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W ŚWIETLE POLITYKI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wprowadzenie

Koncepcja rozwoju zrównoważonego, ewoluująca zwłaszcza w ostatniej 
dekadzie XX w., ma obecnie ugruntowaną pozycję zarówno w literaturze na
ukowej, jak i w praktyce gospodarczej. W bogatym dorobku konceptualnym 
tego paradygmatu podkreśla się przede wszystkim jego cywilizacyjny wymiar 
rozumiany jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej
generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb 
rozwojowych” '.

W licznych dokumentach państwowych oraz regulacjach ustawowych, roz
wój zrównoważony określa się jako „[...] taki rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych 
społeczeństw lub ich obywateli -  zarówno współczesnego, jak  i przyszłych poko
leń -  następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i spo
łecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawo
wych procesów przyrodniczych”2.

1 Nasza W spólna Przyszłość. Raport Św iatow ej K o m is ji do spraw Ś rodow iska  i Rozw o ju . G.H. Brundtland. 
PW E . Warszawa 1991.

2 Ustawa o ochronie i kształtow aniu środow iska z 3 1 styczn ia  1980 r. z  póżn. zm.
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Rozwój zrównoważony jest od kilku lat jedną z zasad ustrojowych pań
stwa, co oznacza, że integracja i koherencja aspektów ekonomicznych, ekolo
gicznych i społecznych w procesie rozwoju kraju należy do najbardziej żywot
nych interesów narodowych.

Z definicji ustawowej i z zasady konstytucyjnej wynika, że trwały i zrówno
ważony rozwój jest procesem długofalowy m, rozłożonym na pokolenia. Ważne jest 
jednak to, że wszelkie decyzje i działania społeczno-gospodarcze, w tym stymulują
ce je  strategie, programy i plany rozwoju gospodarczego, społecznego czy ochrony 
środowiska i jego zasobów odzwierciedlone w dokumentach rządowych, powinny 
być ze sobą logicznie zintegrowane i powiązane celami, zadaniami i instrumentami 
wdrażania, stanowiącymi istotę i treść polityki zrównoważonego rozwoju.

Polityka zrównoważonego rozwoju integruje polityki sektorowe (w tym 
problemowe). Jej składowymi są więc m.in. polityka energetyczna i ekologiczna 
będące przedmiotem wielu dokumentów rządowych. Dotychczas nie wypraco
wano jednak jednolitego dokumentu rządowego „Polityka zrównoważonego 
rozwoju kraju”, choć terminem tym posiłkuje się zarówno literatura przedmiotu, 
jak  i praktyka gospodarcza.

Podstawę do analiz powiązań polityki energetycznej z ekologiczną w aspek
cie polityki zrównoważonego rozwoju daje wyłącznie opracowany przez Minister
stwo Środowiska w 2000 r. dokument „Polska 2025. Długookresowa strategia 
trwałego i zrównoważonego rozwoju”1. Dokument ten, będący wizją rozwoju pro
cesów społecznych i gospodarczych na tle uwarunkowań i możliwości stworzo
nych przez środowisko, zawiera strategiczne cele, zasady i zadania, które po
winny realizować polityki sektorowe, w tym polityka ekologiczna i energetycz
na. Dokument przedstawia też instrumenty wspomagające realizację wyzwań dla 
zrównoważonego i trwałego rozwoju, odnoszące się również do sektorów ener
getyki i środowiska.

Propozycje działań zawarte we wspomnianym dokumencie powinny mieć 
„przełożenie” na instrumenty regulacyjne i wykonawcze polityk sektorowych 
i problemowych, by osiągnąć pożądany stan (rozwoju zrównoważonego) w okre
ślonym czasie.

Analiza i ocena spójności polityki ekologicznej i energetycznej państwa 
w dokumentach rządowych w aspekcie polityki zrównoważonego rozwoju wy
maga odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
1. Czy i w jakim  zakresie dokumenty polityki ekologicznej państwa m ają od

niesienie do energetyki?

' Po lska  2025. D ługookresow a strategia trwałego i zrów now ażonego rozwoju. M in is te rstw o  Środow iska.
W arszawa 2000.
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2. Czy i w jakim  zakresie dokumenty polityki energetycznej m ają odniesienie 
do ochrony środowiska?

3. Czy kreowane przez stosowne resorty regulacje prawne i ekonomiczno- 
-finansowe zapewniają skuteczność realizacji polityki zrównoważonego rozwoju?

1. Polityka zrównoważonego rozwoju jako pod
stawa zintegrowania polityki ekologicznej 
i energetycznej państwa

Polityka zrównoważonego rozwoju to „[...] polityka wdrażania zmian o cha
rakterze cywilizacyjnym na każdym szczeblu zarządzania w sferze społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej, służących poprawie jakości życia ludności w grani
cach wyznaczonych odpornością środowiska”4. Powinna być więc rozumiana „[...] 
jako polityka gospodarczo-społeczno-ekologiczna zapewniająca cywilizacyjny 
postęp poprzez zintegrowane i zrównoważone rozwiązywanie problemów 
w sferze rządzenia i zarządzania”5.

