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Plan wystąpienia: 

• Podstawa rewizji Protokołu 

• Główne cele rewizji 

• Przyjęte zobowiązania Stron Konwencji 

•  Krajowe wyzwania w zakresie redukcji emisji w                       
odniesieniu do roku bazowego 2005 

• Emisje graniczne dla województw do roku 2020 

• Wnioski 



PODSTAWA REWIZJI PROTOKOŁU 

Brak ratyfikacji Protokołu przez większość Stron Konwencji, 

 

Wyznaczone limity redukcji emisji krajowych w Protokole do 

2010 roku nie dotrzymane przez Strony Protokołu, 

  

Brak kompatybilności z innymi protokołami konwencji i 

innymi dokumentami międzynarodowymi 

Katowice, dnia, nazwa wydarzenia/tytuł prezentacji 



Zapewnienie  akceptacji i ratyfikacji zrewidowanego Protokołu  
przez   większość  Stron  Konwencji, 

 

  Wyznaczenie i akceptacja przez Strony Konwencji poziomów 
redukcji emisji krajowych do roku 2020, 

 

  Akceptacja przez Strony Konwencji  11. Aneksów do Protokołu 
dotyczących limitów emisji SO2, NOx, PM10, PM2,5 , NMLZO, NH3  
z instalacji przemysłowych, z procesów stosowania 
rozpuszczalników organicznych,  limitów emisji ze środków 
transportu, a także limitów  produktowych 

Główne cele rewizji Protokołu 



pułapy redukcji emisji SO2, NOx, NH3, NMLZO i PM2,5 do roku 2020, 

 rok bazowy do wyznaczania poziomu redukcji emisji  - 2005, 

 limity emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych oraz ze środków 

transportu na poziomie BAT dla nowych i istniejących instalacji, 

 okresy karencji dla osiągnięcia limitów emisji z instalacji istniejących, 

 zasady sprawozdawczości z realizacji zapisów Protokołu,   

 

Przyjęte zobowiązania Stron Konwencji 



  Polska nie jest Stroną Protokołu,  

  Pułapy redukcji emisji ustalone są dla Unii Europejskiej i wyniosły one 

dla: 

 SO2   -  59% 

 NOx   -  42% 

 NH3   -    6% 

 LZO   -  28% 

 PM2,5  -  22% 

 

 Komisja Europejska negocjowała z państwami członkowskimi krajowe 

poziomy redukcji emisji do roku 2020 w oparciu o scenariusze prognozy 

emisji opracowane przez IIASA modelem GAINS 

Krajowe wyzwania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do roku 
bazowego 2005 



Krajowe wyzwania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do 
roku bazowego 2005 

Żródło Raport KOBIZE 2012 



Krajowe wyzwania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do 
roku bazowego 2005 – negocjacje z KE pułapów krajowych 



Krajowe wyzwania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do roku 
bazowego 2005 – uzgodnione z KE pułapy redukcji emisji dla Polski 



Emisje graniczne dla województw do roku 2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trendy zmian krajowej emisji zanieczyszczeń 

Źródło: Raport KOBIZE 2017, w trakcie akceptacji przez MŚ 



Realizacja zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie redukcji 
emisji zanieczyszczeń 

Źródło:  Raport KOBIZE 2017, w trakcie akceptacji przez MŚ  



Realizacja redukcji emisji zanieczyszczeń na poziomie województw 
 w roku 2015 



Konieczny poziom redukcji emisji do roku 2020 w województwach  
o największym udziale w krajowej emisji zanieczyszczeń 

Województwo SO2 % redukcji NOx % redukcji NH3 % redukcji TSP % redukcji PM2,5 % redukcji NMLZO % redukcji

2015 120,1 108,1 35,0 40,2 15,8 107,3

2020 87,0 121,1 41,0 42,7 13,9 90,0

Konieczna 

redukcja 33,1 38,1 -13,1 0 -6,0 0 -2,4 0 1,8 13,2 17,3 19,2

2015 116,7 104,8 7,4 58,5 22,9 79,9

2020 84,5 117,5 9,5 62,1 20,3 67,0

Konieczna 

redukcja 32,2 38,1 -12,7 0 -2,1 0 -3,5 0 2,7 13,2 12,9 19,2

Mazowieckie

Śląskie



 

 

 Wobec przyjętej Krajowej Strategii Energetyki i Środowiska do roku 
2030 i założonej strukturze zużycia paliw w Polsce  jesteśmy na 
dobrej drodze wypełnienia zobowiązań redukcji emisji zanieczyszczeń 
objętych zrewidowanym Protokołem z Goetheborga 

 

 Na poziomie roku 2015 Polska osiągnęła nałożone limity emisji dla 
roku 2020 dla NOx oraz NH3,  natomiast problemem może być w 
ciągu kolejnych pięciu lat prawie 40% redukcja emisji SO2, prawie 
20% redukcja NMLZO oraz 13% redukcja emisji pyłów PM2,5 

 

 Dotrzymanie limitów emisji granicznych dla województw do roku 
2020 stanowi gwarancję wypełnienia zobowiązań 
międzynarodowych Polski 

 

 Konieczne jest wprowadzenie tych limitów do programów ochrony 
powietrza i konsekwentny monitoring dochodzenia do osiągnięcia 
tych limitów 

 

 

Wnioski 



 

 Przyjęte limity emisji dla instalacji przemysłowych pokrywają się z 

poziomami przyjętymi w dyrektywie 2010/75/WE (IED) o emisjach 

przemysłowych, w związku z czym i tak muszą być osiągnięte przez 

operatorów instalacji w Polsce 

 Zagrożeniem są wysokie koszty osiągnięcia założonych poziomów redukcji 

emisji, które według wyliczeń IIASA dla Polski dla scenariusza podstawowego 

wyniosą 9 mld EUR/rok, co stanowi 2,2% PKB 

 Zagrożeniem jest nałożenie kar przez Komisję  za niedotrzymanie podjętych 

zobowiązań  w przyjętym Protokole. 

 

Wnioski 



   Dziękuję za uwagę 


