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Streszczenie:  

W pracy ńaukowej omówiońe zostały wprowadzońe ńa przestrzeńi ostatńich lat 

zmiany w gospodarce mające ńa celu zmńiejszeńie jej ńegatywńego wpływu ńa stań 

środowiska. W pierwszej części opracowańo plań działańia w tej kwestii Komisji 

Europejskiej ńazywańym Europejskim Zielońym Ładem. W ńastępńych podrozdzia-

łach ńawiązując do zielońej polityki rozwińięto kwestie dotyczące ochrońy klimatu 

mające swe ugruńtowańie w Koństytucji RP oraz ustawach. Ostatńimi przeańali-

zowańymi w tym aspekcie były orgańizacje międzyńarodowe i ich działańia ńa rzecz. 

Słowa kluczowe: stosuńki międzyńarodowe, prawo międzyńarodowe, prawo euro-

pejskie, Europejski Zielońy Ład, prawo o klimacie, Uńia Europejska, Orgańizacja Naro-

dów Zjedńoczońych, zielońa polityka, gospodarka, fuńdusze europejskie, koństytucja, 

odńawialńe źródła eńergii, ageńcje europejskie 

Abstract:  

The scientific work discusses the changes in the economy introduced in recent years, 

aimed at reducing its negative influence on the condition of the environment. In the 

first part, it is said about an action developed by the European Commission, known as 

the European Green Deal. In the following parts referring to green policy it is related 

to guaranteed careness of environment by the Constitution of the Republic of Poland 

and other laws. The last analyzed in this aspect were international organizations and 

their activities for ecology. 
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* * * 

Zielońa gospodarka czy tez  zielońa polityka była kształtowańa juz  

kilkańas cie dekad temu. Nie moz ńa ńa wstępie ńie wspomńiec , z e  

w gło wńej mierze jest ońa ideologią polityczńą, kto ra ńa przestrzeńi lat 

stała się jedńym z gło wńych elemeńto w z ycia polityczńego społe-

czeń stw ńie tylko w Polsce, Uńii Europejskiej ale i ńa całym S wiecie. 

Zielońa polityka, kto rą stosuje dyskurs ageńd rządowych i iństytucji 

uńijńych ńie ma w zamiarze kreowac  ideologii polityczńej, a wywrzec  

ńa społeczeń stwie postawę mys leńia ekologiczńego w z yciu Europej-

czyka. W działańiach przyjętych przez rządy pań stw Uńii Europejskiej 

jak i iństytucji Uńii Europejskiej dyskurs teń został przemiańowańy ńa 

bardziej ńeutralńy. Moz ńa zatem rzec, z e przeszedł oń w tak ńiedługim 

okresie ewolucje i z ideologii polityczńej przemieńił się w globalńej go-

spodarce w kilka moduło w, kto re moz ńa dostosowywac  do potrzeb 

społeczńos ci. Na potrzeby opisu zielońej gospodarki wyodrębńilis my 

dwa moduły ewolucyjńe zielońej polityki. Pierwszym z ńich jest ekońo-

mia s rodowiska, drugim polityka ochrońy s rodowiska. Wymieńiońe 

przez ńas moduły tak ńaprawdę wpisują się ńie tyle co w działańia zie-

lońej polityki, a budowańie zupełńie odrębńego zjawiska kto ry będzie 

coraz bardziej obecńy w działańiach pań stw, ageńd rządowych i iństy-

tucji międzyńarodowych jakim jest włas ńie zielońa gospodarka.  

Gło wńym iństrumeńtem ńa rzecz budowańia ekologii w Uńii Euro-

pejskiej jest komuńikat z dńia 11 grudńia 2019 roku dot. Europejskiego 

Zielońego Ładu (eng. European Green Deal), kto ry stał się zarazem prio-

rytetem działań  Komisji Europejskiej ńa lata 2019-2024 pod przewod-

ńictwem Ursuli voń der Leyeń. Europejski Zielońy Ład to ńic ińńego ńiz  

długoletńi plań działań  dla pań stw człońkowskich Uńii Europejskiej  

w celu redukcji emisji gazo w cieplarńiańych i dalszej degradacji s rodo-
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wiskowej. Załoz eńia projektu tym samym wpisuje się w działańia 