Powyższe definicje wskazują, iż polityka zrównoważonego rozwoju jest 
zadaniem organów państwa i władz samorządowych różnych szczebli. W sferze 
regulacyjnej wyodrębnione szczeble kierowania m ają zatem obowiązek ścisłego 
zintegrowania wyodrębnionych polityk problemowych i sektorowych: ekolo
gicznej, gospodarczej (w tym energetycznej) i polityki społecznej dla zapewnie
nia nadrzędnych celów ogólnospołecznych -  trwałej poprawy jakości życia 
i utrzymania funkcjonalności systemu ekologicznego w wymiarze międzygene- 
racyjnym i globalnym, które artykułuje zrównoważony rozwój. Integracja poli
tyk sektorowych powinna dotyczyć: celów, zadań i instrumentów wdrażania.

Na poziomie celów (i z punktu widzenia podjętego tem atu) integracja taka 
ma trzy zasadnicze wymiary6:
1. Określenie nadrzędnych celów i priorytetów polityki ekologicznej w odnie

sieniu do sektorów gospodarczych (w tym sektora energetycznego) i sektora 
„społecznego”, za które uznaje się obecnie ograniczenie zasobochłonności 
procesów gospodarczych i konsumpcji w skali globalnej i narodowych go
spodarek oraz wzrost produktywności wykorzystywanych zasobów (zwłasz
cza nieodnawialnych) na szczeblu mikroekonomicznym. W odniesieniu do 
sektora energetycznego oznacza to przede wszystkim: zmniejszenie energo

4 k .  Górka, B  Poskrobko: O chrona Ś rodow iska  PW E . W arszawa 2001. s. 85.
Ibid., s 85
I. ku las: Rozw ój zrów now ażony w yzw an iem  d la  integrującej się Europy. W: System y gospodarcze i ich 
ewolucja. M ode l po lsk iej gospodark i u  kontekśc ie  przyszłego członkostw a w U E . Praca zb io row a pod red
S. Swadźby. A B , Katow ice  2002. s. 491.
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chłonności procesów gospodarczych i konsumpcji, ograniczenie zużycia za
sobów kopalnych jako nośnika energii i rozwój odnawialnych źródeł energii 
ograniczających także emisję zanieczyszczeń. W perspektywie długookreso
wej wskazane cele będą stymulować trwałą dyspozycyjność systemu ekolo
gicznego dla gospodarki i społeczeństwa oraz poprawę jakości środowiska.

2. Wpisanie nadrzędnych celów i priorytetów ekologicznych (wymiaru 1) w cele 
i priorytety polityki gospodarczej (w tym energetycznej). W polityce energe
tycznej celami tymi są: wzrost efektywności energetycznej, doskonalenie 
i wdrażanie nowych, tzw. czystych technologii wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej, wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł wykorzystywa
nych lokalnie w bilansie energetycznym (tzw. „czysta energia”). Wskazane 
cele zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju przez: decentralizację wy
twarzania energii, wzrost konkurencyjności sektora na rynku oraz rozwój lo
kalnych rynków pracy.

3. Wpisanie celów polityki ekologicznej (wymiaru 1) i proekologicznych celów 
polityki energetycznej (wymiaru 2) do celów polityki społecznej. Oznacza to 
przede wszystkim: kształtowanie świadomości egzystencjalnej społeczeństwa 
i modelu tzw. zrównoważonej konsumpcji zasobów i energii (np. przy okazji 
planowanych zakupów dóbr), aktywizację zawodową na lokalnym rynku pracy 
itp. W konsekwencji wskazane cele zapewnią społeczeństwu bezpieczeństwo 
energetyczne i ekologiczne, lepsząjakość życia i dobrobyt społeczny.

Zintegrowany wymiar celów i priorytetów polityk sektorowych adekwatny 
do polityki zrównoważonego rozwoju wymaga też wykreowania stymulatorów 
tego procesu, czyli narzędzi i instrumentów umożliwiających współdziałanie i ak
tywne zaangażowanie wszystkich podmiotów rynku (grup interesu) w osiągnięcie 
wspólnego celu -  zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społecznego. Należą do 
nich wzajemnie ze sobą zintegrowane7:
1. Regulacje bezpośrednie, stwarzające warunki organizacyjno-prawne do pro

wadzenia aktywnej polityki zrównoważonego rozwoju w wymiarze prze
strzennym i sektorowym oraz ustanawiające procedury przestrzegania prawa 
przez podmioty rynku.

2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe, które przez szeroko pojęte ceny i me
chanizmy rynkowe w ym uszają internalizację zewnętrznych kosztów ekolo
gicznych i m otywują podmioty rynku (w tym gospodarstwa domowe) do ra
cjonalizacji gospodarowania zasobami nieodnawialnymi, oszczędności kon
sumpcji energii, ograniczania odpadowości procesów wytwórczych itp.

1 Ibid., s 496.
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3. Narzędzia i mechanizmy społecznego nacisku (wspomagające), które przez 
informację, komunikację i edukację oddziaływają na wzrost świadomości 
różnych grup społecznych, model zrównoważonej konsumpcji energii, uspo
łecznianie procesów podejmowania decyzji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, 
warunkowaną ekologicznie społeczną akceptację firm i ich wyrobów itp.

