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Słowo wstępu Dyrektora
Szanowni Państwo,

czy w czasach galopującej inflacji możliwe jest, aby 
prąd, ciepło i woda były zupełnie za darmo? Czy 
ciepło można uzyskać bez węgla i gazu?  Odpo-
wiedź na te pytania odnaleźć możemy w innowa-
cjach, które służą nie tylko ludziom, ale także ich 
otoczeniu, a środowisko jest jednym z najważniej-
szych elementów naszej egzystencji. 

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dążymy 
do wizji świata, w której oddychamy czystym po-
wietrzem, energetyka jest oparta o odnawialne 
źródła energii, przemysł działa w obiegu zamknię-
tym, efektywnie zarządzamy wodą – i w ujęciu kra-
jowym, jak i na poziomie gospodarstw domowych. 
Projekty naszych beneficjentów, odważnych inno-
watorów, skutecznie przybliżają nas do tej wizji. 

NCBR wspiera realizację „zielonych” projektów 
poprzez realizację szeregu przedsięwzięć. Wszyst-
kie one są ukierunkowane w ramach prac badaw-
czo-rozwojowych (B+R) na opracowanie nowych 
rozwiązań i technologii wspierających osiągnięcie 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Seria 9 przed-

sięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
udowadnia, że gospodarka, której bliska jest troska 
o zdrowie nasze i naszej planety, znajduje się jak 
najbardziej w naszym zasięgu. Każde z nich stanowi 
silny impuls do stworzenia innowacyjnych tech-
nologii o cechach przewyższających rozwiązania 
dostępne obecnie na rynku. Wyzwania badawcze 
zostały tak zdefiniowane by stymulować rozwój 
technologii, które mają szansę zyskać szeroką 
akceptację rynku, a następnie poprzez masową 
komercjalizację stać się polską specjalnością. 

Poprzez realizację projektów pokazujemy m.in., że 
dom ekologiczny nie jest droższy niż tradycyjny;  
że można zapewnić budynkom i szkołom z przesta-
rzałą wentylacją czyste powietrze, a na potrzeby 
domowe wykorzystywać deszczówkę; że można 
zbudować polski magazyn energii i ciepłownię 
w blisko 100 procentach opartą na OZE; dalej – 
oczyszczalnię, która nie wytwarza ścieków tylko 
surowce albo biogazownię, która produkuje czysty 
biometan.

W niniejszej publikacji Dział Krajowego Punktu 
Kontaktowego NCBR, odpowiedzialny w Polsce za 
promocję Programu Horyzont Europa i wspieranie 
uczestnictwa w nim polskich jednostek, pokazuje 
Państwu, jakie ramy dla zielonych działań badaw-
czo-innowacyjnych tworzą aktualne polityki UE.  

Zapraszam do lektury i do podążania za tą dobrą 
zieloną zmianą, która może zaprowadzić nas do 
świata przyszłości - czystszego, zdrowszego oraz 
bardziej innowacyjnego.

dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

dr Paweł Kuch
       
p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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Wprowadzenie
Szanowni Państwo,

pandemia, a następnie wojna za naszą wschodnią 
granicą w krótkim czasie drastycznie odmieniły 
sytuację na światowych rynkach energetycznych, 
wpływając tym samym na pozostałe elementy 
naszej rzeczywistości politycznej, gospodarczej 
i klimatycznej.

„Zielone” kwestie, od dawna bardzo ważne w stra-
tegii Unii Europejskiej i mające duże przełożenie 
na jej politykę badawczo-innowacyjną, są dziś 
istotniejsze niż kiedykolwiek. Choć obiektywnie 
oznacza to, że wszyscy mierzymy się z coraz trud-
niejszymi wyzwaniami w tym obszarze, cieszę się, 
że tej jesieni oddajemy w Państwa ręce publikację 
tak dobrze odpowiadającą bieżącym priorytetom.

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR, od-
powiedzialny za przybliżanie polskiemu środowisku 
naukowemu zagadnień dotyczących Programu 
Horyzont Europa, przygotował dla Państwa kom-
pendium wiedzy na temat strategii UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, Europejskiego Zielonego 
Ładu, energii, transportu, Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym, Nowego Europejskiego Bauhausu, 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościo-
wego i bioróżnorodności.

Eksperci KPK dzielą się tu z Państwem swoją prze-
krojową wiedzą w formie zwięzłych artykułów, co 
w naszej intencji powinno pomóc usystematyzować 
informacje w tym istotnym obszarze i zyskać pełen 
obraz sytuacji, a ostatecznie trafniej odczytywać 
tematykę „zielonych” konkursów w Horyzoncie 
Europa. 

Jestem przekonana, że nasz zielony przewodnik 
po politykach UE pomoże Państwu w wyborze 
tematów konkursowych, formułowaniu zagadnień 
badawczych i redakcji wniosków do Horyzontu 
Europa. Jako Krajowy Punkt Kontaktowy, służąc 
Państwu radą i wyjaśnieniami dotyczącymi Progra-
mu, zawsze podkreślamy wagę decyzji podejmo-
wanych na tym etapie przygotowań, warunkujących 
przychylność ewaluatorów i oczywiście pozyskanie 
grantów.

Życzę Państwu inspirującej lektury i wielu zielonych 
sukcesów w Horyzoncie Europa.

Warszawa, październik 2022 r.

Magdalena Bem – Andrzejewska, Dyrektor DKPK NCBR

Magdalena Bem-Andrzejewska
       

Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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Cele Zrównoważonego 
Rozwoju
dr Magdalena Głogowska, DKPK NCBR

Zrównoważony, czyli jaki?
W latach 70. XX wieku zaczęto zdawać sobie 
sprawę, że nieracjonalne korzystanie z zasobów 
środowiska przyrodniczego, traktowanie ich jak 
nieograniczonych dóbr stanie się barierą rozwoju 
gospodarczego i społecznego ludzkości. Pierwszym 
dokumentem w skali światowej, który dał początek 
dyskusji na temat odpowiedzialności człowieka 
za stan środowiska, był ogłoszony w 1969 roku 
raport U Thanta, ówczesnego sekretarza general-
nego ONZ. Raport odbił się szerokim echem i dał 
początek światowej dyskusji na temat rozrzutności 
człowieka i życia obecnych pokoleń na koszt swoich 
dzieci i wnuków. W 1972 roku z inicjatywy Klubu 
Rzymskiego powstał pierwszy raport-manifest 
noszący tytuł „Granice wzrostu”. Dokument stał się 
symbolem przełomu w metodach diagnozowania, 
w podejściu do filozofii wzrostu. Zespół kiero-
wany przez Dennisa Meadowsa dokonał analizy 
wzajemnych relacji między zjawiskami demo-
graficznymi, produkcją i zmianami w środowisku 
przyrodniczym. W ślad za raportem Meadowsa, 
globalne zagrożenia stały się przedmiotem dyskusji 
międzynarodowego forum polityków, ekspertów 
i działaczy społecznych, którzy spotkali się w 1972 
roku w Sztokholmie na konferencji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Środowiska Człowieka. 
Po konferencji sztokholmskiej zaczęły powstawać 
regionalne i krajowe polityki i programy dotyczące 
ochrony środowiska. Ich realizacją kierowały nowe 
urzędy i ministerstwa. Podejmowały one prace 
nad nowymi regulacjami prawnymi, nad nowymi 
technologiami i rozwiązaniami służącymi ochronie 
środowiska. W ciągu kilku lat odnotowano poprawę 
jakości środowiska i postęp we wdrażaniu nowych, 
bardziej czystych technologii. Wprowadzona po-
wszechna zasada „zanieczyszczający płaci” zmo-

bilizowała duże koncerny produkcyjne i ośrodki 
naukowe do poszukiwania rozwiązań przyjaznych 
dla środowiska. Ochrona środowiska, widziana 
w różnych aspektach - instytucjonalnym, społecz-
nym, gospodarczym, przestrzennym, ekologicznym 
nabrała wymiaru politycznego. Aby usprawnić 
i ukierunkować wysiłki organizacji międzynarodo-
wych i władz państwowych ONZ powołało w 1983 
roku Światową Komisję do spraw Środowiska 
i Rozwoju (WCED). Na jej czele stanęła ówczesna 
premier Norwegii, Gro Harlem Brundtland. Efektem 
prac Komisji był raport „Nasza wspólna przyszłość”, 
nazywany od nazwiska przewodniczącej Raportem 
Brundtland. Podkreślono w nim, że stworzenie 
w pełni zrównoważonego modelu życia, a więc 
uzyskanie poprawy jakości życia ludzi na całym 
świecie bez rabunkowej eksploatacji ziemskich 
zasobów naturalnych, wymaga zróżnicowanych 
działań w poszczególnych regionach świata. 
Przede wszystkim niezbędna jest integracja działań 
w trzech kluczowych obszarach:

1.  Wzrostu gospodarczego i równomiernego 
podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie od-
powiedzialnego, długookresowego wzrostu, 
który stanie się udziałem wszystkich narodów 
i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zin-
tegrowanego podejścia do dzisiejszych, wza-
jemnie powiązanych globalnych systemów 
gospodarczych.

2.  Ochrony zasobów naturalnych i środowiska. 
Dla zachowania naszego środowiskowego 
dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przy-
szłych pokoleń niezbędne jest opracowanie 
racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które 
ograniczą zużycie zasobów, powstrzymają 
skażenie środowiska i ocalą naturalne ekosys-
temy.
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3.  Rozwoju społecznego. Na całym świecie 
ludzie domagają się pracy, żywności, edukacji, 
energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów 
sanitarnych. Odpowiadając na te potrzeby, 
międzynarodowa społeczność musi dołożyć 
wszelkich starań, by nie zostało naruszone bo-
gactwo kulturowej i społecznej różnorodności 
oraz by wszyscy członkowie społeczeństw 
mieli instrumenty pozwalające na kształtowa-
nie własnej przyszłości. 