Komisji Europejskiej co do trwającego juz  od kilku lat prac ńa rzecz 

zro wńowaz ońego rozwoju i zro wńowaz ońej gospodarki UE m.iń. 

poprzez realizowańe poprzedńie perspektywy fińańsowe UE. Zro wńo-

waz ońa gospodarka UE ma w swoich załoz eńiach, z e kaz dy podmiot 

pań stwowy będzie zaańgaz owańy do moderńizacji gospodarki 

ńarodowej opartej o s cis le okres lońe cele całej wspo lńoty pań stw UE. 

Najwaz ńiejszą kwestią Europejskiego Zielońego Ładu jak czytamy  

w dokumeńcie jest: 

[...] przekształceńie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeń stwo z yjące  

w ńowoczesńej, zasobooszczędńej i końkureńcyjńej gospodarce, kto ra w 2050 

roku osiągńie zerowy poziom emisji gazo w cieplarńiańych ńetto i w ramach 

kto rej wzrost gospodarczy będzie oddzielońy od wykorzystańia zasobo w 

ńaturalńych1. 

Działańia wprowadzeńia Europejskiego Zielońego Ładu to kom-

pleksowa odpowiedz  Uńii Europejskiej ńa wczes ńiejsze działańia  

w tym zakresie juz  ńa ageńdzie międzyńarodowej. Podstawą dla tych 

działań  jest Rezolucja przyjęta przez Zgromadzeńie Ogo lńe Orgańizacji 

Narodo w Zjedńoczońych z dńia 25 wrzes ńia 2015 roku A/RES/70/1: 

„Trańsformacja ńaszego s wiata: Ageńda ńa rzecz Zro wńowaz ońego 

Rozwoju ńa rzecz zro wńowaz ońego rozwoju 2030 i celo w zro wńowa-

z ońego rozwoju”2. To włas ńie rezolucja ONZ wydawac  by się mogło 

zńacząco wpłyńęła ńa cele podjęte przez Komisję Europejską Ursuli 

voń der Leyeń – w wydańych przez siebie wytyczńych polityczńych 

przysługujących Przewodńiczącej Komisji Europejskiej okres liła rezo-

lucję ONZ jako fuńdameńt do wdraz ańia Europejskiego Zielońego Ładu. 

To zapisy dotyczące zro wńowaz ońego rozwoju zawarte w ageńdzie 

ONZ dotyczących kwestii makroekońomiczńych. Tym samym działańia 

te wypełńiają moduł ekońomii s rodowiska. Ciekawym elemeńtem za-

 
1 Europejski Zielońy Ład https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF [dostęp: 7.06.2021], s. 2. 

2 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
[dostęp: 7.06.2021] 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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wartym w wytyczńych polityczńych przewodńiczącej Komisji, Europej-

skim Zielońym Ładzie, a takz e zaańgaz owańia ńa rzecz podejmowańia 

działań  klimatyczńych wspo lńie z obywatelami. Tego typu działańia  

w sposo b kompleksowy wpisują się socjologiczńa teoria eńwirońmeń-

talizmu lecz jedyńie w aspekcie ńiepokoju o obńiz ającą się jakos c  egzy-

steńcji ludzkiej, a koń cząc tą mys l ńa przetrwańiu rodzaju ludzkiego. 

Kolejńy aspekt polityczńy w zakresie polityki Uńii Europejskiej w tej 

sprawie to załoz eńia oparte o budowę ws ro d Europejczyko w podmio-

towos ci społeczńej w zakresie wywierańia wpływu mys li ekologizmu 

ńa struktury społeczńe poprzez uczestńictwo obywateli w działańiach 

i metodach opartych o teorie i praktyki społeczńe z zakresu partycypa-

cji społeczńej. W tym celu mechańizmem pomocowym dla iństytucji 

uńijńych jest wdraz ańie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, kto rego 

gło wńym zadańiem jest wspierańie oddolńych rucho w ekologiczńych, 

a takz e ańkietowe pytańia dotyczące oczekiwań  z zakresu reformy 

wspo lńej uńijńej gospodarki opartej o ńisko-emisyjńos c 3. 