4. Mechanizmy i procedury samokontroli ekologicznej podmiotów gospodar
czych, które wskazując na tzw. dobre praktyki postępowania, skłaniają do 
podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz postulowanych z punktu 
widzenia polityki zrównoważonego rozwoju parametrów jakościowych pro
cesów i wyrobów oraz ich afirmacji na rynku konkurencyjnym (systemu śro
dowiskowego i zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem).

Wymienione grupy narzędzi i instrumentów wdrażania polityki zrówno
ważonego rozwoju zintegrowane ze sobą m ają istotne znaczenie aplikacyjne. 
Pozwalają bowiem na realizację obowiązującej w Unii Europejskiej doktryny 
„zarządzania procesami gospodarczymi przez środowisko”, na podstawie zasady 
„podwójnej korzyści” -  ekologicznej i ekonomicznej.

Dla sektora energetycznego i środowiskowego szczególne znaczenie ma 
skonkretyzowanie celów i zadań polityki państwa w powszechnie obowiązują
cym prawie oraz w dokumentach planistyczno-politycznych.

2. Ranga i struktura dokumentów prawnych 
wyznaczających politykę energetyczną 
i ekologiczną państwa

W okresie transformacji systemowej -  gospodarczej i politycznej -  doko
nano radykalnej przebudowy całego systemu prawa krajowego, w tym prawo
dawstwa z zakresu ochrony środowiska i energetyki. Nadrzędny charakter przy
jętej w 1997 r. Konstytucji RP sprawia, iż kreowane przez władze publiczne 
różnych szczebli polityki sektorowe, w tym energetyczna i ekologiczna, muszą 
opierać się na zasadach konstytucyjnych.

Regułą wynikającą z ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej 
Polskiej (art. 20 konstytucji) powinna być zasada wolności działalności gospo
darczej. Jednakże planowanie i stawianie zadań w ważnych dla społeczeństwa 
obszarach: gospodarczym (energetycznym), społecznym i środowiskowym, musi 
być domeną władz publicznych.

Duże znaczenie ma art. 5 konstytucji o obowiązku władz publicznych kie
rowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli łączenia elementów środo
wiskowych, ekonomicznych i społecznych w politykach sektorowych. Rozwi
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nięciem i uszczegółowieniem tej zasady jest postanowienie art. 74 konstytucji, 
zobowiązujące m .in. władze publiczne do ,.[...] zapewnienia bezpieczeństwa 
ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom’’. Zatem we wszystkich 
sferach planowania społeczno-gospodarczego organy administracji publicznej 
powinny uwzględniać czynnik środowiskowy. Te fundamentalne dla ochrony 
środowiska w Polsce postanowienia zostały przełożone na liczne zapisy usta
wowe i związane z nimi akty wykonawcze.

Kolejną zasadę wyznacza art. 7 konstytucji. Zgodnie z jego zapisem organy 
administracji publicznej, formułując pewne cele działalności społeczno- 
-gospodarczej i środki ich realizacji, działają na podstawie i w granicach prawa. 
Oznacza to, iż np. ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest możliwe 
tylko ze względu na ważny interes publiczny i tylko w akcie prawnym rangi usta
wy8. Wpływa to na zakres i środki stosowane w różnych aktach prawnych, np. 
w ustawie prawodawca może narzucić obowiązki na przedsiębiorców, ale nie moż
na tego dokonać np. w „Założeniach polityki energetycznej państwa do 2020 r.”9.

Zasady konstytucyjne m ają duże znaczenie praktyczne, ponieważ polityka 
państwa powinna być interpretowana w zgodzie z postanowieniami konstytucji, 
a elementy polityki państwa niezgodne z konstytucją powinny być usuwane.

Ważną grupę dokumentów prawnych wyznaczających politykę energe
tyczną i ekologiczną państwa stanow ią ratyfikowane umowy międzynarodowe, 
ustawy i rozporządzenia czy prawo miejscowe -  tzw. prawo o powszechnej mo
cy obowiązywania.

Prawo powszechnie obowiązujące jest instrumentem polityki10. Znajdują 
się w nim zarówno cele polityczne (także z zakresu energetyki i środowiska), jak  
i mechanizmy osiągnięcia tych celów. Ustawy tworzą ramy prawne dla poszcze
gólnych dziedzin aktywności gospodarczej i społecznej, wprowadzają też ogra
niczenia i nakładają obowiązki na podmioty gospodarcze. Rozporządzenia zaś są 
konkretyzacją polityki. Dla prawa energetycznego -  np. wsparcie energetyki 
odnawialnej czy poprawa efektywności energetycznej, zaś dla ochrony środowi
ska -  m .in. opłaty, podatki, kary administracyjne, sporządzanie ocen oddziały
wania na środowisko, pomoc ze środków funduszy publicznych, handel zielo
nymi certyfikatami itp.

8 L. Karsk i: P o lityka  państwa na pogran iczu  energetyki i ochrony środow iska. N a js iln ie jszy  oręż. „N afta  &  
G a z  B izne s”  2004, kw iec ień .