Definicja z Raportu Brundtland wciąż pozostaje naj-
bardziej znaną definicją zrównoważonego rozwoju: 
Zrównoważony rozwój, to rozwój, który odpowiada 
obecnym potrzebom ludzi, bez ograniczania przy-
szłym pokoleniom możliwości zaspokojenia swoich 
potrzeb.

W kierunku 
zrównoważonego rozwoju
W 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de 
Janeiro opracowany został jeden z najważniejszych 
dokumentów, związanych ze zrównoważonym 
rozwojem: „Agenda 21”, czyli wszechstronny plan 
działania na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, 
rządów i grup społecznych w każdym obszarze, 
w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Plan 
ratowania planety został wówczas wyceniony 
na 600 mld dolarów i opisany na prawie 500 stro-
nach, w 40 rozdziałach, w 4 sekcjach tematycz-
nych:

1.  Sekcja I, Zagadnienia społeczne i ekonomicz-
ne, ukierunkowana jest na walkę z ubóstwem, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, zmiany 
wzorców konsumpcji, promowanie zdrowia, 
rozwój bardziej zrównoważonego społeczeń-
stwa i zrównoważonych rozwiązań w procesie 
podejmowania decyzji.

2.  Sekcja II, Ochrona i zarządzanie zasobami 
naturalnymi w celu zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju, zawiera zagadnie-
nia z obszaru ochrony atmosfery, zwalczania 
wylesiania, ochrony delikatnego środowiska, 
ochrony różnorodności biologicznej, kontroli 
zanieczyszczeń oraz zarządzania biotechnolo-
gią i odpadami radioaktywnymi. 

3.  Sekcja III, Wzmacnianie roli głównych grup 
społecznych i organizacji obejmuje rolę dzieci 
i młodzieży, kobiet, organizacji pozarządo-
wych, władz lokalnych, biznesu i przemysłu 
oraz pracowników, a także wzmocnienie roli 
ludności tubylczej, ich społeczności i rolników.

4.  Sekcja IV, Możliwości realizacyjne, dotyczy 
nauki, transferu technologii, edukacji, in-
stytucji międzynarodowych i mechanizmów 
finansowych.

W 2000 roku Szczyt Milenijny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zdefiniował 8 Milenijnych Celów 
Rozwoju, które powinny zostać osiągnięte do 2015 
roku:

1.  Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu,
2.  Zapewnienie powszechnego nauczania na po-

ziomie podstawowym,
3.  Wspieranie zrównoważenia w prawach męż-

czyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet,
4.  Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci,
5.  Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych 

i położnic,
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6. Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób,
7.  Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej 

środowiska,
8.  Rozwijanie i wzmacnianie światowego part-

nerstwa w sprawach rozwoju.

Światowy Szczyt Ziemi w Johannesburgu (2002 r.) 
był okazją do podsumowania realizacji Milenijnych 
Celów Rozwoju i niezbyt optymistycznej refleksji. 
Jego głównym efektem było przyjęcie radykalnego 
planu działań na najbliższe dziesięć lat. Za najpil-
niejsze z nich uznano:

1.  Zmniejszenie o połowę liczby osób żyjących 
poniżej granicy ubóstwa (za 1 dolara lub mniej 
dziennie). 

2.  Zmniejszenie o połowę liczby osób bez dostępu 
do wody pitnej i urządzeń sanitarnych.

3.  Poprawę warunków życia ludzi mieszkających 
w slumsach. 

4.  Zmniejszenie o dwie trzecie wskaźnika śmier-
telności wśród niemowląt i dzieci oraz o trzy 
czwarte wskaźnika śmiertelności matek przy 
porodzie.

5.  Zahamowanie tempa wymierania rzadkich 
gatunków zwierząt i roślin.

6.  Odnowienie zasobów ryb w morzach i oce-
anach, przetrzebionych nadmiernymi połowa-
mi.

7.  Zaprzestanie produkcji i stosowania środków 
chemicznych szkodliwych dla ludzi i środowi-
ska.

W czerwcu 2012 roku przedstawiciele ponad 
100 krajów spotkali się na kolejnym Szczycie 
Ziemi w Rio de Janeiro, zatytułowanym „Rio 
+20”. Szczyt „Rio +20” zakończył się przyjęciem 
dokumentu „Future We Want” (Przyszłość, jakiej 
chcemy), uznającym ubóstwo za najważniejsze 
wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj ludzkość oraz 
najważniejszą przeszkodę na drodze do zrówno-
ważonego rozwoju. (link) Postanowiono również 
określić zestaw uniwersalnych celów zrównoważo-
nego rozwoju (Sustainable Development Goals) 
po 2015 roku, powiązanych ściśle ze stanem reali-
zacji Milenijnych Celów Rozwoju. 

Cele zrównoważonego 
rozwoju
25 września 2015 roku w Nowym Jorku rozpoczął 
się kolejny Szczyt Zrównoważonego Rozwoju. 
Już pierwszego dnia Szczytu 193 państwa człon-
kowskie ONZ jednogłośnie przyjęły nową agendę 
mającą na celu wyeliminowanie do roku 2030 
ubóstwa na świecie i budowę zrównoważonej przy-
szłości. Nowa agenda zawierająca 17 globalnych 
celów oraz 169 szczegółowych zadań (link). 

https://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
https://sdgs.un.org/2030agenda
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Monitorowanie zrównoważonego rozwoju
Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju odbywa się na kilku poziomach – globalnym, Unii 
Europejskiej, krajowym i regionalnym. W efekcie powstają roczne raporty, dzięki którym możemy śledzić 
postępy w realizacji poszczególnych Celów. W Polsce monitoring prowadzi Główny Urząd Statystyczny.

Poziom globalny:
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
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Poziom EU:
 https://eu-dashboards.sdgindex.org/map

Poziom krajowy: 
https://raportsdg.stat.gov.pl/

Cele Zrównoważonego Rozwoju a Horyzont Europa

Horyzont Europa to główny unijny program finan-
sowania badań naukowych i innowacji w latach 
2021 – 2027, który odpowiada na najważniejsze 
wyzwania globalne:

• przeciwdziała zmianie klimatu, 
•  pomaga w osiągnięciu celów ONZ w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, 
•  przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności 

i wzrostu gospodarczego UE,
•  ułatwia współpracę i zwiększa wpływ badań 

naukowych i innowacji na opracowywanie, 
wspieranie i realizację polityki UE, a jednocze-
śnie przyczynia się do rozwiązywania globalnych 
problemów,

https://eu-dashboards.sdgindex.org/map
https://raportsdg.stat.gov.pl/
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•  wspiera tworzenie i skuteczniejsze rozpo-
wszechnianie doskonałej wiedzy i technologii,

•  sprzyja tworzeniu miejsc pracy, zapewnia pełne 
zaangażowanie unijnej puli talentów, pobudza 
wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność 
przemysłu oraz zapewnia optymalizację wpływu 
inwestycji w ramach wzmocnionej europejskiej 
przestrzeni badawczej.

W odpowiedzi na priorytety polityczne i plan odbu-
dowy Unii określono następujące cztery kluczowe 
kierunki strategiczne w zakresie unijnych badań 
naukowych i innowacji na lata 2021–2024: 

•  Promowanie otwartej autonomii strategicznej 
poprzez kierowanie rozwojem kluczowych 
technologii cyfrowych, prorozwojowych i po-
wstających technologii, sektorów i łańcuchów 
wartości w celu przyspieszenia i ukierunkowania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej za pomocą 
technologii i innowacji skoncentrowanych 
na człowieku; 

•  Odbudowa europejskich ekosystemów i różno-
rodności biologicznej oraz zarządzanie zrów-
noważonymi zasobami naturalnymi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 
oraz czystego i zdrowego środowiska; 

•  Uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej, neu-
tralnej dla klimatu i zrównoważonej gospodarki 
o obiegu zamkniętym dzięki transformacji 
systemów mobilności, energii, budownictwa 
i produkcji; 

•  Stworzenie bardziej odpornego, integracyjnego 
i demokratycznego społeczeństwa europejskie-
go, przygotowanego i reagującego na zagrożenia 
i katastrofy, rozwiązanie problemu nierówności 
i zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowot-
nej oraz umożliwienie wszystkim obywatelom 
działania w zakresie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej.

W szczególności, na wyzwania realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju odpowiada II filar pro-
gramu Horyzont Europa – Globalne wyzwania i eu-
ropejska konkurencyjność przemysłowa, na który 
składa się 6 klastrów tematycznych:

• Zdrowie
•  Kultura, kreatywność i społeczeństwo integra-

cyjne
•  Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeń-

stwa
•  Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń ko-

smiczna
• Klimat, energia, transport
•  Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, 

rolnictwo i środowisko.
Wszystkie tematy konkursów ogłaszanych 
w ramach poszczególnych klastrów, bezpośrednio 
odnoszą się do wybranych Celów Zrównoważone-
go Rozwoju, dlatego też przygotowując wniosek, 
warto pokazać, w jaki sposób nasz projekt będzie 
wspierać ich realizację. Przydatne w tym może być 
narzędzie opracowane przez Joint Research Center 
– SDG Mapper. 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-22671902-RmIfpebIP759sq3LOYzcSXyNUwoNUBzQAqNvHzwxwNaXyeuk06SiXzNzcj7yFrnTpwnpxp722AdvFyQI6zKAuOTW-jpJZscgsw0KDt6U4kwYLiK-pA5jsm8AOpZezzojwS9AdPmANSPOTo77SQVeJaAzTtQ5A62yiddVmNhBCr4lzOmZOZpO9tmRnnjcKrHhazwB4fP
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Jeśli potrzebujesz wsparcia w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju, skontaktuj się z:

dr Magdalena Głogowska

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
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Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią 
zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać 
tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski 
Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić Unię Eu-
ropejska w nowoczesną, zasobooszczędną i kon-
kurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. 
Europejski Zielony Ład to nie tylko zielona trans-
formacja w kierunku neutralności klimatycznej, ale 
także nowa szansa dla innowacji i inwestycji. To 
również: ograniczenie emisji, nowe miejsca pracy 
i wzrost gospodarczy, przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu, zmniejszenie uzależnienia od 
zewnętrznych źródeł energii oraz poprawa naszego 
zdrowia i samopoczucia. Europejski Zielony Ład 
ma również pomóc w wyjściu z pandemii COVID-
19. Transformacja ta musi przebiegać zarazem 
w sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społeczne-
mu sposób, tak aby żaden region, sektor przemysłu 
czy społeczność nie pozostały w tyle. 

