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21. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

COP21  
Paryż, 30 listopada – 12 grudnia 2015 r. 

 

 Polska na forum międzynarodowym prezentuje spójne stanowisko związane z rolą 
jaką chce pełnid w zakresie działao związanych z przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 
Począwszy od wystąpienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 60 Sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku poprzez wystąpienia Premiera Rządu RP Pani Beaty 
Szydło na otwierającym COP21 LIDERS DAY’S, gdzie podkreślono koniecznośd: 

-    zawarcia porozumienia globalnego, 

- włączenia wszystkich głównych Stron Konwencji ,emitorów CO2, do działao 
zmierzających do ograniczenia zmian klimatu z poszanowaniem ich specyfiki 
społeczno- gospodarczej. Polską specyfiką jest węgiel kamienny. 

 Tezy te rozwinął i uszczegółowił Minister Środowiska Prof. Jan Szyszko 
w wystąpieniu na COP21 na Spotkaniu Ministrów (Hight Level Segment), 
podkreślając: 

     -  zasadę zrównoważonego rozwoju jako podstawową zasadę ducha konwencji 
oraz koniecznośd holistycznego podejścia do analizy obiegu CO2 w przyrodzie 
z punktu widzenia trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio, czyli 
konwencjach o pustynnieniu, ochronie bioróżnorodności i konwencji 
klimatycznej,-  rolę lasów w pochłanianiu CO2. 

 Ponadto Pani Premier zadeklarowała wpłatę do funduszy utworzonych w ramach 
Konwencji, w tym Green Fund, kwoty 8 milionów USD do 2020 r. 

 Nowe Porozumienie Paryskie zostało przyjęte przez 195 krajów. 

 W przyjętym Porozumieniu potraktowano z taką samą uwagą działania zmierzające 
do redukcji emisji CO2  poprzez m.in. wprowadzania nowych technologii czy 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym  jak 
również jego pochłaniania m.in. poprzez lasy co ma przeciwdziaład skutkom 
światowych problemów takich jak migracje, bezpieczeostwo żywnościowe, dostęp 
do dobrej wody i dobrego powietrza czy ochronę bioróżnorodności. 

 W Porozumienie Paryskim nie występuje słowa decarbonisation , które powinno się 
tłumaczyd, zgodnie z duchem Konwencji,  jako usuwanie CO2  a nie usuwanie węgla  
jak często jest to rozumiane w Polsce. 

 Kraje zobowiązały się do przedkładania krajowych kontrybucji dotyczących redukcji 
i pochłaniania CO2 . Aktualnie złożonych zostało 188 kontrybucji, w tym przez 
największe gospodarki światowe tj. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny, 
Brazylia, Indie, Arabia Saudyjska. 

 Porozumienie Paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury do 
2oC do kooca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąd balans 
między emisjami gazów cieplarnianych, a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy. 
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 Porozumienie Paryskie zniosło dotychczasowy stan przewidujący obowiązki jedynie 
dla krajów rozwiniętych uznając, że wszystkie kraje powinny podejmowad działania 
na rzecz ochrony klimatu. Uniwersalne, globalne podejście jest nie tylko bardziej 
skuteczne dla środowiska, ale także wyrównuje szanse w obszarze konkurencyjności 
gospodarek. 

 Poszerzono bazę donatorów pomocy finansowej  dla krajów rozwijających się 
i zachęcono Strony Konwencji Klimatycznej, które do tej pory nie miały zobowiązao 
finansowych (a więc nie należały do Aneksu II Konwencji UNFCCC), aby udzielały 
pomocy dobrowolnie. Tym samym nie nałożono na Polskę żadnych zobowiązao 
finansowych – pomoc finansowa świadczona przez Polskę będzie miała jedynie 
dobrowolny charakter.  

 Wzmocniony został system raportowania, tak, aby można było porównywad 
działania wszystkich paostw. Co 5 lat kraje będą dokonywały wspólnego przeglądu 
działao w kontekście ustalonych celów. 

 Porozumienie Paryskie wyznacza także cel adaptacji do zmian klimatu, a także 
wzmocnienie współpracy między paostwami w celu radzenia sobie ze stratami 
i szkodami wynikającymi z niekorzystnych skutków zmian klimatu. 

Kwestie proceduralne 

 tekst nowej umowy klimatycznej - Porozumienia Paryskiego został przyjęty w Paryżu 
przez 195 paostw Stron Konwencji klimatycznej i Unię Europejską. Jej podpisanie 
nastąpi w przyszłym roku w Nowym Jorku. Sekretarz Generalny ONZ zorganizuje 
ceremonię podpisania 22 kwietnia 2016, po czym porozumienie będzie otwarte do 
podpisu przez kolejne 12 miesięcy - do 21 kwietnia 2017 r. Paostwa które je podpiszą 
w tym okresie będą jej sygnatariuszami, a te które nie zdążą  - w każdym czasie mogą 
do niej przystąpid.  

 następnym etapem będzie ratyfikacja. Polska będzie podejmowała decyzję co do 
ratyfikacji samodzielnie, a także będzie uczestniczyła w procesie wspólnej ratyfikacji 
umowy przez Unię Europejską. 

 porozumienie wejdzie w życie gdy ratyfikuje je co najmniej 55 Stron Konwencji 
klimatycznej, które odpowiadają za 55% światowych emisji. Tabela z danymi emisji 
zgromadzonymi przez Sekretariat Konwencji klimatycznej dostępna jest już 
w Internecie. 

 przewiduje się, że Porozumienie powinno wejśd w życie najpóźniej z koocem 2020 
roku, kiedy zaczną obowiązywad przedłożone przez Strony cele redukcji emisji. Do 
tego czasu pracowad będzie specjalne ciało - grupa ad hoc ds. Porozumienia 
Paryskiego, która opracuje szczegóły implementacji porozumienia.  

Działania delegacji polskiej 

 Promocja Polski jako lidera we wdrażaniu konwencji Klimatycznej: 

 5 krotnie większa redukcja CO2 niż wynika to z Protokołu z Kyoto (30% 
zamiast 6%) przy jednoczesnym wzroście PKB o 100%, 

 2 krotny organizator COP (zorganizowany na zaproszenie Prof. Jana 
Szyszko złożone w na COP w Nairobii  - Poznao 2008;  Warszawa 2013), 
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 3 krotna Prezydencja COP (Prof. Jan Szyszko, Prof. Maciej Nowicki, Marcin 
Korolec), 

 promocja lasów jako naturalnego pochłaniacza CO2 zakooczona uznaniem 
i wpisaniem lasów do Porozumienia Paryskiego 

 Spotkania bilateralne z Ministrami z Arabii Saudyjskiej, Ekwadoru, Niemiec, Włoch, 
Czech, Austrii, Federacji Rosyjskiej, WMO ( Prezydent Światowej Organizacji 
Meteorologicznej WMO) 

 Spotkanie multilateralne z ministrami środowiska krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej, 

 zaproszenie ministrów środowiska  na konferencję : Rola lasów w światowym 
bilansie CO2 – metody pomiarów i stan prawny. 

 udział Prof. Jana Szyszko w ścisłym gronie konsultantów, gdzie razem z Ministrem 
Środowiska Egiptu konsultowali częśd Porozumienia Paryskiego dotyczącą 
mechanizmu response measure, rozumianego jako podejmowanie działao 
łagodzących społeczno- gospodarcze skutki działao redukujących emisję CO2 . 