9 Za łożen ia  p o lity k i energetycznej państwa do 2020 r. M in is te rstw o  G ospodark i. W arszawa 2000
111 L. Karsk i: Op. cit., s. 3.
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Do najważniejszych ustaw (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) re
gulujących konieczność harmonizacji polityki energetycznej i ekologicznej pań
stwa należą:
-  Prawo ochrony środowiska z 2001 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
-  Prawo energetyczne z 1997 r. (Dz.U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).
-  Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne (zmieniająca) (Dz.U. 2005, nr 

62, poz. 552).
-  Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnia

nych i innych substancji (Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784).
-  Rozporządzenie Rady M inistrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegóło

wych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące reduk
cji emisji ze źródeł spalania paliw, związane z odnawialnymi źródłami ener
gii, służące zastosowaniu technologii zapewniających czystą i energoosz
czędną produkcję oraz oszczędzania surowców.

Ponadto ważne są  ustawy innych resortów wraz z rozporządzeniami, 
w tym o: zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 415), finan
sowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363), wspieraniu przed
sięwzięć termoizolacyjnych (Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1121), dopuszczalności 
pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska (Dz.U. 2002, nr 231, 
poz. 1938), podatku akcyzowym (Dz.U. 2002, nr 27, poz. 269) itp.

Polska jest też stroną kilkunastu umów międzynarodowych, konwencji 
dotyczących ochrony środowiska i\lub energetyki, wśród których należy wyróż
nić ratyfikowany Protokół z Kioto, Kartę Energetyczną i B iałą Księgę, wynika
jące z członkowstwa Polski w UE. Określono w nich m.in. cele związane ze 
zmniejszeniem presji energetyki na środowisko przez ograniczenie emisji tzw. 
gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odna
wialnych źródeł energii itp.

Kolejna grupa dokumentów prawnych wiążących politykę energetyczną 
i ekologiczną państwa to dokumenty planistyczno-polityczne mające charakter stra
tegiczny (w zakresie celów i kierunków polityki państwa) i dotyczące specyficznych 
dziedzin (czy problemów) rozwoju kraju. Do najważniejszych dokumentów należą:
-- Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju11.
-  11 Polityka ekologiczna państw a12.
-  Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspek

tywy na lata 2007-2010 1'.

"  Po lska 2025. Op. c ii
’ ’  II P o lityka  eko log iczna  państwa. M in is te rs tw o  Ś rodow iska, W arszawa 2000.

Po lityka  eko log iczna państwa na lata 2003-2006 z  uw zg lędn ien iem  perspektyw  na lata 2007-2010. Rada 
M in is trów . Warszawa 2002
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-  Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony śro
dowiska w programach sektorowych14 (załącznik Polityki ekologicznej pań
stwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”).

-  Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokument sejmowy nr 2215) i odpowiadające jej programy sektorowe (Pro
gram rozwoju energetyki wiatrowej na lata 2002-2005l5).

-  Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce do 2020 r.16.

-  Założenia polityki energetycznej państwa do 2020 r.17.
-  Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r.18.
-  Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym (projekt 2004 r.)19.

Wąskie ramy artykułu uniem ożliwiają szczegółową analizę dokumentów 
polityki energetycznej i ekologicznej państwa w aspekcie ich wzajemnej spójno
ści oraz zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju20. Stąd ograniczono się 
do ogólnej oceny dokumentów prawnych obu polityk, wskazując na stopień 
i zakres zharmonizowania celów zawartych w dokumentach planistycznych oraz 
instrumentów regulacyjnych kreujących tzw. zrównoważoną politykę energe
ty czn ą  adekwatną do zrównoważonego rozwoju.

3. Ocena spójności polityki ekologicznej 
i energetycznej państwa w aspekcie celów 
i instrumentów realizacji polityki zrównoważo
nego rozwoju

Jednym z głównych adresatów „II Polityki ekologicznej państwa”21 wzo
rującej się na „Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju 
Polski do 2025 r.” jest sektor energetyczny.

u  W ytyczne dotyczące zasad i zakresu uw zg lędn ian ia  zagadnień ochrony środow iska w  programach sektoro
wych. Rada M in is trów . W arszawa 2002

15 Program  rozw oju  energetyki w iatrow ej na lata 2002-2005. M in is te rs tw o  Środow iska. W arszawa 2001.
1,1 Po lityka  k lim atyczna  Po lsk i. Strategie redukcji em is ji gazów  ciep la rn ianych  w  Polsce do roku 2020. M in i

sterstwo Środow iska. W arszawa 2003.
' '  Za łożen ia  p o lity k i energetycznej państwa. .. op. c ii.

Ocena rea lizac ji i korekta założeń p o lity k i energetycznej państwa do 2020 r. M in is te rstw o  Gospodark i. 
U rząd Regu lac ji Energetyki w  konsu ltacji z  M in is te rstw em  Finansów. W arszawa 2002.
Doktry na zarządzan ia bezpieczeństwem  energetyczny m (projekt). M in is te rstw o  G ospodark i i Pracy. W ar
szawa 2004

211 Szczegó łow a ana liza  tematyczna jest zawarta w pracy: I Kulas: Pow iązan ie  p o lity k i energetycznej i ochro 
ny ś rodow iska  w dokum entach rządow ych ja k o  element rea lizac ji p o lity k i zrów now ażonego rozw oju  B a 
dan ia statutowe. A E . Katow ice  2004 (m aszynopis).