Publikacja tego kluczowego dla transformacji 
europejskiej ekonomii dokumentu miała miejsce 
w grudniu 2019 r. i była zaledwie początkiem fun-
damentalnych zmian we wszystkich strategicznych 
z punktu widzenia Europy obszarach gospodarki.

Główne wyzwania
Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed 
obecnym pokoleniem jest rozwiązanie problemów 
związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym. 
Wobec ocieplania się atmosfery, zmieniającego się 
coraz szybciej klimatu oraz zagrożenia różnorodno-
ści biologicznej naszej planety konieczne jest nie-
zwłoczne podjęcie działań. Zielony Ład stanowi in-
tegralną część opracowanej przez obecną Komisję 
strategii mającej na celu wdrożenie agendy ONZ 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i celów 
zrównoważonego rozwoju. 

Europejski Zielony Ład
dr Magdalena Głogowska, DKPK NCBR

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów Europejski Zielony Ład
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Kluczowe elementy Europejskiego Zielonego Ładu, 
przełożyły się na pakiet nowych strategii przyjętych 
przez Komisję Europejską:

•  Bardziej ambitne cele klimatyczne UE na lata 
2030 i 2050 

17 września 2020 nastąpiła prezentacja planu 
w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. a na-
stępnie 9 grudnia 2020 Komisja Europejska przed-
stawiła Europejski Pakt na rzecz Klimatu. Głównym 
narzędziem realizacji celów ograniczenia emisji 
o co najmniej 55% do 2030 roku oraz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. 
jest pakiet zmian legislacyjnych Fit for 55. Pakiet 
ten został opublikowany 14 lipca 2021 r., a jego 
cele zostały wyznaczone przez Europejskie Prawo 
Klimatyczne. Pakiet Fit for 55 obejmuje komplek-
sowe zmiany w zakresie systemu handlu uprawnie-
niami do emisji (EU ETS), propozycję wprowadzenia 
mechanizmu węglowego (CBAM), rozporządzenia 
w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) 
określającego cele redukcji emisji czy nowelizację 
dyrektyw w zakresie OZE, efektywności energetycz-
nej i opodatkowania energii. Pozostałe strategie 
związane z celami klimatycznymi Europejskiego 
Zielonego Ładu to: Nowa strategia UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz Strate-
gia na rzecz ograniczenia emisji metanu.

•  Dostarczanie czystej, przystępnej cenowo 
i bezpiecznej energii 

Dalsze obniżanie emisyjności systemu energe-
tycznego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
celów klimatycznych na lata 2030 i 2050. Ponad 
75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi 
z produkcji i wykorzystania energii w różnych 
sektorach gospodarki, dlatego też efektywność 
energetyczna jest absolutnym priorytetem we 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu. Działa-
nia w tym zakresie zostały przedstawione w dwóch 
nowych strategiach: Strategii UE na rzecz integracji 
systemów energetycznych i sektora technologii wo-
dorowych oraz Energia z morskich źródeł odnawial-
nych. Bardzo istotną rolę w procesie transformacji 
systemów dostarczania energii odgrywa również 
Europejski sojusz na rzecz baterii. 

•  Zmobilizowanie sektora przemysłu na rzecz 
czystej gospodarki o obiegu zamkniętym 

Osiągnięcie neutralnej dla klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym wymaga pełnej mobilizacji 
przemysłu. Dlatego też w marcu 2020 r. przyjęta 
została nowa Strategia Przemysłowa na rzecz 
Zielonej i Cyfrowej Europy konkurencyjnej w skali 
światowej oraz Plan działania na rzecz gospodarki 
o obiegu zamkniętym

•  Budowa, wykorzystanie i renowacja budynków 
Budowa, wykorzystanie i renowacja budynków 
wymagają znacznych nakładów energii i surowców 
mineralnych. Budynki odpowiadają za 40% zużycia 
energii. Aby stawić czoła podwójnemu wyzwa-
niu: efektywności energetycznej i przystępności 
cenowej, UE i państwa członkowskie rozpoczęły 
„falę renowacji” budynków publicznych i prywat-
nych: Strategia na rzecz Fali Renowacji oraz Nowy 
Europejski Bauhaus

•  Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność 

Transport odpowiada za jedną czwartą unijnych 
emisji gazów cieplarnianych i wartość ta wciąż 
rośnie. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, 
konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze 
transportu o 90% do 2050 r. W grudniu 2020 
r. Komisja Europejska opublikowała Strategię 
na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. 

•  Od pola do stołu: stworzenie sprawiedliwego, 
zdrowego i przyjaznego środowisku systemu 
żywnościowego 

Produkcja żywności nadal powoduje zanieczyszcze-
nie powietrza, wody i gleby, przyczynia się do utraty 
różnorodności biologicznej i zmiany klimatu oraz 
pochłania ogromne ilości zasobów naturalnych. 
Jednocześnie marnuje się dużą część wyproduko-
wanej żywności. Żywność słabej jakości przyczynia 
się do otyłości i chorób, takich jak rak. W celu spro-
stania tym wyzwaniom, przyjęto strategię „Od pola 
do stołu”. Pozostałe ważne strategie Europejskiego 
Zielonego Ładu związane z rolnictwem i gospodar-
ką żywnościową to Plan działania na rzecz rolnic-
twa ekologicznego oraz Zrównoważona niebieska 
gospodarka

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2323
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2096http://
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2096http://
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2312
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341
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•  Ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróż-
norodności 

Ekosystemy pełnią niezbędne funkcje, zapewniając 
żywność, słodką wodę, czyste powietrze i schronie-
nie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, 
ograniczają występowanie szkodników i chorób 
oraz przyczyniają się do regulacji klimatu. Aby 
przywrócić ekosystemy Unii Europejskiej na drogę 
odbudowy ekologicznej, Komisja Europejska przy-
jęła 20 maja 2020 Europejską Strategię Ochrony 
Różnorodności Biologicznej do 2030 r.

•  Zerowy poziom emisji zanieczyszczeń 
na rzecz nietoksycznego środowiska 

Zapewnienie nietoksycznego środowiska wymaga 
mobilizacji wysiłków, by zapobiegać powstawaniu 
nowych zanieczyszczeń oraz działań na rzecz re-
dukcji i usuwania istniejących zanieczyszczeń. Bar-
dziej precyzyjny monitoring zanieczyszczeń powie-
trza, wody, gleby oraz produktów konsumpcyjnych 
jest konieczny dla ochrony zdrowia, informowania 
o zanieczyszczeniach, zapobiegania i usuwania 
skutków. W tym celu Komisja Europejska przyjęła 
Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń 
oraz Strategię w zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważoności.

Finansowanie 
Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze 
środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 
bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach 
planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze 
środków pochodzących z siedmioletniego budżetu 
UE. Osiągnięcie zamierzeń przedstawionych 
w Europejskim Zielonym Ładzie wymaga znacz-
nych nakładów inwestycyjnych. Według szacunków 
Komisji, aby osiągnąć cele wyznaczone w zakresie 
klimatu i energii na okres do 2030 r., konieczne 
będą dodatkowe inwestycje w kwocie 260 mld 
euro rocznie. Co najmniej 30% środków Funduszu 
InvestEU będzie przeznaczone na walkę ze zmianą 
klimatu. Co więcej, oceniany będzie zrównoważony 
charakter zgłaszanych projektów, aby sprawdzić, 
jaki będą miały one wpływ na cele klimatyczne, śro-
dowiskowe i społeczne. Służy temu Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. 
taksonomia UE.

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1839
LSU
LSU
LSU
LSU
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Komisja będzie również współpracować z Grupą 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), kra-
jowymi bankami prorozwojowymi oraz innymi 
międzynarodowymi instytucjami finansowymi. EBI 
zamierza do 2025 r. zwiększyć dwukrotnie swój cel 
klimatyczny, z 25% do 50%. Aby nikt nie został po-
zostawiony w tyle, w ramach planu inwestycyjnego 
na rzecz zrównoważonej Europy Komisja utworzyła 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Me-
chanizm sprawiedliwej transformacji koncentruje 
się na regionach i sektorach, które najsilniej odczują 
jej skutki ze względu na swoją zależność od paliw 
kopalnych i wysoko emisyjnych procesów. Środki 
na potrzeby tego mechanizmu będą pochodzić 
z budżetu UE oraz ze źródeł finansowania Grupy 
EBI, co pozwoli pozyskać konieczne zasoby prywat-
ne i publiczne. Wsparcie będzie związane z promo-
waniem przechodzenia na działania niskoemisyjne 
i wspierające odporność na zmianę klimatu. Będzie 
ono również miało na celu ochronę obywateli i pra-
cowników, którzy najsilniej odczują skutki trans-
formacji, poprzez zapewnienie im dostępu do pro-
gramów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje 
zawodowe, do miejsc pracy w nowych sektorach 
gospodarki czy energooszczędnego budownictwa.