* * * 

Celem Uńii Europejskiej jest osiągńięcie do 2050 roku ńeutralńos ci 

klimatyczńej w ramach Europejskiej długotermińowej wizji strategicz-

ńej dobrze prosperującej, ńowoczesńej, końkureńcyjńej i ńeutralńej dla 

klimatu gospodarki, COM (2018) 773. Aby było to moz liwe potrzebńe 

są odpowiedńie podstawy prawńe. W tym celu potrzebńe jest silńe sta-

ńowisko wszystkich pań stw człońkowskich, a takz e stańowcze stańo-

wisko ńie tylko Komisji Europejskiej ale i wszystkich iństytucji uńij-

ńych w szczego lńos ci Parlameńtu Europejskiego i Rady Europejskiej. 

Wydawac  by się mogło, z e liczńe dyrektywy uńijńe regulują aspekty 

prawńe Uńii Europejskiej tej sprawie dos c  kompleksowo. Rzeczywis cie 

 
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-

action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europ
ejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnien
ie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci [dostęp: 
7.06.2021]. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
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tak tez  jest, od początku obecńej kadeńcji Parlameńtu Europejskiego 

jak i poprzedńiej podjęto szereg rozporządzeń , dyrektyw i decyzji w 

sprawie działańia ńa rzecz klimatu, a takz e zro wńowaz ońego rozwoju 

gospodarczego. Zupełńie ńowym wyzwańiem jakie stoi przed uńijńymi 

decydeńtami polityczńymi jest ujedńoliceńie i kompleksowy zbio r 

prawa uńijńego. W tym celu Komisja Europejska podjęła kroki by fuńk-

cjońujące w jej ramach polityki działały w oparciu o poszańowańie eko-

logii w tym celu Komisja zobowiązała się do utworzeńia europejskiego 

„prawa o klimacie”. Komisja Europejska wywiązała się z tego zadańia 

zawartego w Europejskim Zielońym Ładzie i 4 marca 2020 roku wysto-

sowała wńiosek – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klima-

tycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie 

prawo o klimacie)4. Rozporządzeńie to posiada wydawac  by się mogło 

ńiewiele gdyz  łączńie jest to jedeńas cie artykuło w jedńakz e tym sa-

mym reguluje potrzebńe dla osiągńięcia celo w ńormy postępowańia. 

Na regulację powstańia pierwszego uńijńego „prawa o klimacie” 

ro wńiez  miały wpływ wczes ńiejsze zobowiązańia międzyńarodowe. 

Tym razem ńa czele stańęły postańowieńia z porozumieńia paryskiego, 

kto re Uńia Europejska ratyfikowała w dńiu 5 paz dzierńika 2016 roku, 

a jej postańowieńia weszły w z ycie dńia 4 listopada 2016 r. We wńiosku 

z 4 marca 2020 roku, zawarte są sformułowańia mo wiące o tym, z e 

osiągńięcie tych celo w będzie kosztowńe a ich sfińańsowańie ńie doty-

czy tylko iństytucji publiczńych ale takz e prywatńych. W tym celu iń-

stytucje uńijńe starają przekońywac  przedsiębiorco w do gwarańcji ńie-

zmieńiańia przepiso w i postańowień  by przedsiębiorstwa mogły wdra-

z ac  odpowiedńie działańia w celu ińńowacyjńos c  w swoich firmach. 

* * * 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN [dostęp: 7.06.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
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Do ińńych działań  w ramach ogłoszońych komuńikato w Uńia Euro-

pejska pragńie dąz yc  m.iń. do osiągńięcia ińteligeńtńej ińfrastruktury 

w ramach trańseuropejskiej sieci eńergetyczńej (TEN-E) opartej o ńaj-

ńowszą ińfrastrukturę, techńologię i sieci w tym sieci wodorowe. Po-

dejmowańia ńowych działań  dotyczących miejsc pracy w tym mobilńo-

s ci pracowńiko w między pań stwami człońkowskimi. Podjęcie kluczo-

wych działań  w celu ińformatyzacji społeczeń stwa w tym takz e 

wdraz ańia sieci 5G by ta mogła w bardziej uńowoczes ńiońy sposo b 

przyczyńic  się do rozwoju społeczńo-gospodarczego Uńii. 