21 II P o lity ka  eko log iczna  państwa. Op. c ii.
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Główne relacje między polityką ekologiczną a sektorem energetycznym 
zostały w tym dokumencie w sposób ogólny przedstawione przez określenie22:
-  problemów strategicznych polityki ekologicznej,
-  współzależności między polityką ekologiczną a politykami sektorowymi 

niezbędnych dla realizacji zrównoważonego rozwoju,
-  istoty i metod ekologizacji polityk sektorowych, w tym energetyki,
-  priorytetowych metod realizacji polityki ekologicznej państwa w ramach 

poszczególnych sektorów, w tym sektora energetycznego,
-  wskazań poświęconych racjonalnemu użytkowaniu zasobów, ale odnoszą

cych się do poszczególnych polityk sektorowych,
-  potrzeby przygotowania programów wykonawczych i harmonogramów osią

gania celów polityki ekologicznej.
Powyższe wskazania zostały skonkretyzowane w wytycznych „Polityki 

ekologicznej na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007- 
-2010” oraz w problemowych politykach, strategiach i programach (wskazanych 
w opracowaniu), dotyczących ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz wykorzystania i rozwoju energii odnawialnej23. W dokumentach 
tych zasadniczą wagę przywiązuje się do:
-  bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego przez dywersyfikację źródeł 

energii,
-  zmniejszenia udziału węgla kamiennego i brunatnego w krajowym zapotrze

bowaniu na energię -  docelowo do poziomu 60%,
-  zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w krajowym bi

lansie energii pierwotnej do 7,5 % w 2010 r. (14% w 2020 r.),
-  aktywizacji lokalnego „zielonego” zatrudnienia,
-  wdrażania nowych, „czystych” technologii wytwarzania energii,
-  ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza z dużych obiektów spala

nia paliw kopalnych i dostosowania się do przepisów UE w tym zakresie,
-  poprawy efektywności energetycznej i oszczędnemu użytkowaniu energii.

W podstawowym dokumencie planistycznym polityki energetycznej „Za
łożenia polityki energetycznej państwa do 2020 r.”24 oraz w ustawie „Prawo 
energetyczne”23 wskazuje się, że celem polityki energetycznej państwa jest „[...] 
tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju poprzez m.in. zapewnie
nie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efek

22 B. F iedor. S. Czaja. A . G raczyk . Z . Jakubczy k: Podstaw y ekonom ii środow iska i zasobów naturalnych. Red.
B  Fiedor. Wyd. Ć .U  Beck, W arszawa 2002. s. 450.

2' W ytyczne dotyczące zasad i zakresu.... op cii.
24 Za łożen ia  p o lity k i energetycznej państwa do 2020 r. Op. c ii.
25 Ustawa ..Prawo energetyczne". D z .U . 1997. nr 54. poz. 348 z  późn. zm.
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tywności energetycznej oraz ochronę środowiska” . Wśród postulowanych celów 
szczegółowych, obok tych zw iązanych transformacją systemową i urynkowieniem 
sektora energetycznego, postuluje się cele zbieżne z wytycznymi polityki ekolo
gicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Zalicza się do nich przede wszystkim:
-  zwiększenie udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej -  odnawial

nych i alternatywnych nośników energii,
-  poprawę efektywności energetycznej przez wdrażanie nowych technologii 

wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
-  produkcję energii cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną,
-  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez sektor energetyczny i dostosowa

nie się do standardów unijnych w tym zakresie.
Wskazane cele i zadania wymienionych dokumentów planistycznych obu 

polityk (z 2000 r.) oraz ich analiza, upoważniają do stwierdzenia, że formalna 
harmonizacja tych polityk jes t zawarta w celach strategicznych (do 2020 r.) 
i wybranych zadaniach przewidzianych do realizacji (do 2010 r.). Stanowią one 
zatem solidną podstawę długookresowego równoważenia systemu energetycz
nego, który powinien:
-  zapewniać bezpieczeństwo energetyczne,
-  być konkurencyjny, efektywny, wspierać wzrost gospodarczy, zatrudnienie,
-  chronić zdrowie ludzi, środowisko i zachować zasoby także dla przyszłych 

pokoleń.
Z punktu widzenia polityki zrównoważonego rozwoju ważne jes t jednak, 

aby formułowane cele i zadania były nie tylko literalnie wpisane w dokumenty 
planistyczne, ale miały odzwierciedlenie w instrumentach regulacyjnych, i to o 
powszechnej mocy obowiązywania, które wyznaczają rzeczywisty obszar zinte
growania polityki ekologicznej i energetycznej oraz skuteczność polityki zrów
noważonego rozwoju.

Oceniając ten aspekt harmonizacji polityk sektorowych, należy wskazać, 
iż polityka ekologiczna państwa w licznych dokumentach, określając w latach 
2000-2002 harmonogram czasowy zadań, postulowała też zakres instrumentów 
niezbędnych (działań) do ich realizacji, m.in. takich jak:
-  przejrzyste zasady koncesjonowania działalności w sektorze energetycznym 

uwzględniające stosowanie technik BAT i dostęp do rynku energii z odna
wialnych źródeł,

-  przejrzysty system cen nośników energii internalizujący koszty środowiskowe,
-  promocja nowoczesnych i energooszczędnych technik w elektroenergetyce 

przez system zachęt dla sektora publicznego do podejmowania inwestycji, a dla 
przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji racjonalizujących i oszczędzają
cych zużycie energii, etykiety efektywności energetycznej itp.,
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-  promocja energetyki odnawialnej przez mechanizmy finansowe wspierające 
produkcję i sprzedaż energii z odnawialnych źródeł,

-  decentralizacja polityki energetycznej na poziom samorządu regionalnego 
i lokalnego przez porozumienia gmin z przedsiębiorstwami energetycznymi,

-  rynkowe sterowanie jakością  środowiska przez handel uprawnieniami do 
emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza C 0 2, S 0 2, NOx.