Europejski Zielony Ład 
a program Horyzont Europa
Mamy pełną świadomość, że bez innowacyjnych 
technologii nie uda się ograniczyć emisji, a bez 
badań na rzecz klimatu nie będziemy mogli mo-
nitorować skali zmian. Wdrożenie Europejskiego 
Zielonego Ładu wymaga również mobilizacji 
świata nauki i innowacji. Program Horyzont Europa 

oferuje szereg instrumentów wspierania badań 
i innowacji w zakresie klimatu, energii, transportu, 
niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, 
środowiska, zdrowia, rolnictwa i żywności. Nowy 
instrument – Misje przyczynią się do wprowadzenia 
istotnych zmian w obszarach takich jak przysto-
sowanie się do zmiany klimatu (EU Mission Ada-
ptation to Climate Change), oceany, morza i wody 
śródlądowe (EU Mission: Restore our Ocean and 
Waters), miasta (EU Mission Climate-Neutral and 
Smart Cities) i gleba (EU Mission: A Soil Deal for 
Europe). Partnerstwa z przemysłem i państwami 
członkowskimi wspierają badania naukowe i in-
nowacje w dziedzinie transportu, w tym dotyczące 
baterii, czystego wodoru, niskoemisyjnego przemy-
słu hutniczego, sektorów biogospodarki o obiegu 
zamkniętym i środowiska zbudowanego. Wspólnoty 
wiedzy i innowacji prowadzone przez Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii koordynują współ-
pracę między instytucjami szkolnictwa wyższego, 
organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami 
w zakresie zmiany klimatu, zrównoważonej energii, 
żywności dla przyszłości oraz inteligentnego, eko-
logicznego i zintegrowanego transportu miejskiego. 
Przedsiębiorstwa, w tym start-upy i MŚP mogą 
poszukiwać środków na badania i innowacje w sze-
rokiej ofercie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). 

Więcej informacji na temat instrumentów programu 
Horyzont Europa wspierających Europejski Zielony 
Ład znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/horyzont-
-europa-znajdz-swoj-obszar

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi eksper-
tami: https://www.kpk.gov.pl/o-nas/eksperci

dr Magdalena Głogowska

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/restore-our-ocean-and-waters_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/restore-our-ocean-and-waters_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/horyzont-europa-znajdz-swoj-obszar
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/horyzont-europa-znajdz-swoj-obszar
https://www.kpk.gov.pl/o-nas/eksperci
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
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Innowacje w obszarze energii 
i transportu w świetle europejskiej 
polityki klimatycznej
dr Maria Śmietanka, Zastępca Dyrektora DKPK NCBR

Polityka klimatyczna UE
Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez szeroko 
rozumianej energii. Jesteśmy uzależnieni od nowo-
czesnej elektroniki we wszelkich dziedzinach życia, 
potrzebujemy szybkiego transportu, musimy ogrze-
wać czy schładzać nasze domy i biura. A zatem 
zużycie energii na świecie stale rośnie. Jest to 
związane zarówno z rosnącą liczbą ludności, jak 
i coraz większą ilością urządzeń i procesów energii 
wymagających, a towarzyszących nam codziennie. 

Czy jednak stosujemy wciąż te same metody pro-
dukcji co setki lat temu? Oczywiście, że nie. Możemy 
sobie wyobrazić, że gdybyśmy wciąż wykorzystywa-
li XIX-wieczne fabryki to szybko nie poradzilibyśmy 

sobie z rosnącym poziomem zanieczyszczeń wody, 
gleby czy powietrza. Także produkowane ilości 
odpadów byłyby coraz większe. Z czasem dopro-
wadziłoby to niechybnie do pogarszania się jakości 
i długości życia ludzi. Niekorzystne zmiany obser-
wowalibyśmy także na wielką skalę w środowisku 
naturalnym. Zwiększone emisje zanieczyszczeń 
mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka, 
a także na klimat na Ziemi. Dlatego też konieczne 
są zmiany. Najlepiej jeśli obejmują one jak naj-
większą liczbę krajów na świecie, aby pozytywny 
wpływ przez nie generowany był jak najszerszy. 
W takim celu w 2015 roku wszystkie państwa usta-
liły, że będą razem działać, by zatrzymać globalne 
ocieplenie na poziomie poniżej 2°C i będą łagodzić 
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skutki zmiany klimatu. Te zamierzenia to tak zwane 
Porozumienie Paryskie. Weszło ono w życie 4 listo-
pada 2016 roku, gdy spełniony został warunek jego 
ratyfikacji przez co najmniej 55 państw odpowie-
dzialnych za co najmniej 55% globalnych emisji 
gazów cieplarnianych. Porozumienie ratyfikowały 
wszystkie państwa UE, a więc także i Polska. Unia 
Europejska w swoich działaniach na rzecz poprawy 
klimatu, a co za tym idzie polepszenia jakości życia 
ludzi, chce iść jeszcze dalej. Zgodnie z politykami 
UE oczekiwana jest, poza ograniczeniem global-
nego wzrostu temperatury poniżej 2°C, redukcja 
emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2030 – 
55% w stosunku do poziomu z roku 1990, a także 
neutralna klimatycznie gospodarka UE do roku 
2050. Ponadto Unia Europejska zgodnie ze swymi 
politykami dąży do realizacji Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju (Sustainable Development Goals 
– SDGs). Jest to plan działania na rzecz zmian 
na świecie, w którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, 
z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnie-
niem potrzeb przyszłych pokoleń. Cele te łączą 
działania w dziedzinie ochrony klimatu z zapew-
nieniem czystej i dostępnej energii, odpowiedzialną 
produkcją czy wzrostem gospodarczym. Działania 
na rzecz realizacji postawionych celów przynoszą 
efekty, na przestrzeni ostatnich 30 lat obserwujemy 
zmniejszenie emisji m.in. CO₂ w Unii Europejskiej.

Wsparcie dla badań 
i innowacji
Jeśli jednak oczekujemy dalszych zmian musimy 
w nie inwestować. Innowacje to kwestie związane 
z dużym ryzykiem. Nie każde badania czy próba 
zastosowania nowego podejścia do rozwiązania 
problemu mają szanse na sukces. Niekiedy usiło-
wania zakończone są porażką. Choć w przypadku 
działalności badawczej trudno mówić o porażce, 
bo także efekty niezgodne z naszymi oczekiwaniami 
przyczyniają się do poszerzenia wiedzy w danym 
obszarze. Jednak oznacza to, że w działalność 
innowacyjną musimy inwestować, a zwrot z takiej 
inwestycji jest niepewny. Dlatego tak ważne jest 
wsparcie ze środków publicznych tych ryzykow-
nych, a jednak jakże potrzebnych działań. 

Jednym z programów mogących zapewnić wsparcie 
dla badań i innowacji na poziomie europejskim jest 
program Horyzont Europa. Zapewnia on w latach 
2021-2027 niemal 100 mld euro na badania i inno-
wacje. A jednym z głównych kierunków wspieranych 
w ramach programu jest walka ze zmianami klimatu. 
W tym zakresie trudno wyobrazić sobie istotniejsze 
kierunki badawcze niż związane z energią i transpor-
tem. To te sektory w dużej mierze odpowiedzialne są 
za emisje gazów cieplarnianych i innych substancji 
do środowiska. I to innowacje w nich wprowadzane 
mają szansę skutecznie wpłynąć na ograniczenie 
zmian klimatu. 

Kierunki innowacji w energii
A jakie są główne kierunki innowacji wspierane 
w ramach konkursów programu Horyzont Europa?

W zakresie energii, gdy myślimy o czystszych źró-
dłach jej wytwarzania, zazwyczaj na myśl przychodzą 
nam wiatraki czy panele fotowoltaiczne. Jednak 
najczystsza i najtańsza to ta energia, której w ogóle 
nie musimy produkować. Najkorzystniejsze wydaje 
się zatem inwestowanie w efektywność energe-
tyczną. Jeśli zmniejszymy nasze potrzeby w tym 
zakresie, to nawet bez zmian w źródłach energii 
zasadniczo możemy zmniejszyć szkodliwe emisje. 
W grudniu 2018 roku została formalnie przyjęta 
przez Unię Europejską zasada „efektywność ener-
getyczna przede wszystkim” (EE1st) – Energy Effi-
ciency First. Stanowi ona, że działania związane ze 
zmniejszaniem zużycia na skutek zwiększania jego 
efektywności są kluczem do powstrzymania zmian 
klimatycznych. W tym zakresie mamy jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia. Innowacje w przemyśle prowadzą 
do ograniczania zużycia energii w procesach prze-
mysłowych. Istotnym kierunkiem jest także dążenie 
w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwią-
zania z dziedziny GOZ mają na celu zmniejszenie 
zapotrzebowania na surowce, dzięki ponownemu 
wykorzystaniu materiałów uznawanych wcześniej 
za odpadowe. Odpadem może być także energia. 
Procesy przemysłowe generują duże ilości ciepła 
i możliwe staje się wykorzystywanie tego ciepła np. 
do ogrzewania zakładów przemysłowych czy okolicz-
nych miejscowości. Takie potraktowanie ciepła od-
padowego powoduje zmniejszenie zapotrzebowania 
na generowanie ciepła. 

https://sdgs.un.org/
https://sdgs.un.org/
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Efektywność energetyczna dotyczy również pro-
duktów wytwarzanych w ramach licznych proce-
sów przemysłowych. I tu innowacje prowadzą nas 
do oszczędniejszych sprzętów, z których korzystamy 
codziennie. 

