz 

osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy wieku. Powinna ona zawierać porównanie kilku 

scenariuszy osiągnięcia celów określonych w Paryżu np. dzięki inwestycjom i innowacjom 

technologicznym lub zmianie wzorców konsumpcyjnych w społeczeństwie. Przygotowanie tego 

rodzaju dokumentu wymaga wydzielenia odpowiednich zasobów w administracji publicznej  

i koncentracji odpowiedzialności w jasno określonym centrum decyzyjnym. Stworzenie scenariusza net 

zero wymaga także przeprowadzenia szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami, w ramach 

których rząd w sposób klarowny przedstawiłyby istniejące dylematy i pola wyboru, przy jednoczesnej 

akceptacji nieuchronności redukcji emisji. 
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Strategia zeroemisyjna powinna stanowić podstawę rewizji celów krajowej polityki energetyczno-

klimatycznej do roku 2030, a także być punktem odniesienia dla obecnie wdrażanych inicjatyw, w tym 

dla programu „Czyste powietrze”, działań na rzecz wsparcia elektromobilności, modernizacji 

ciepłownictwa czy budowy gospodarki obiegu zamkniętego. W odróżnieniu od większości dziś 

funkcjonujących dokumentów publicznych musi ona brać pod uwagę wyniki najnowszych badań 

naukowych w obszarze technologii redukcji emisji oraz uwzględniać konieczność harmonizacji celów 

Polski z długoterminowymi strategiami innych państw europejskich. W warunkach zintegrowanej 

gospodarki globalnej, próba wdrażania całkowicie odrębnej strategii rozwoju przez małą gospodarkę 

otwartą, której model wzrostu oparty jest o eksport na rynki światowe jest z góry skazana na porażkę.  

 

Określenie w strategii skali oraz oczekiwanego tempa zmian na szczeblu sektorowym pozwoli  

na przyjęcie systemowego podejścia do finansowania transformacji, uwzględniającego zarówno różne 

formy bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych, jak i mobilizowanie środków prywatnych 

poprzez narzędzia regulacyjne, takie jak opłaty, zakazy czy standardy produktowe. Jedną z kluczowych 

kwestii do rozstrzygnięcia będzie przy tym kierunek wykorzystania środków z EU ETS oraz funduszy 

unijnych po 2020 r.. Ogólną zasadą finansowania transformacji powinna być ochrona najsłabszych 

wprowadzana jednak w sposób niespowalniający zmian, a więc kładąca nacisk na inwestycje  

w technologie trwale rozwiązujące problemy społeczne i środowiskowe zamiast podejmowania prób 

osłonienia gospodarstw domowych przed skutkami bezwładu strategicznego i decyzyjnego państwa  

w sferze energetycznej czy przemysłowej. Programy kompleksowej rewitalizacji tkanki miejskiej, 

głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, niskoemisyjny transport publiczny, 

elektryfikacja ogrzewania czy zeroemisyjna energetyka powinny mieć więc bezwzględny priorytet 

przed czystymi programami osłonowymi, których celem jest ochrona przed skutkami ograniczonej 

lub spóźnionej modernizacji. 

 

Kontakt: 

Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat  

e-mail: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu 

tel.: +48 792 733 596 

WiseEuropa www.wise-europa.eu 
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WiseEuropa to niezależny think-tank, który specjalizuje się w polityce 

europejskiej i zagranicznej oraz w  ekonomii. 

Naszą misją jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska 
gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych 
i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki 
na gospodarkę.  

W centrum naszych działań stawiamy pobudzanie i inspirowanie debaty 
publicznej o przyszłości Polski i Europy wynikające z przekonania, że w wolnym 
społeczeństwie ważne decyzje powinny być poprzedzone merytoryczną 
i wyczerpującą dyskusją.  

WiseEuropa angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców 
polityk publicznych z kraju i z zagranicy we wspólną refleksję na temat 
modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. 
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