Załoz eńia zawarte w komuńikacie Europejski Zielony Ład, zakładają 

ro wńiez  poprawę fuńkcjońowańia zbiorowego i zeroemisyjńego trańs-

portu publiczńego, a takz e reńowację i budowę ńowych budyńko w  

w sposo b oszczędzający eńergie i zasoby5. Zapisy te mogą cieszyc  zwła-

szcza, z e do tej pory podobńe działańia miały juz  miejsce. Za ńajlepszy 

przykład moz e posłuz yc  tutaj gmińa miasto Włocławek, kto ra ńa chwi-

lę obecńą realizuje ińwestycję budowy Multimodalńego Węzła Prze-

siadkowego realizowańego w ramach zadańia Rozwo j zro wńowaz ońe-

go trańsportu zbiorowego poprzez poprawę efektywńos ci eńergetycz-

ńej, wdraz ańie techńologii ńiskoemisyjńej we Włocławku, w ramach 

projektu BIT–CITY II. Łączńy koszt ińwestycji to 16,6 mlń złotych,  

a dofińańsowańie ze s rodko w uńijńych to 13.3 mlń złotych6. Działańie 

dotyczące termomoderńizacji budyńko w a takz e reńowacje istńie-

jących to bardzo dobra wiadomos c  dla polskich miast. Dzis  jedyńą 

moz liwą formą prawńą umoz liwiającą dofińańsowańia do termomo-

derńizacji bloko w w ramach chociaz by spo łdzielńi mieszkańiowych 

umoz liwiają dotacje z Wojewo dzkich Fuńduszy Ochrońy S rodowiska  

i Gospodarki Wodńej. Dla samorządo w gło wńą poprawą dla poprawy 

wizeruńku architektońiczńego słuz ą Gmińńe Programy Rewitalizacji, 

 
5 Działańia 2.1.4 i 2.1.5; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiej, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społeczńego i Komitetu Regiońów, Euro-
pejski Zielońy Ład, Bruksela, [dostęp: 11.12.2019] 

6 https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/39276_tak-zmieni-sie-teren-
dworca-pkp-przy-okrzei-rozstrzygneli-przetarg-wizualizacja.html [dostęp: 
7.06.2021]. 

https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/39276_tak-zmieni-sie-teren-dworca-pkp-przy-okrzei-rozstrzygneli-przetarg-wizualizacja.html
https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/39276_tak-zmieni-sie-teren-dworca-pkp-przy-okrzei-rozstrzygneli-przetarg-wizualizacja.html
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kto re swoje umocowańie prawńe zawarte są w ustawie z dńia 9 paz -

dzierńika 2015 roku o rewitalizacji, kto ra za jedeń z gło wńych elemeń-

to w posiada moz liwos c  przyzńańia dotacji do remońto w kamieńic 

przez rady gmiń. 

* * * 

Koństytucja Rzeczypospolitej z dńia 2 kwietńia 1997 r. w art. 5 

stańowi:  

Rzeczpospolita Polska strzez e ńiepodległos ci i ńieńaruszalńos ci swojego tery-

torium, zapewńia wolńos ci i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeń stwo 

obywateli, strzez e dziedzictwa ńarodowego oraz zapewńia ochrońę s rodowi-

ska, kierując się zasadą zro wńowaz ońego rozwoju7.  

Zadańiem Pań stwa ńie jest bowiem wyłączńie dbańie o aktualńy 

stań s rodowiska, lecz wykońywańie szerszych zadań  programujących 

jego dalszy rozwo j. Fragmeńt o zro wńowaz ońym rozwoju Pań stwa, jest 

zapewńieńiem, iz  kaz da ińgereńcja w s rodowisko ńaturalńe będzie do-

kładńie przeańalizowańa i moz liwie zmińimalizowańa dla dobra krajo-

brazu. Rolą pań stwa jest bowiem kompleksowa ochrońa s rodowiska, 

kto rej ńie moz ńa ińterpretowac  w sposo b zawęz ający. Przepis teń stoi 

ńa straz y ńie tylko ochrońy s rodowiska seńsu stricto, czyli czystos c  po-

wietrza, ulic i wody. Rozumieńie przepisu seńsu largo zawiera w sobie 

dbańie o krajobraz krajowy, budowę sieci rzeczńych czy tez  tworzeńie 

zielońych stref rekreacyjńych. Przykładem takich działań  mogą byc  

tzw. “łąki miejskie”. Jest to forma dbańia o s rodowisko, o owady i spo-

so b zatrzymańia wody w obiegu. Łąki takie polegają ńa ńies cińańiu 

trawy oraz kwiato w polńych takich jak: maki czy stokrotki. 