Efektywność energetyczna to także istotna kwestia 
dotycząca budynków. W tym zakresie innowacje 
dotyczą zarówno nowych materiałów, o lepszych 
właściwościach izolacyjnych czy wytwarzanych 
z odpadów, w ramach bardziej efektywnych proce-
sów, ale także systemów monitorowania budynków 
czy aktywnego zarządzania popytem na energię. 
Konieczne są także zmiany społeczne, bo żadne 
innowacje nie będą miały racji bytu jeśli nie będą 
wykorzystywane. Kluczowe jest zatem nastawie-
nie użytkowników końcowych do proponowanych 
rozwiązań i zwiększanie ich świadomości w zakre-
sie tego, jak ich działania i wybory mogą wpływać 
na ograniczanie zużycia energii. 

Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie zmienić 
ograniczając zużycie. Pewne ilości energii wypro-
dukować musimy. I wtedy dobrze, jeśli możemy 
korzystać z czystych technologii, do jakich należą 
odnawialne źródła energii. Do wyboru mamy całe 
spektrum możliwości – energię wiatrową, słoneczną, 
wodną, geotermalną. Zastosowanie konkretnych 
technologii jest ściśle uzależnione od lokalnych 
warunków. Każde ze źródeł OZE może poszczycić 
się ciągłym dążeniem do ulepszeń i innowacji, które 
mają sprawić, że rozwiązania te będą nie tylko czyste 
i przyjazne dla środowiska, ale także, w myśl zasad 
zrównoważonego rozwoju, opłacalne ekonomicznie. 
W proponowanych innowacjach ważne jest uwzględ-
nianie całego cyklu życia produktu, tak aby móc 
oceniać i porównywać ze sobą poszczególne tech-
nologie w sposób czytelny i transparentny. Także 
w zakresie OZE znaczenie ma aspekt społeczny i tu 
nie można zapomnieć o podejściu do użytkownika, 
który musi być zainteresowany zmianami i chętny 
do ich wprowadzania, szczególnie jeśli wymaga to 
od niego jakiegoś wysiłku. 

Kierunkiem innowacji bezpośrednio połączonym 
z odnawialnymi źródłami energii jest jej magazyno-
wanie. Cechą wspólną OZE jest to, że dostarczają 
nam energii w swoim rytmie (zależnym od konkret-
nego źródła), a nie na zamówienie, reagując zmianą 
podaży na aktualny popyt. A zatem konieczne są ma-
gazyny energii, baterie i sposoby przechowywania 
wyprodukowanej energii do momentu, w którym 
okaże się potrzebna. Kluczowe wydaje się tu zwięk-
szanie wydajności magazynów, zmniejszanie strat 
energii, czy wsparcie prosumentów, którzy jedno-
cześnie produkują i konsumują energię. Wyraźnie 
zmiany widzimy także w podejściu do projekto-
wania magazynów energii, baterii. Coraz częściej 
uwzględnia się w nim cały łańcuch produkcji – od 
projektu przez cały cykl życia. Ważny aspekt to 
także zapewnienie płynnej współpracy w ramach 
całego systemu energetycznego. 

A właśnie systemy energetyczne to kolejny kieru-
nek, w którym badania i innowacje mają szerokie 
zastosowanie. W czasach kiedy coraz chętniej 
i częściej wykorzystujemy OZE, a w systemach 
licznie występują także konwencjonalne źródła 
energii kluczem jest płynna współpraca. Bardzo 
ważnym elementem, szczególnie w zmieniającej 
się sytuacji geopolitycznej jest bezpieczeństwo 
systemów energetycznych. Innowacje znacząco je 
wzmacniają, dbając jednocześnie o monitorowanie 
popytu i podaży, dając narzędzia do optymalizacji 
i modelowania i dygitalizując wszelkie procesy. 

Kierunki innowacje w transporcie
Kolejnym obszarem generującym duże ilości 
zanieczyszczeń i mającym wpływ na stan środo-
wiska i możliwe zmiany klimatu jest transport. 
I tu jest wiele kierunków, w których prowadzone 
są badania, aby wprowadzić innowacje. Można 
tu wskazać działania związane ze zmniejsza-
niem emisji pochodzącej z pojazdów i środków 
transportu. Przykładem mogą być badania nad 
biopaliwami w transporcie lotniczym czy wodnym. 
Coraz chętniej wykorzystywane są także inne źródła 
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dr Maria Śmietanka

Zastępca Dyrektora DKPK NCBR
maria.smietanka@ncbr.gov.pl

zasilania, jak na przykład wodór czy elektryczność. 
Oczywiście zmniejszanie zapotrzebowania pojaz-
dów na paliwa to także znaczący krok. Zachodzące 
zmiany widoczne są także w kwestiach związanych 
z transportem masowym. Planowanie, monitoro-
wanie, rozwiązania przyspieszające podróż – to 
przyszłość, która może spowodować, że chętniej 
wybierzemy ten rodzaj transportu. 

Transport to nie tylko pojazdy, ale także infrastruk-
tura. I tu zachodzące zmiany są duże, a rozwiązania 
coraz bardziej sprzyjające środowisku. Intensywne 
badania trwają także w zakresie automatyzacji 
i podnoszenia bezpieczeństwa wszystkich typów 
transportu. Niezwykle istotna jest także rola logisty-
ki. W dobie coraz częstszego korzystania z dostaw 
wielu produktów, nie tylko do sklepów, ale także 
do indywidualnych odbiorców coraz bardziej doce-
niamy nowoczesne rozwiązania logistyczne, szcze-
gólnie w aspekcie tzw. ostatniej mili, czyli logistyki 
związanej z obszarem bliskim docelowej lokalizacji.

Podsumowanie
Czy powyższe przykłady wyczerpują kierunki badań 
i innowacji w dziedzinie transportu czy energii? 
Oczywiście nie. Niezliczone obszary są analizowa-
ne pod kątem możliwości zmian i ulepszeń. Wiele 
z tych pomysłów ma szansę na pozyskanie dofinan-
sowania na badania i innowacje. A z czasem może 
stać się istotnym elementem walki o lepsze życie 
ludzi w przyszłości. 

Czasem zastanawiamy się czy zmiany przeprowa-
dzane w Polsce czy szerzej, w Unii Europejskiej, 
mają sens. Dotyczą one bowiem tylko niewielkiego 
procentu społeczności Ziemi. Wydaje się jednak, 
że wskazanie dobrych kierunków innowacji, 
wykazanie jak mogą one procentować, badania 
prowadzące do obniżania kosztów stosowania 
innowacyjnych rozwiązań spowodują, że staną 
się one szerzej wykorzystywane na całym świecie. 
W ten sposób przyczynimy się do zmian, realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, a Ziemia będzie 
lepszym miejscem do życia dla przyszłych pokoleń.

W programie Horyzont Europa, tematy konkursowe 
w obszarach energii i transportu można znaleźć 
w klastrze 5: Klimat, energia, mobilność. 

Jeśli masz innowacyjny pomysł w obszarze energii 
lub transportu, który być może warto rozważyć 
pod kątem Horyzontu Europa, skontaktuj się z:

maria.smietanka@ncbr.gov.pl
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Nie przekroczmy ograniczeń 
planety – Gospodarka 
o Obiegu Zamkniętym
dr inż. Jarosław Piekarski, DKPK NCBR

Jest nas coraz więcej …
Jest nas prawie 8 miliardów. W ciągu ostatnich 50 
lat liczba ludności na świecie podwoiła się. Co 11 
lat przybywa kolejny miliard mieszkańców Ziemi.1

Zwiększenie liczby ludności towarzyszy rozwojowi 
gospodarczemu. Większość mieszkańców planety 
pragnie korzystać ze zdobyczy technologii, żyć 
tak jak najbardziej rozwinięte społeczeństwa. Ten 
sposób życia jest oparty na masowej produkcji dóbr 
i ich szybkim wykorzystaniu. Pierwsze produkty jed-
norazowego użytku – kapsle do butelek – zostały 
opatentowane pod koniec XIX wieku. Po 100 latach 
produkty jednorazowego użytku stały się znaczącą 
częścią codziennego życia, i podstawą wielu sekto-
rów gospodarki. 

Wzrost zamożności społeczeństw wiąże się 
ze wzrostem ilości generowanych odpadów. 
W krajach o najniższych dochodach w ciągu roku 
generowanych jest kilkadziesiąt kilogramów 
odpadów na mieszkańca, podczas gdy w krajach 
najwyższych dochodach ilość ta jest kilkanaście 
razy większa, jest bliska jednej tony na osobę. Co 
więcej, struktura odpadów zdecydowanie się różni. 
W krajach o najniższych dochodach około 60% sta-
nowią odpady zielone, które ulegają biodegradacji, 
podczas gdy w krajach o najwyższych dochodach 
proporcje są odwrócone. Większość stanowią 
odpady stałe, potencjalnie zaburzające środowisko 
naturalne.

Rys. 1 Ilość odpadów miejskich generowanych na osobę (kg/osoba/dzień)2

1 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3.
2 What a waste 2.0, World Bank
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Rozwój gospodarczy oparty na technologii i stale 
zwiększającej się konsumpcji generuje ciągle 
wzrastające zapotrzebowanie na surowce natu-
ralne. Zużycie surowców w najbardziej rozwinię-
tych krajach świata sięga rocznie kilkunastu ton 
na osobę. Zapotrzebowanie na surowce mineralne 
podwaja się w ciągu około 30 lat. Zwiększone po-
zyskiwanie surowców pierwotnych niesie ze sobą 

znaczące konsekwencje środowiskowe. Ponadto, 
łatwo dostępne źródła pierwotnych surowców 
mineralnych wyczerpują się. Rodzi to konieczność 
poszukiwania nowych złóż, których eksploatacja 
wymagać będzie nowych, zaawansowanych, ale 
też kosztownych technologii eksploracji i przetwa-
rzania.