Niestety, większość postulowanych w polityce ekologicznej państwa re
gulacji prawno-ekonomicznych nie uzyskało w latach 2001-2003 dostatecznej 
akceptacji politycznej i branżowej, co nie wpłynęło korzystnie na zintegrowany 
wymiar celów polityki zrównoważonego rozwoju.

Brak organu państwa odpowiedzialnego za politykę zrównoważonego roz
woju i stosownego dokumentu, partykularyzm polityczny, lobbing branżowy 
i ograniczenia finansowe powodowały niewystarczającą koordynację działań mię
dzy resortami i niespójność wielu kierunków postępowania, zwłaszcza w zakresie 
struktury wykorzystania paliw kopalnych i roli odnawialnych nośników energii 
w systemie energetycznym. Wskazane bariery przejawiały się w korektach doku
mentów planistycznych sektora energetyki, częstych nowelizacjach aktów praw
nych, ich rozproszeniu w różnych resortach, konieczności tworzenia nowych 
polityk i strategii. Potwierdzeniem tego są dokumenty: „Ocena realizacji i korek
ta założeń polityki energetycznej państwa do 2020 r.”26, nowelizacje ustawy 
„Prawo energetyczne” (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348) oraz ich rozporządzenia 
wykonawcze, odrzucenie projektu ustawy opracowanej w M inisterstwie Środo
wiska o „Rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii” itp.

Za realizację decyzji podjętych w politykach sektorowych są odpowie
dzialni ministrowie stosownych resortów. Jednakże z punktu widzenia rozwoju 
zrównoważonego, szeroka koordynacja polityki i działań państw (w ramach 
wielu resortów) jest nie tylko pożądana, ale jest konstytucyjnym obowiązkiem 
władz publicznych, do której obliguje też ustawa „Prawo ochrony środowiska” .

Impulsem do rozpoczęcia procesów harmonizacji polityki ekologicznej 
i energetycznej państwa było członkostwo Polski w Unii Europejskiej i transpo
zycja dyrektyw związanych z konsekwentnym wdrażaniem w UE tzw. zrówno
ważonej polityki energetycznej27 oraz z ratyfikacją (także przez Polskę) Protoko
łu z Kioto28. Dotyczą one w szczególności:
-  ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery' z dużych obiek

tów energetycznego spalania paliw stałych -  Dyrektywa 2001/80/EC,

2,1 Ocena rea lizacji i korekta założeń ... op cit.
27 Z rów now ażona po lityka  energetyczna jest rozum iana ja ko  w izua lny  e lekt w prow adzen ia  elementów och ro 

ny środow iska i zrównoważonego rozw oju  do po lityk  sektorowych.
M Konw encja  k lim atyczna  podpisana w 1997 r., w której Po lska  zobow iąza ła  się do 30%  redukcji em isji 

gazów  c iep larn ianych  w  2012 r. w stosunku do 1998 r. i 40%  do 2020 r.
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-  systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach 
W spólnoty -  Dyrektywa 2003/87/EC,

-  promocji energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych na we
wnętrznym rynku energii elektrycznej -  Dyrektywa 2001/77/EC,

-  poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach -  Dyrektywa 
2002/91/EC.

Pierwsza z Dyrektyw nakłada największe obciążenie dostosowawcze na 
elektrownie wykorzystujące węgiel jako  paliwo. Od 2008 r. wprowadza szczegó
łowe wymagania emisyjne w zakresie SO2, NO x i pyłu dla istniejących źródeł 
spalania. Stosowanie się do przepisów tej dyrektywy wymaga od polskich elek
trowni węglowych przeprowadzenia w ciągu najbliższych lat głębokich moder
nizacji ekologicznych, które powinny stymulować nowe technologie wytwarza
nia energii cieplnej i elektrycznej i racjonalne gospodarowanie zasobami zgod
nie z literalnymi celami polityki energetycznej i ekologicznej państwa. Należy 
podkreślić, że dotyczy to około 92% zainstalowanej obecnie mocy elektrycznej 
w źródłach cieplnych polskiej energetyki zawodowej29.

Transpozycją tej Dyrektywy, a przede wszystkim Dyrektywy 2003/87/EC 
do polskiego ustawodawstwa, jes t obowiązująca od stycznia 2005 r. ustawa o 
handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784) -  C 0 2 w okresie 2005-2007, z moż
liwością rozszerzenia w latach późniejszych na inne zanieczyszczenia. Upraw
nienia do emisji i ich alokacja (tzw. Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień) m ają 
być przydzielane prowadzącym „instalacje” objęte tym systemem, na podstawie 
określonej przez Komisję Europejską wielkości bazowej emisji dla kraju. Udział 
w handlu emisjami, tzw. „zielonymi certyfikatami”, pozwala przeznaczać uzy
skane z ich sprzedaży korzyści na rozwój odnawialnych nośników energii i czys
tych technologii spalania paliw.