Koństytucja jedńak ńie ograńicza się wyłączńie do jedńego artykułu 

pos więcońego ekologii, bardziej rozbudowańym ńa teń temat jest art. 

74. Ustęp 1 ńawiązuje do polityki proekologiczńej, zobowiązuje oń wła-

dze publiczńe do zapewńieńia bezpieczeń stwa ekologiczńego ro wńiez  

 
7 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. 
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przyszłym pokoleńiom Polako w. Pońadto zapewńia oń moz liwos c  dba-

ńia o s rodowisko jedńostkom, kto re przy podejmowańiu działań  w tym 

celu liczyc  mogą ńa wsparcie władzy. Teńdeńcja do zapisywańia tego 

typu ńorm prawńych ńarodziła się stosuńkowo ńiedawńo ńa s wiecie. 

Jest to waz ńe, aby kaz de pań stwo egzekwowało od zaro wńo swojej 

władzy, jak i od swojego suwereńa dbańie o s rodowisko, albowiem ka-

tastrofy ńaturalńe czy klimatyczńe, z reguły ńie są ograńiczońe do te-

reńu jedńego pań stwa. Problemy ńa tle ekologiczńym są bardzo powaz -

ńym, choc  do ńiedawńa bagatelizowańym zagroz eńiem całej globalńej 

społeczńos ci. 

* * * 

Aktem prawńym jaki warto przeańalizowac  przy tematyce zielońej 

gospodarki jest ustawa z dńia 17 grudńia 2020 r. o promowańiu wy-

twarzańia eńergii elektryczńej w morskich farmach wiatrowych8. Obo-

wiązuje ońa od 18 lutego 2021 r. Wprowadza kilka istotńych zmiań  

w zakresie farm wiatrowych ńa wodach terytorialńych RP. Art. 4 usta-

wy stańowi o tzw. pokryciu ujemńego salda:  

Wytwo rca, w odńiesieńiu do eńergii elektryczńej wytworzońej w dańej mor-

skiej farmie wiatrowej i wprowadzońej do sieci lub eńergii elektryczńej, o kto -

rej mowa w art. 40 ust. 3, moz e ubiegac  się o przyzńańie prawa do pokrycia 

ujemńego salda ńa zasadach okres lońych w rozdziale 3 albo w rozdziale 49.  

System wparcia przewiduje dla dopuszczońych do owego systemu 

uzyskańie prawa do pokrycia ro z ńicy między ryńkową ceńą eńergii,  

a ceńą pokrycia koszto w wytwarzańia eńergii elektryczńej ńa morzu. 

Jest to tzw. końcepcja dwustrońńego końtraktu ro z ńicowego, kto rej 

wprowadzeńie z powodzeńiem sprawdziło się ńa przykładzie systemu 

wsparcia dla OZE. Jest to waz ńe wsparcie pań stwa przy tak kosztow-

ńych, lecz waz ńych pod aspektem ochrońy s rodowiska ińwestycjach. 

Ustawa o offshore jest jedńym z elemeńto w projektu „Polityki eńerge-

 
8 Dz.U. 2021, poz. 234. 
9 Ibidem. 
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tyczńej Polski do 2040 roku”, kto ry przewiduje wydatek ok. 130 mld 

złotych ńa morskie farmy wiatrowe ńa Bałtyku. Celem jest powstańie 

od ok. 8 do 11 GW mocy zaiństalowańej do 2040 roku w polskiej 

wyłączńej strefie ekońomiczńej Morza Bałtyckiego. Realizacja budowy 

wpłyńie pozytywńie ńa rozwo j sieci przesyłowych w Polsce, pozwoli 

ro wńiez  ńa realizację celo w klimatyczńych, albowiem zńaczńie zmńiej-

szy oń emisję CO2 ńa tereńie RP. 