Rys. 2. Globalny wzrost zużycia surowców w miliardach ton.3

Od gospodarki linearnej 
do gospodarki cyrkularnej. 
Ograniczenia planety
Rozwój ekonomiczny jaki obserwujemy w ciągu 
ostatnich dwóch wieków jest oparty na postępie 
technologicznym, którego motorem napędowym 
jest masowe, wytwarzanie produktów i ich dystry-
bucja maksymalizująca zyski. Obowiązujący linear-
ny model ekonomiczny jest oparty na paradygma-
cie pozyskaj – wytwórz – wykorzystaj – wyrzuć. 
Ponadto energia niezbędna do funkcjonowania 
gospodarki jest pozyskiwana przede wszystkim 
z nieodnawialnych źródeł energii, przetwarzając 
kopalne surowce energetyczne – węgiel, ropę 
naftową i gaz ziemny. Jest to cykl otwarty funkcjo-
nujący przy założeniu, że zasoby naturalne są nie-
wyczerpywalne, oraz że środowisko może przyjąć 

Rys.3 Gospodarka liniowa4

3 Global total material use by resource type — European Environment Agency (europa.eu)
4 Paper and the Circular Economy - Two Sides North America (twosidesna.org)

https://twosidesna.org/US/paper-and-the-circular-economy/
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nieograniczone strumienie odpadowe. W okresie 
gdy liczba ludności na świecie była kilkukrotnie 
mniejsza niż obecnie, a produkcja masowa była roz-
winięta w niewielu regionach, założenie to mogło 
być uzasadnione – nie obserwowano skutków 
gospodarki linearnej w skali globalnej .

Jednak pojawia się coraz więcej dowodów na to, 
że aktywność człowieka wpływa znacząco na śro-
dowisko planety w wymiarze globalnym. W 2015 r.5  

została przedstawiona koncepcja ograniczeń środo-
wiska planety. Zgodnie z tą koncepcją współczesne 

społeczeństwa mogą funkcjonować i rozwijać się 
w stabilnych warunkach środowiskowych, które 
utrzymują się na Ziemi w ciągu ostatnich 12 tys. 
lat. By utrzymać rozwój ludzkości niezbędne jest 
wykorzystywanie zasobów naturalnych. Jednak 
ich wykorzystanie nie może przekroczyć poziomu 
maksymalnego bez ryzyka naruszenia zdolności 
regeneracyjnych planety i wywołania procesu nie-
odwracalnych zmian środowiskowych. Ludzkość 
może się rozwijać przez kolejne generacje tylko 
w stosunkowo wąskim korytarzu parametrów śro-
dowiskowych (Rys.6a).

Rys.6.  a) Koncepcja przestrzeni bezpiecznego rozwoju ludzkości;
  b) Niektóre parametry znajdują się w strefie podwyższonego ryzyka wywołania zmian środowiskowych.

Badania naukowe pokazały (Rys.6b), że dwa 
spośród ośmiu zdefiniowanych parametrów śro-
dowiskowych znalazło się w obszarze wysokiego 
ryzyka destabilizacji środowiska naturalnego i bez-
powrotnej utraty strefy komfortu cywilizacyjnego. 

Zagrożenia przedstawione w koncepcji ograni-
czeń środowiskowych planety powinny być brane 
pod uwagę przy definiowaniu kierunków dalszego 
rozwoju ludzkości. Jednym z nich jest zastąpienie 
paradygmatu gospodarki liniowej paradygma-
tem gospodarki cyrkularnej (GOZ). Zgodnie 
z tą koncepcją liniowy łańcuch wartości pozyskaj 

– wytwórz – wykorzystaj – wyrzuć powinien 
być zastąpienie paradygmatem gospodarki 
cyrkularnej pozyskaj - wytwórz - wykorzystaj - 
przetwórz. W gospodarce o obiegu zamkniętym 
strumienie odpadowe stają się źródłem cennych 
surowców do ponownego wykorzystania. Obowią-
zuje tu zasada 3R: reduce, reuse, recycle (redukuj, 
ponownie użyj, ponownie przetwórz). Gospodar-
ka o obiegu zamkniętym jest skoncentrowana 
na zachowaniu wartości już wytworzonych, tak by 
do powstania nowego produktu były wykorzysty-
wane minimalne zasoby. Nieodzowne dla GOZ jest 
wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. 

5 W.Steffen et all: Planetary boundaries: Guiding human on a changing planet. Science, vol.347, no.6223.
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Wdrożenie zasad Gospodarki o Obiegu Zamknię-
tym będzie skutkować radykalnym ograniczeniem 
pozyskiwania surowców pierwotnych, zarówno 
energetycznych jak i nieenergetycznych, oraz de-
ponowania strumieni odpadowych w środowisku.

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym jednym z głównych 
priorytetów polityki gospodarczej 
Komisji Europejskiej. Europejski 
Zielony Ład
Utrzymanie dobrej jakości życia przy zachowaniu 
wartościowego środowiska dla przyszłych pokoleń 
stało się priorytetem działań Unii Europejskiej. 
Już w komunikacie6 z 2014 roku Komisja Euro-
pejska uznała, że do osiągniecia tego celu należy 
powszechnie wdrożyć zasady gospodarki o obiegu 
zamkniętym. W kolejnych dokumentach7, 8, KE 
nakreśliła plan działań prowadzący do osiągnięcia 
cyrkularności gospodarki europejskiej, jak również 
metody monitorowania postępów na tej drodze. 

W ramach pakietu legislacyjnego Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisja Europejska ustanowiła 
Nowy plan działania UE dotyczący GOZ na rzecz 
czystej i bardziej konkurencyjnej Europy9. 
W planie tym zapowiedziano podjęcie inicjatyw 
przywracających zasoby gospodarce, a dotyczących 
całego cyklu życia produktów, począwszy od etapu 
projektowania i produkcji aż po ich użytkowanie, 
naprawę, ponowne wykorzystanie i recykling. 
Plan wprowadza środki zarówno o charakterze 
ustawodawczym jak i nieustawodawczym. Celem 
planu działania jest zmniejszenie śladu węglowego 
konsumpcji w Unii oraz podwojenie wskaźnika 
wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym 
w UE w nadchodzącym dziesięcioleciu, przy jedno-
czesnym pobudzeniu wzrostu gospodarczego.

By to osiągnąć produkty ekologiczne i produkcja 
ekologiczna muszą stać się normą. Wprowadzane 
są regulacje prawne mające na celu nagradzanie 
producentów w oparciu o ich wyniki w zakresie 
zrównoważonego charakteru produktów oraz po-
wiązanie dobrych wyników z zachętami. Działania 
te obejmują trzy główne elementy: proekologiczną 
koncepcję produktów, wzmocnienie pozycji kon-
sumentów oraz bardziej zrównoważone procesy 
produkcji.

W zakresie koncepcji produktów nowe zasady mają 
przede wszystkim poprawić trwałość produktów 
i ich przydatność do ponownego użycia, zwiększyć 
możliwości ich ulepszenia i naprawy, zredukować 
stosowanie niebezpiecznych substancji chemicz-
nych, zwiększyć udział materiałów wtórnych w pro-
duktach oraz zwiększyć ich zdolność do ponownego 
wykorzystania. Celem jest również maksymalne 
ograniczenie stosowania produktów jednorazowe-
go użytku.

Istotnym elementem tego planu jest wzmocnienie 
pozycji konsumentów. Podkreślane jest koniecz-
ność rewizji prawa konsumenckiego w zakresie 
prawa do naprawy, czyli dostępności usług na-
prawczych, części zamiennych, instrukcji napraw, 
jak również w zakresie informacji dotyczących 
ekologiczności produktów. Ma być ograniczony 
marketing pseudoekologiczny oraz celowe „posta-
rzanie” produktów.

Plan działań na rzecz GOZ przewiduje skupienie się 
na sektorach, w których wykorzystuje się najwię-
cej zasobów, i w których potencjał zastosowania 
obiegu zamkniętego jest wysoki. Należą do nich 
przemysł elektroniczny, motoryzacyjny (włączając 
w to baterie), opakowaniowy, tworzyw sztucznych, 
wyrobów włókienniczych, budowlany, żywnościowy.

Przewiduje się radykalne zmniejszenie ilości 
odpadów poprzez przekształcanie odpadów 
w surowce wtórne, selektywną zbiórkę odpadów 
i ich właściwe oznakowanie oraz ograniczenie 
do minimum wywozu odpadów z UE i eliminację 
nielegalnego przemieszczania odpadów.

6 Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”. COM(2014)398.
7 Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. COM(2015)614.
8 Monitorowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. COM(2018)029
9 Nowy plan działania UE dotyczący GOZ na rzecz czystej i bardziej konkurencyjnej Europy. COM(2020)98.

https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en


EUROPEJSKI ZIELONY ALERT

22

Nieodłącznym elementem planu wdrażania GOZ 
w Europie jest opracowanie nowych modeli biz-
nesowych opartych na paradygmacie zachowania 
wartości już wytworzonych i minimalizacji wykorzy-
stania zasobów pierwotnych.

Należy mieć świadomość, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym jest projektem nie tylko ekonomicz-
nym i technologicznym, ale również społecznym. 
Wymusza ona zmiany zachowań konsumenckich, 
promując korzystanie z produktów i usług, nato-
miast ograniczając tendencję do posiadania.

