


 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram  

1. Przywitanie uczestników (5 min) 
 

2.  Część merytoryczna (45 min) 
 

3.   Sesja Q&A (10 min) 

Designed by Freepik 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

Designed by Freepik 

Chcąc zadać pytanie do prezentera,  
kliknij ikonkę znaku zapytania 
 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

Polityki 

Strategie  
środowiskowe 

Plany 

Programy Legislacja 

https://www.atmoterm.pl/


Agenda 2030 

 
 
 
 
 
 
 

Rezolucja ONZ Przekształcamy nasz świat: 
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju  
(ang. The Sustainable Development Goals – SDGs) 

Monitorowanie realizacji celów poprzez wskaźniki 

169 zadań, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. 

https://www.atmoterm.pl/


Agenda 2030 

 
 
 
 
 
 
 

źródło: https://www.un.org.pl/ 

https://www.atmoterm.pl/


Narzędzia służące monitorowaniu wpływu biznesu na SDGs 

 
 
 
 
 
 
 

bieżąca ocena postępów oraz porównywanie osiągnięć  

z innymi firmami w obrębie kategorii  lub rynku 

 platforma on-line opracowana przez B Lab oraz 
United Nations Global Compact 

umożliwia zarządzanie działaniami w zakresie realizacji  

Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 

https://www.atmoterm.pl/


Narzędzia służące monitorowaniu wpływu biznesu na SDGs 

 
 
 
 
 
 
 

Narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na 
realizację Agendy 2030 w Polsce 

30 wskaźników dla 6 kluczowych Celów 

źródło:  https://kampania17celow.pl/barometrwplywu/ 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

 nowa strategia UE, opublikowana w grudniu 
2019 r., która wyznacza najbardziej aktualne 
kierunki działań UE w perspektywie do 2050 r.  

 transformacja mam przebiegać w 
sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu 
społecznemu sposób  

 plan działań wskazujący konieczność 
opracowania lub rewizji niezbędnych 
polityk i aktów legislacyjnych 

Europejski Zielony Ład 

Ochrona i odbudowa 
ekosystemów i bioróżnorodności 

Od pola do stołu; sprawiedliwy, 
zdrowy i przyjazny środowisku 

system żywnościowy  

Przyśpieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną 

mobilność 

Bardziej ambitne cele klimatyczne 
UE na lata 2030 i 2050 

Dostarczanie czystej , przystępnej 
cenowo i bezpiecznej energii 

Zmobilizowanie sektora 
przemysłu na rzecz czystej 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

Budowanie i remontowanie w 
sposób oszczędzający energię i 

zasoby 

Zerowy poziom emisji 
zanieczyszczeń na rzecz 

nietoksycznego środowiska 

Transformacja gospodarki UE z myślą  
o zrównoważonej przyszłości 

Finansowanie 
transformacji 

Nikt nie zostanie 
pozostawiony w tyle 

UE w roli 
Światowego 
lidera 

Europejski  
Pakt na rzecz 
Klimatu 

Wspieranie badań 
naukowych  

i pobudzanie innowacji  

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

szereg reform, w tym polityki klimatycznej 

Unia Europejska neutralna klimatycznie do 2050 r. 

propozycja zwiększenia celu redukcji emisji CO2  
do 2030 r. do co najmniej 55%  

do lipca 2021 przegląd przepisów dot. klimatu  
i energii w celu dostosowania do nowego celu 

II kwartał 2021 – działania ustawodawcze w zakresie 
zmiany EU ETS 

II kwartał 2021 – działania ustawodawcze w zakresie 
mechanizmu dostosowania cen na granicach  
z uwzględnieni emisji CO2 

Europejski Zielony Ład – zwiększenie celu redukcji emisji 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

border adjustment tax  border adjustment mechanism 

 Podatek związany z wprowadzaniem na rynek UE produktów 
z krajów, które nie posiadają w procesie produkcyjnym 
obciążeń związanych ze zmniejszaniem emisji CO2 

carbon border tax  

Europejski Zielony Ład – graniczny podatek od emisji 

 Graniczny podatek od emisji – propozycja jednego 
z mechanizmów wsparcia dla europejskiego przemysłu  
z sektorów energochłonnych 

CEL Zachowanie konkurencyjności przemysłu UE 

https://www.atmoterm.pl/


Europejski Zielony Ład – graniczny podatek od emisji 

 
 
 
 
 
 
 

ROZWAŻANE FORMY: 

opłata konsumpcyjna, w której ślad węglowy jest wykorzystany 
do wyznaczenia wysokości podatku dla finalnego produktu 

wdrożeniu podatku akcyzowego odprowadzanego przez 
dostawców towarów lub podatku granicznego (cła) 

podatek od emisji doliczany na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw towarów (wzorowany na VAT) 

włączenie importerów do EU ETS poprzez wprowadzenie 
wymogu umarzania odpowiedniej liczby uprawnień do emisji 

Trudności przy wprowadzeniu: 

Akceptacja WTO 

Zastrzeżenia zgłaszane 
przez USA, Rosję, Chiny 

https://www.atmoterm.pl/


Europejski Zielony Ład – Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji 

 
 
 
 
 
 
 

Budżet: 10 mld euro  z czego ok. 3,5 mld  dla Polski* 

* powiązanie przyznawania środków z deklaracją zobowiązania realizacji celu neutralności 
klimatycznej do  2050 r. przez Państwa Członkowskie 

 Przeznaczony dla regionów, które muszą wycofać 
produkcję i wykorzystanie węgla lub przekształcić sektory 
wysokoemisyjne 

 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - jest 
częścią planu finansowania działań klimatycznych na 
rzecz Europejskiego Zielonego Ładu  

Designed by Freepik 

https://www.atmoterm.pl/


Europejski Zielony Ład 

 
 
 
 
 
 
 

szansa 

czy 

zagrożenie 

https://www.atmoterm.pl/


Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 

 
 
 
 
 
 
 

8 września 2020 r. Ministerstwo Klimatu zaprezentowało materiał dotyczący nowego projektu PEP2040 

Najistotniejsze  założenia: 

Sprawiedliwa transformacja Zeroemisyjny system energetyczny Dobra jakość powietrza 

https://www.atmoterm.pl/


Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 

 
 
 
 
 
 
 

Sprawiedliwa transformacja 

Najistotniejsze założenia: 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

Najistotniejsze założenia: 

Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 

Zeroemisyjny system energetyczny 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 

Dobra jakość powietrza 

Najistotniejsze założenia: 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach - co najmniej 23% udziału OZE  
w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.  

Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 

Najistotniejsze założenia: 

https://www.atmoterm.pl/


 
 
 
 
 
 
 

udział węgla w produkcji energii 
elektrycznej w 2030 nie będzie 
większy niż 56%, z możliwością 
spadku do około 37%  
(przy podwyższonych cenach 
uprawnień do emisji CO2) 

Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 

Najistotniejsze założenia: Prognoza udziału węgla w produkcji energii elektrycznej do 2040 r. 

https://www.atmoterm.pl/


www.atmoterm.pl 

Dziękujemy za uwagę! 

https://www.facebook.com/AtmotermSA/
https://twitter.com/ATMOTERM_SA
https://www.youtube.com/channel/UCJ0ZCd9jXvBsAlUy7eQ657Q
https://www.linkedin.com/company/atmoterm-s.a./
https://www.atmoterm.pl/
https://www.atmoterm.pl/

