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Polityka klimatyczna globalna 

z Kioto (1997) Ramowej konwencji Zjednoczonych zmian klimatycznych, jest
konwencji Zjednoczonych zmian klimatycznych, na Szczycie

Ziemi w Rio de Janeiro (1992).

Cel: emisji cieplarnianych o 5 % w roku 2012 w stosunku do 1990 w krajach
. P redukcji m.in. 8% dla UE, 7% dla USA, 6% dla Japonii, 0% Rosja, Polska o

6% w stosunku do roku 1988. Polska cel w ponad 30%.

Porozumienie paryskie z 2015 r. (COP 21). Celem Konwencji jest taka redukcja emisji cieplarnianych,
aby w jej wyniku globalny wzrost temperatury do poziomu 2 C poziomu sprzed epoki

.



Polityka klimatyczna UE 
Program 3x20 z Kioto w Europie, 20% redukcji cieplarnianych, 20% poprawa

energetycznej, 20% OZE w bilansie energetycznym UE w roku 2020, dla Polski cel
to 15 % OZE)
EU ETS europejski system handlu emisjami oparty na unijnym i krajowym ustawodawstwie
obejmuje instalacje produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz i lotnictwo komercyjne,
ponad 11 tys. instalacji oraz ok. 45 proc. wszystkich emisji cieplarnianych w UE. Gazy cieplarniane w
systemie to CO2, N2O, PCF.
W 2020 r.
W 2030 r., w ramach .
Europejski Zielony (European Green Deal) jako realizacja wytycznych Porozumienia paryskiego.

Strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest proekologiczna przebudowa
gospodarki Unii Europejskiej, tak aby w roku 2050 neutralna klimatycznie.



Polityka klimatyczna Polski 
Polityka energetyczna Polski do roku 2030 dokument strategiczny rozwoju
produkcji energii elektrycznej, cieplnej, energetyki wykorzystania OZE, poprawy
energetycznej, energetycznego

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK)

7% redukcja emisji g.c. z sektora non-ETS

14 % OZE w transporcie
1,1 p.p. 



Polityka klimatyczna regionalna 
zakazuje stosowania, od dnia 1 lipca 2018 r.: 

Program ochrony dokument strategiczny
z gleby, powietrza,

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dokument strategiczny gminy z
powietrza w perspektywie 5-10 lat, dotyczy emisji z sektora mieszkalnego, lokalnego

i transportu

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) dokument gminy realizacji
z niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w perspektywie 2-4 lat



75 mln ton rocznie) 
30 lat

(50 mln ton) 
20 lat

ropa naftowa (25 mln ton) 

gaz ziemny (17 mld m3) 
- krajowe wydobycie pokrywa 
ok. 30% zapotrzebowania

.



wiatr 
morze, tereny nadmorskie, niziny 

woda

ziemia 
energia z gruntu (otoczenia)

biomasa
.



Energia w domu

Ogrzewanie 

Gotowanie 

.
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Typowe paliwa do domu
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Niska emisja

.

Niska emisja

Zanieczyszczenia
te 

w b. 



Smog

.

Smog

smoke (dym) i fog
Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, 

takich jak: 
tlenki siarki, tlenki azotu oraz 



Smog a zdrowie
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Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. 
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system alternatywnego ogrzewania. 
Do dostarczenia 
energii 

energii musi najmniej
150% dostarczonej energii elektrycznej, czyli stosunek uzyskanego 
w 

w nowych budynkach, dobrze ocieplonych, do ogrzewania 
gruntowy



Termomodernizacja

.

Termomodernizacja budynku polega 

ocieplenie dachu lub stropodachu,
.



Finansowanie 

.

Czyste Powietrze 

domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do - lub 

i 
https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
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