Podstawowe założenia Dyrektywy 2001/77/EC dotyczą zdefiniowania 
źródeł odnawialnych, określenia dla UE i poszczególnych krajów zobowiązań 
ilościowych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, sche
matów wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, gwarancji pochodzenia 
energii odnawialnej według obiektywnych i czytelnych kryteriów, procedur ad
ministracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń w odniesieniu do elektrowni 
wytwarzających energię w źródłach odnawialnych, a także zagadnień związa
nych z dostępem do systemu przesyłowego30.

2* M . Zerka: Ro zw ó j rynku energ ii e lektrycznej w  Polsce. X II Konferencja  pi. ..Przyszłość energetyczna 
P o ls k i”  P A N , Kom ite t gospodark i surow cam i m inera lnym i. Instytut gospodarki surow cam i m inera lnym i i 
energią. K raków  2002.
Z . Muras: Energetyka odnaw ia lna, obow iązu jące rozw iązan ia  prawne a rzeczyw istość -  wybrane aspeklv. 
„B iu le ty n  U R E ”  2004.
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Wypełnieniem tej Dyrektywy w polityce energetycznej państwa są noweli
zacje ustaw  „Praw o energetyczne” i „P raw o ochrony środow iska” z kw ietnia 
2004 r. i m arca 2005 r.31.

Na mocy tych nowelizacji od stycznia 2005 r. do zakupu lub produkcji 
energii odnawialnej są zobligowane przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące 
się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię 
odbiorcom, którzy dokonują jej zakupu na własne potrzeby na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej.

Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym kraju ma 
wynosić 3,1% w 2005 r. i wzrastać do 7,5% w 2010 r.

Wprowadza się też „gwarancje pochodzenia” czystej energii, minimalne 
sankcje za niewykonanie obowiązku oraz koncesje na wytwarzanie energii 
z odnawialnych źródeł. Bardzo istotnym elementem wsparcia energetyki odnawial
nej jest przyznanie wszystkim podmiotom gospodarczym pierwszeństwa w świad
czeniu usług przesyłowych energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źró
dłach oraz obowiązek odbioru (przez operatorów sieci) całości energii elektrycznej 
wytworzonej w źródłach odnawialnych. Dopuszcza się też technologie współspala- 
nia (węgiel z biomasą) ważne w aspekcie wywiązania się z obowiązku przez ener
getykę węglową.

Powyższe regulacje wspiera system pomocy publicznej ze środków kra
jowych i unijnych określony rozporządzeniem Rady M inistrów z 27 kwietnia 
2004 r. oraz inne instrumenty, jak  np. etykiety efektywności energetycznej, sys
tem EMAS UE itp.

Główną ideą nowych regulacji ustawowych jest rynkowe sterowanie pro
cesem rozwoju czystych technologii spalania (także współspalania) paliw kopal
nych, skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz wzrostu wykorzy
stania odnawialnych źródeł energii -  tzw. „mechanizm zobowiązań ilościo
wych” . Taki kierunek działań państwa determinuje więc rzeczywistą spójność 
polityki ekologicznej i energetycznej, którą zapewnia rozwój zrównoważony.

Krótki okres obowiązywania ww. instrumentów nie pozwala na rzetelną 
ich ocenę, lecz zmiany polityczne negatywnie weryfikują ich dotychczasową 
skuteczność, a w konsekwencji spójność polityk sektorowych w aspekcie polity
ki zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplar
nianych i innych substancji, obowiązująca od początku 2005 r., nadal nie posia
da rozporządzeń wykonawczych warunkujących uruchomienie wspólnotowego 
i krajowego systemu handlu emisjami C 0 2.

11 Ustawa z  dnia 02.04.2004 r. o zm ianie ustawy „Praw o energetyczne" oraz ustawy „Praw o ochrony środow iska” .
Dz.U . 2004. nr 91. poz. 875 oraz ustawa zm ieniająca z  dnia 04.03.2005 r. (Dz.U . 2005, nr 62, poz. 552).
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Najważniejszy dokument -  „Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji 
C O 2 na lata 2005-2007”, nie został do tej pory (wrzesień 2005 r.) przyjęty przez 
Radę Ministrów, po obniżeniu przez Komisję Europejską (w marcu 2005 r.) wiel
kości bazowej emisji C 0 2 z planowanych przez Polskę 860 min ton do 717 min 
ton C 0 2 (tj. o 16,5%) w latach 2005-2007, czyli rocznie z 286 niln ton C 0 2 do 239 
min ton C 0 2. Należy podkreślić, że opracowany przez rząd w 2004 r. i przedsta
wiony do akceptacji Komisji Europejskiej „limit uprawnień” uwzględniał zobo
wiązania redukcyjne Polski wynikające z Protokołu z Kioto oraz potrzeby 
i oczekiwania sektora energetycznego. Nie uwzględniał natomiast długofalo
wych celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych (40% do 2020 r.) okre
ślonych w rządowych dokumentach strategicznych, zwłaszcza w „Polityce kli
matycznej Polski”32.

