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Fundacja Czyste Powietrze

Szanowna Pani Prezes,

objęcie Pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego patronatem Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, było oczywistą decyzją. Materiał, w którym poruszane są zagadnienia dotyczące 
polskiej polityki klimatycznej i ochrony środowiska, jest bowiem bliski naszym działaniom. 
Neutralność klimatyczna wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami, takimi jak: zeroemisyjna gospodarka, 
poprawa jakości powietrza oraz rozwój elektromobilności. Wszystkie te zagadnienia, poruszane 
w raporcie, należą do priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W zakresie transformacji energetycznej kluczowym dokumentem jest Polityka Energetyczna Polski do 
roku 2040, która tworzy oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii, jak 
i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19. 
PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji 
polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Zgodnie z tym dokumentem w ciągu najbliższych 10 
lat, co trzecia MWh wyprodukowanej energii elektrycznej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. 
W tym celu rozwijana będzie morska energetyka wiatrowa, która ma zagwarantować ok 8-11 GW mocy 
w 2040 oraz energetyka jądrowa w przypadku której przewidujemy 6-9 GW mocy. Kontynuowany 
będzie również rozwój fotowoltaiki, która do 2040 r. ma generować ok. 16 GW.

Priorytetowym zadaniem dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest również poprawa jakości 
powietrza w Polsce. W tym celu realizujemy program „Czyste Powietrze”, który przewiduje 
dofinasowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków 
mieszkaniowych. Do tej pory w jego ramach złożono już ponad 230 tys. wniosków na łączną kwotę 
ponad 4,1 mld zł. Podejmujemy jednak kolejne działania, aby program ten działał jeszcze efektywniej, 
aby jak najwięcej Polek i Polaków mogło z niego  skorzystać. Do włączenia się w program zachęcamy 
też gminy, dla których przygotowaliśmy pakiet zachęt na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Dzięki 
zawartym porozumieniom ułatwiają one mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego 
wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia mieszkańców. Coraz bliżej jest również ścieżka 
bakowa w „Czystym Powietrzu”, której potwierdzeniem są podpisanie umowy o współpracy 
z pierwszymi siedmioma bankami. Przypomnę też, że zgodnie z propozycją Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska na działania poprawiające jakość powietrza miałoby zostać przeznaczonych nawet 3,8 mld 



€, tj. ponad 17 mld złotych, z europejskiego Instrumentu na rzecz odbudowy, w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy.

Pracujemy też nad rozwojem zeroemisyjnego transportu. Na początku roku przeprowadziliśmy nabór 
wniosków o dofinansowanie do programu „Zielony transport publiczny”, którego budżet wynosił 1,1 
mld zł. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem samorządów. W związku z wyczerpaniem 
środków nabór został zamknięty już po 14 dniach od uruchomienia. Ponadto pracujemy nad 
utworzeniem stref czystego transportu, które wraz  z innymi instrumentami, jak np. niskoemisyjny 
transport publiczny, miejski transport publiczny, inteligentne systemy zarządzania ruchem czy budowa 
parkingów park&ride, przyczynią się do poprawy jakości powietrza w miastach.

Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny nawiązuje do powyższych działań Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska. Przygotowywany we współpracy Fundacji Czyste Powietrze z polskimi 
naukowcami raport stanowi ważne źródło informacji nt. polskiej polityki klimatycznej. Skupiając 
w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska 
naturalnego, jest też ważnym elementem promocji polskiej polityki klimatycznej. 
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