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym w PR Horyzont 
Europa
Program Ramowy Horyzont Europa jest narzędziem 
implementacji polityk Unii Europejskiej w zakresie 
badań i innowacji. Dlatego też priorytety poli-
tyczne UE znajdują swoje pełne odzwierciedlenie 
w programach pracy Horyzontu Europa. Zgodnie 
z założeniem ogólnym dla budżetu UE także 35% 
budżetu filarów 2 i 3 Horyzontu Europa ma być 
przeznaczone na działania na rzecz neutralności 
klimatycznej. W szczególności w ramach filaru 2 
w klastrze 4 formułowane są tematy dla neutralno-
ści klimatycznej i cyrkularności przemysłu, w szcze-

gólności przemysłu energo- i zasobochłonnego, jak 
również rozwiązań cyfrowych wspierających zieloną 
transformację. Klaster 5 obejmuje tematy dla 
mobilności, transformacji energetycznej i ochrony 
klimatu, natomiast w klastrze 6 umieszczono 
tematykę związaną ze środowiskiem naturalnym, 
bioekonomią, rolnictwem i ochroną wód. 

Pilotażowe systemowe 
rozwiązania cyrkularne 
w Europie i w Polsce
Paradygmaty gospodarki o obiegu zamkniętym 
mogą być wdrożone jedynie poprzez rozwiązania 
systemowe obejmujące zarówno wytwórców jak 
i konsumentów: podmioty gospodarcze z różnych 
branż, w tym wytwórców zielonej energii elektrycz-
nej, jednostki administracji publicznej i samorzą-
dowej oraz konsumentów. Konieczne jest ustano-
wienie cyrkularnego obiegu materiałów i mediów 
w taki sposób, by strumienie odpadowe z jednego 
rodzaju produkcji stawały się strumieniami wejścio-
wymi dla innych technologii, a odpady generowane 
przez konsumentów wracały do wytwórców jako 
wartościowe źródło surowców. W skrócie – musi 
być realizowana symbioza przemysłowa oraz sym-
bioza przemysłowo-miejska.
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Pilotażowe rozwiązania cyrkularne są już imple-
mentowane w Europie 

Symbioza gospodarcza w Kalundborg, Dania 
Symbioza gospodarcza w Kalundborg jest stowa-
rzyszeniem non-profit skupiającym 14 podmiotów: 
firmy oraz jednostki publiczne reprezentujące różne 
sektory, zatrudniające 4500 pracowników. Celem 
jest zmniejszenie śladu środowiskowego organiza-
cji skupionych w stowarzyszeniu. 

Współpraca w ramach Symbiozy przynosi wymier-
ne efekty: oszczędność 4 mln m3 wód gruntowych, 
ograniczenie emisji o 586 tys. ton CO2, 62 tys. ton 
odpadów podanych recyklingowi. Od 2015 roku 
Symbioza zmniejszyła emisję CO2 o 80%. 

Projekt FRONTSH1P
Projekt FRONTS1P ma na celu opracowanie roz-
wiązań umożliwiających zrównoważoną, cyrkular-
ną transformację regionów europejskich, tworząc 
regionalne klastry cyrkularności. Rozwiązania 
będą demonstrowane w województwie łódzkim, 
natomiast ich implementacja będzie analizowana 
w czterech innych regionach europejskich: Kampa-
nia, Sterea Ellada, Norte, Friesland.

Projekt jest realizowany w latach 2021-25, w skład 
konsorcjum wchodzi 34 partnerów. Projekt uzyskał 
dofinansowanie z Programu Ramowego Horyzont 
2020 w wysokości ponad 16 milionów euro.

Jeśli masz innowacyjny pomysł w obszarze GOZ skontaktuj się z:

dr inż. Jarosław Piekarski

jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl


EUROPEJSKI ZIELONY ALERT

24

Nowy Europejski 
Bauhaus
Małgorzata Kapica, DKPK NCBR

„Potrzebujemy myślenia 
regeneracyjnego, przejścia od 
ekonomii chciwości do ekonomii 
wartości” (prof. Jerzy Hausner)
Czy nowa ekologiczna inicjatywa Nowy Europejski 
Bauhaus może stać się inicjatorką zmiany naszego 
sposobu myślenia i kreowania nowej rzeczywistości 
w czasach dynamicznych zmian i coraz to nowych 
wyzwań? 

Świat jest miejscem coraz większych turbulencji. 
Powolna, ale systematyczna zmiana klimatu, 
pojawienie się globalnej pandemii, wojny i praw-
dopodobieństwo kolejnych zagrożeń dla zdrowia 
i życia mieszkańców naszej planety, nieustająca 
fala migracji, nasilenie ataków cybernetycznych 
to zapewne jedne z wielu zmian, jakie nas jeszcze 
czekają. A to oznacza konieczność zmiany w sposo-
bie myślenia, kreowania rzeczywistości, otoczenia, 
naszych miejsc życia, pracy, itp.

Spektrum spraw , którymi należy się zająć, popra-
wić, udoskonalić jest niezwykle szerokie.

Czym jest Nowy Europejski 
Bauhaus (NEB)? 
NEB to inicjatywa ekologiczno-gospodarczo-kul-
turalna, zapowiedziana już 16 września 2020 r. 
i wspierająca realizację Europejskiego Zielonego 
Ładu. Oficjalnie została ogłoszona przez prze-
wodniczącą KE Ursulę von der Leyen w orędziu 
o stanie Unii z 2020 r.
Jej celem jest zniesienie granic pomiędzy nauką, 
technologią, kulturą i integracją społeczną, 
po to, aby móc pozwolić projektantom znaleźć 
nowe rozwiązania codziennych problemów. Twórcy 
i pomysłodawcy liczą, że dzięki Nowemu Europej-
skiemu Bauhausowi stanie się możliwe połączenie 
zrównoważonego rozwoju ze stylem w taki sposób, 
aby Europejski Zielony Ład dotarł zarówno 
do domów, jak i umysłów obywateli. 
15 września 2021 r. inicjatywa przeszła z fazy 
współprojektowania do etapu realizacji, a działania 
w ramach polityki i pula środków finansowych, 
których celem jest urzeczywistnienie tej inicjatywy,                         
została określona szczegółowo w komunikacie 
Komisji: https://europa.eu/new-european-bauhaus/
system/files/2021-09/COM%282021%29_573_
PL_ACT.PDF

Komisja Europejska przeznaczyła 85 mln euro 
na lata 2021-2022 na finansowanie projektów 
w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. 
Środki pochodzą z różnych programów UE, takich 
jak program w zakresie badań i innowacji Horyzont 
Europa, program LIFE na rzecz środowiska i klimatu 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM(2021)_573_PL_ACT.PDF
https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM(2021)_573_PL_ACT.PDF
https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM(2021)_573_PL_ACT.PDF
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Trzy filary NEB
NEB kieruje się trójkątem trzech podstawowych, 
nierozłącznych wartości, takich jak:

•  zrównoważony rozwój (sustainable) – począwszy 
od celów klimatycznych, aż do obiegu zamknię-
tego, zerowego zanieczyszczenia i bioróżnorod-
ności, ma stworzyć równowagę między naszym 
środowiskiem zbudowanym a ekosystemami 
planety, wdrażając metody regeneracyjne, które 
uzupełniają zasoby, eliminują zanieczyszczenia, 
niebezpieczne substancje i toksyny oraz chronią 
nasze środowisko i zdrowie. 

•  estetyka (beautiful) – w tym jakość doświadcze-
nia i stylu, poza funkcjonalnością. Piękno może 
oznaczać estetykę, ale i również być związane 
z duchem danego miejsca, czy poczuciem przy-
należności do wspólnoty. Dzięki temu „pięknu” 
Nowy Europejski Bauhaus ma na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców, czyniąc miejsca oraz 
styl życia nieco przyjemniejszymi.

•  oraz integracja (together) – obejmująca różno-
rodność, równość dla wszystkich, dostępność 
i przystępność cenową, przy jednoczesnym 
poszanowaniu różnorodności, którą mamy 
w Europie i poza nią. Inicjatywa ma również 
na celu niepozostawianie nikogo w tyle. Dlatego 
zwraca się szczególną uwagę na włączenie 
i uczestnictwo, angażowanie obywateli i wspólne 
współtworzenie. Podejście partycypacyjne 
obejmuje osoby w każdym wieku i w całej ich 
różnorodności, w tym włączając również mniej-
szości i społeczności dyskryminowane. 

Wyzwaniem jest jednoczesne zajęcie się wszyst-
kimi trzema wartościami w celu opracowania 
kreatywnych rozwiązań, które najlepiej odpowia-
dają potrzebom ludzi przy ponoszeniu najniższych 
ogólnych kosztów.

Wymiar Nowego 
Europejskiego Bauhausu 
Wyzwanie klimatyczne jest wyzwaniem globalnym, 
które wymaga globalnej odpowiedzi. Zaangażowa-
nie UE na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 
roku stanowi istotny wkład. 

UE dająca pozytywny przykład, że przejście 
na neutralność klimatyczną jest możliwe przy jed-
noczesnym osiągnięciu zrównoważonego wzrostu 
i poprawie warunków życia całej populacji, może 
stać się inspiracją dla pozostałych krajów niebędą-
cych w jej składzie. UE zachęca wiodące gospodarki 
do ambitnej transformacji, jednocześnie wspierając 
biedniejszych partnerów w ich wysiłkach na rzecz 
neutralności klimatycznej.