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczyły nadmiernego rozdyspono
wania uprawnień do emisji przedsiębiorstwom, zwłaszcza energetycznym, oraz 
niezgodności z kryteriami Dyrektywy 87/2003/EC (dotyczącej m.in. prognoz 
wzrostu produkcji, a w konsekwencji emisji C 0 2). Przyznanie Polsce zbyt wy
sokich limitów w opinii Komisji Europejskiej doprowadziłoby do masowej 
sprzedaży uprawnień na rynku europejskim, spadku ceny 1 tony emisji C 0 2, co 
w konsekwencji nie motywowałoby firm do proekologicznych inwestycji33.

Obecnie jest przygotowywana kolejna, piąta już wersja KPRU. Najwięcej 
kontrowersji w toku branżowych „konsultacji” wzbudza rozdział uprawnień po
między sektory i instalacje, który w opinii praktyków powinien być obiektywny 
i „przejrzysty”, gdyż de fac to  jest alokacją dóbr o znacznej wartości materialnej 
i ma wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstw, zwłaszcza branży energetycznej.

Oprócz nierozwiązanego problemu alokacji uprawnień, ustawa o handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji 
w wyniku braku aktów wykonawczych nie wypracowała metodologii rozliczania 
emisji, systemu weryfikacji, raportowania itp. Konsekwencją luk prawnych 
i instytucjonalnych jest ryzyko i niepewność towarzyszące wszystkim sektorom 
i firmom uczestniczącym obligatoryjnie w systemie handlu uprawnieniami do 
emisji C 0 2, i to zarówno w systemie krajowym, jak  i wspólnotowym.

Podmioty sektora energetycznego wskazują ponadto na bariery wywiąza
nia się z ustawowych zobowiązań zakupu 3,1% odnawialnych nośników energii 
w 2005 r., wynikające z ograniczonej podaży tych nośników, zwłaszcza biomasy

”  A . Kassenberg: K ra jow y  Plan Ro zdz ia łu  Upraw n ień  -  instrument p o lity k i k lim atyczne j Po lsk i, czy  ty lko  
źród ło  dochodu dla przem ysłu. „B iu le tyn  K lim a ty c zn y  ' 2005, nr 4.
Badan ia  w ykazały, że ogran iczony przez K om is ję  Europejską lim it  uprawnień -  oko ło  240 m in ton C O ; 
roczn ie , pozw ala po lsk im  przedsięb iorstw om  na sprzedaż oko ło  20 m in ton C 0 2 roczn ie  na ry nku europej
sk im  w  latach 2005-2007.
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w technologiach wspólspalania z węglem, co generuje nieracjonalną gospodarkę 
drewnem, także o charakterze korupcjogennym.

Zmiany polityczne^ i niepewność co do kierunku zmian polityki Polski 
wobec Unii Europejskiej, polityki społeczno-gospodarczej państwa, w tym także 
polityki energetycznej, utrudniają współpracę międzyresortową i procesy po
dejmowania decyzji na szczeblu ministerialnym.

Zapowiadana jeszcze w 2004 r. i nadal potrzebna ustawa o rozwoju odna
wialnych źródeł energii, wymagająca zaangażowania także sektorów rolnictwa 
i leśnictwa w produkcję odnawialnych nośników energii, mogłaby ograniczyć te 
bariery i skuteczniej równoważyć system energetyczny, zapewniając osiąganie 
celów ekologicznych i czerpanie korzyści ekonomicznych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne. Ponadto przez aktywizację nowych, „zielonych” miejsc pracy, pro
jektowana ustawa byłaby silnym bodźcem do ograniczania strukturalnego bezrobo
cia na obszarach lokalnych, zapewniając większą „spójność społeczną”, a w konse
kwencji pełną integrację celów polityki zrównoważonego rozwoju.

EVALUATION OF THE COHESION OF THE ECOLOGICAL AND ENERGETIC 
POLICY OF A STATE IN THE CONDITIONS OF POLISH ECONOMY 

IN RELATION TO THE BALANCED DEVELOPMENT POLICY

Summary

T h e  e ssen ce  o f  th is  a r t ic le  is  to  s p e c ify  th e  m o s t im p o rta n t d o c u m e n ts  c o n ta in in g  la w  re g u 
la t io n s  fo r  th e  state  e n e rg e t ic  a nd  e c o lo g ic a l p o l ic y  an d  to  b r in g  o u t th e  le v e l o f  th e  in te g ra t io n  
b e tw een  a b o v e -m e n t io n e d  s e c to r ia l p o l ic ie s  d u e  to  the  o b je c t iv e s , ta sk s  and  w a y  o f  re g u la t io n s , 
th a t s h o u ld  s t im u la te  s u s ta in a b le  d e v e lo p m e n t. T h e  f ie ld  and  the  c o h e s io n  s co p e  o f  the  sepa ra ted  
s e c to r ia l p o l ic ie s  a l lo w s  to  a p p ra ise , h o w  de e p  a s u s ta in a b le  d e v e lo p m e n t (w h ic h  is  a ls o  a c o n s t itu 
t io n  p r in c ip le )  re f le c ts  on  the  state  e c o n o m ic  and  s o c ia l p o l ic y ,  e s p e c ia l ly  to w a rd s  th e  e n e rg e t ic  
se c to r.

4 W ybory  parlamentarne i p rezydenckie -  w rzesień/paździe rn ik  2005 r.