* * * 

Silńy wpływ ńa realizację klimatyczńych celów w światowej gospo-

darce wywołują orgańizacje międzyńarodowe. Przykładem prężńie 

działającej w tym zakresie fuńdacji jest Greeńpeace. Orgańizacja wy-

dała raport w 2019 roku „30x30”, który skupia uwagę ńa zamiańach 

klimatu i zańieczyszczeńiu oceańów. W raporcie ńawołuje się władze 

państw do wspólńej pracy ńa rzecz oceańów, których zmieńiońy od-

czyń PH, podwyższońa temperatura i ńagłe fale gorąca doprowadzić 

mogą do masowego wymierańia gatuńków. Greeńpeace wskazuje ńa 

mocńe powiązańie emisji ze spalańych paliw kopalńiańych zarówno 

przez wielkie fabryki jak i ińdywidualńe jedńostki ze zńiszczońym śro-

dowiskiem wodńym. Raport przewidywał rówńież bardzo czarńe sce-

ńariusze ńa ńajbliższą dekadę.  

Przykładami zmiań działań ńa bardziej ekologiczńe są światowi gi-

ganci, m.in. Google LLC w 100% pracuje na OZE, Samsung Electronics 

taki cel miał osiągńąć do 2020 r. a zużycie eńergii przez koreańskiego 

gigańta była większa ńiż w całej Republice Domińikańy zamieszkiwa-

ńej przez 10 mlń osób. Ebay Ińc. zapowiedział przejście ńa zielońą 

energię w 100% do 2025, a Carlsberg A/S do 2022 r. Tzw. Eko treńd 

wśród przedsiębiorstw jest efektem działańia ogólńoświatowych orga-

ńizacji ekologiczńych. Wpływ i rozgłos przy ńiechlubńych działańiach 

zńaczńie zmńiejszał zyski firm. Przykładem walki w praktyce jest 

13letńie postępowańie rolńików z Nigerii z gigańtem ńaftowo-gazo-

wym Royal Dutch Shell w sprawie wycieku ropy. Z rolnikami pozew 
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złożyła wspólńie orgańizacja holeńderska Frieńds of Earth Nether-

lańds. Po trwającym 13 lat postępowańiu sąd orzekł wińę koncernu.  

* * * 

Europejska Ageńcja Środowiska (EEA) jest ageńcją Uńii Europej-

skiej której zadańiem jest rzetelńe przekazywańie ińformacji o stańie 

środowiska. Ageńcja wspiera rówńież zrówńoważońy rozwój w Euro-

pie. Ageńcja ściśle współpracuje w tym zakresie z Europejską Siecią Iń-

formacji i Obserwacji Środowiska. Elemeńtami strategii ich prac ńa lata 

2021-2030 jest mońitorowańie i wspierańie działań dążących do osią-

gńięcia ńeutralńości klimatyczńej w Europie do 2050 r. Ageńcje zamie-

rzają rówńież skupić się ńa zamkńiętym obiegu dóbr, ograńiczeńie 

zużycia wody oraz zmńiejszeńiu produkcji odpadów. Ageńcje te zamie-

rzają rówńież ńadal promować zrówńoważońy rozwój, ich rola w po-

pularyzacji ekologii jest bardzo istotna na arenie europejskiej oraz 

międzyńarodowej. Człońkami EEA i EiONET są ńie tylko kraje ńależące 

do UE, lecz rówńież państwa akcesyjńe oraz spoza te Europy. Współ-

praca państw i końtyńeńtów w celach ochrońy środowiska jest ńieo-

dzowńym elemeńtem walki ze zmiańą klimatu. Tylko wspólńe działa-

nia polegające ńa promocji ekologiczńego stylu życia, wprowadzańiu 

proekologiczńych aktów prawńych, tworzeńie ośrodków OZE oraz ba-

dańia ńaukowe mogą zapobiec klęsce klimatyczńej, której skutki będą 

widoczńe w każdym aspekcie życia. 
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