Pierwszym celem Nowego Europejskiego 
Bauhausu jest Europa. Chociaż większość działań 
na etapie projektowania inicjatywy miała miejsce 
w krajach UE, Komisja zapraszała również osoby 
spoza UE dla wzbogacenia etapu projektowania. 
Obecnie zauważalny jest wzrost zainteresowa-
nia Nowym Europejskim Bauhausem również 
w innych częściach świata. Dla podkreślenia 
globalnego wymiaru tego projektu dwaj członko-
wie Okrągłego Stołu Wysokiego Szczebla spoza UE 
wzbogacają dyskusję wokół Nowego Europejskiego 
Bauhausu cennymi międzynarodowymi perspekty-
wami oraz swoją wiedzą.

Globalny wymiar ma zasadnicze znaczenie dla 
tej inicjatywy. W ciągu dwóch lat, odkąd oficjalnie 
została ona uruchomiona, obserwujemy rosnące 
zainteresowanie europejskich interesariuszy glo-
balną wymianą, aby zaangażować się w perspekty-
wę i doświadczenia innych części świata. 

Został nawiązany kontakt z wieloma organizacjami 
międzynarodowymi. Wśród oficjalnych partnerów 
znalazły się organizacje z siedzibą w UE prowadzą-
ce działalność o zasięgu międzynarodowym oraz 
niektóre organizacje spoza UE, takie jak NTNU — 
Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii oraz IIT 
Institute of Design z siedzibą w Chicago, w Stanach 
Zjednoczonych.
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Czy w ramach tej inicjatywy 
da się wypracować 
uniwersalne światowe 
rozwiązania?
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Jedną 
z kluczowych zasad, którymi kieruje się NEB, jest :

•  „wielopoziomowe podejście” do transformacji — 
przejście od podejścia globalnego do lokalne-
go. Realizacja nowego europejskiego Bauhausu 
oznacza docieranie do lokalnych obszarów, 
zgodnie z podejściem terytorialnym. Jest to nie-
zbędne w opracowywaniu lub dostosowywaniu 
rozwiązań, które naprawdę pasują do kontekstu 
i odpowiadają zarówno potrzebom, jak i prefe-
rencjom lokalnej społeczności. NEB zajmuje się 
różnymi poziomami transformacji, od całego 
świata po dzielnice, wsie i miasta. Będzie 
opierać się na sile swojej rosnącej globalnej 
społeczności. 

•  Jednak aby stać się prawdziwie globalnym 
ruchem, musi uwzględniać pełną różnorod-
ność lokalnych realiów. Globalna misja rato-
wania środowiska ma być wypadkową oddol-
nych działań realizowanych już przez jednostki 
lokalne

•  Ideą nie jest wypracowanie jednego uniwer-
salnego rozwiązania, które będzie idealne 
w każdym kontekście. Nie dążymy do ujed-
nolicenia, współtworzenie zrównoważonych, 
integracyjnych i pięknych miejsc, produktów, 
sposobów życia, zawsze będzie oznaczać 
dostosowanie się do modalności lokalnych 
warunków i lokalnych potrzeb.

Pomiędzy różnymi działaniami i projektami pojawi 
się ogromny potencjał wymiany najlepszych 
praktyk i wzajemnie korzystnych doświadczeń 
edukacyjnych.

Aktywizacja społeczności 
Dzisiejsze przekrojowe wyzwania — od zmian kli-
matycznych, po cyfryzację, do tego w połączeniu ze 
skutkami pandemii, wojen oraz zmianami demogra-
ficznymi — wymagają nowego, perspektywicznego 
myślenia, wiedzy, działania i rozpowszechniania 
informacji. Aktywizacja społeczności na każdym 
poziomie, od społeczności lokalnej po szeroką 
współpracę, w różnych dyscyplinach i sekto-
rach, również z sektorem kultury oraz edukacji jest 
niezbędna, aby odnieść sukces w tym momencie 
transformacji. 

Ważnym posunięciem było utworzenie Okrągłego 
Stołu Wysokiego Szczebla, gremium składającego 
się z 18 osób, zaawansowanych myślicieli i prakty-
ków w swojej dziedzinie, pełniącego funkcję am-
basadorów społeczności Nowego Europejskiego 
Bauhausu. Uczestnicy okrągłego stołu wymieniają 
poglądy na temat kluczowych zmian w różnych 
dziedzinach (kreatywności, technologii, urbanistyki, 
wymiaru społecznego itp.). Ich dyskusje, wymiana 
doświadczeń i tworzenie ekspertyz przyczyniają się 
do niezwykle interdyscyplinarnych działań i rozwią-
zań.  

Członkowie okrągłego stołu zostali zaproszeni 
na podstawie ich uznanych kompetencji, zdolności 
i zaangażowania w swoich dziedzinach. Wybór za-
pewnia równowagę pod względem pochodzenia, 
obszaru wiedzy, doświadczenia, płci, narodowości 
oraz wieku. Warto zauważyć, że członkowie Okrą-
głego Stołu Wysokiego Szczebla są nominowani 
jako jednostki, nie przedstawiciele krajów, 
nie reprezentują żadnych podmiotów ani organiza-
cji, z którymi mogą być powiązani, albo dla których 
pracują. 

Z kolei pierwsza edycji Nowych Europejskich 
Nagród Bauhausu pokazała szerokie zaintereso-
wanie młodszego pokolenia tą nową inicjatywą. 
Wszyscy zwycięzcy nagród „Rising Stars” są bardzo 
zaangażowani w przyczynianie się do pozytyw-
nych zmian w swoich społecznościach i pokazują, 
że zmiana jest możliwa i już zachodzi wokół nas.
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Możemy uczyć się od siebie na całym świecie, aby 
lepiej projektować rozwiązania, które najlepiej będą 
pasować do lokalnych kontekstów. Kluczowe zna-
czenie zatem będzie miała współpraca państw 
członkowskich i władz publicznych na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz 
lokalnym, włączając w to udział społeczeństwa 
obywatelskiego i przedstawicieli różnych spo-
łeczności. Od promowania procesów współpro-
jektowania po zdolność do wspierania finansowania 
lokalnych projektów – Nowy Europejski Bauhaus 
będzie wymagać silnej współpracy w ramach 
wielopoziomowego zarządzania i współtworzenia. 
Dzięki zaplanowanym zadaniom i aktywnościom, 
może stać się z całkowicie utopijnej idei – inicjaty-
wą w pełni integrującą i wypracowującą nowe, przy-
jazne rozwiązania, które będą realizować nie tylko 
politykę UE, ale również potrzeby człowieka.

Czy cele inicjatywy mogą 
zostać osiągnięte?
Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej do 2050 roku, czyli gospodarki 
o zerowej emisji gazów cieplarnianych. Cel ten leży 
u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy 
Europejski Bauhaus ma właśnie na celu przełoże-
nie Europejskiego Zielonego Ładu na namacalne, 
pozytywne doświadczenie, w którym wszyscy 
Europejczycy będą mogli uczestniczyć i wspólnie 
się rozwijać. Zmiany mogą dotyczyć np.: 

•  właściwego podejścia do gospodarki energe-
tycznej, opieraniu jej na surowcach lokalnych, 
budowania rozproszonych systemów wytwa-
rzania energii, przestawieniu się takich gałęzi 
przemysłu jak budowlany, cementowy na tech-
nologie „czystej” energii;

•  właściwego gospodarowania wodą w mieście, 
odkrywania cieków wodnych, tworzenia natu-
ralnych obszarów retencji; 

•  rozwoju inteligentnego budownictwa, zamy-
kania obiegu wody, zazieleniania powierzchni 
dachów, projektowania naturalnej wentylacji 

i tworzenie inteligentnej infrastruktury, stoso-
waniu naturalnych materiałów i inteligentnych 
innowacyjnych rozwiązań;

•  właściwego gospodarowania odpadami: 
przedłużenia trwałości produktów, zminima-
lizowania oddziaływania produktu zużytego 
na środowisko (poprzez naprawę, segregację 
odpadów, recykling lub upcykling produktu) 
i niemarnowania żywności;

•  stworzenia zrównoważonych zasobów miesz-
kalnictwa oferujących wysoką jakość życia, która 
zaspokaja potrzeby mieszkańców po przystęp-
nych kosztach, jednocześnie łagodząc ubóstwo 
energetyczne; ożywienia zdegenerowanych 
obszarów urbanistycznych;

•  rozwiązań i zaspokojenia potrzeby starzejącego 
się społeczeństwa, zapewnienia kontaktów mię-
dzyludzkich, poczucia wartości i przydatności, 
ochrona zdrowia, potrzeby podnoszenia wiedzy 
i kwalifikacji.

W obszarze NEB, w reżimie covidowym udało się 
przeprowadzić 3 dedykowane panele obywa-
telskie w Bułgarii, Polsce i Estonii. Służyły one 
dyskusji na temat wizji dla przestrzeni prywatnych 
i publicznych oraz skali zaangażowania obywateli 
w ich tworzenie. Podobne wydarzenia zaczynają 
być organizowane w wielu innych regionach Europy 
i świata.

Jeśli chodzi o program Horyzont Europa (HE), to 
mimo, że NEB został ogłoszony w trakcie wykuwa-
nia się programu prac na lata 2021-2022, to KE 
udało się włączyć kilka inicjatyw, które w różnym 
stopniu realizują założenia NEB, tj. misja miejska 
UE, konkurs dotyczący przemysłów kultury i kre-
atywnych, konkurs dotyczący mieszkań w przy-
stępnych cenach oraz konkurs partnerstwa Built-
4People. Program prac HE na lata 2023-2024 ma 
obejmować jeszcze więcej projektów realizujących 
założenia inicjatywy NEB. Państwo powinno wspo-
magać te inicjatywy również poprzez finansowanie 
krajowe i regionalne.
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Dokąd zmierzamy ?
11 lutego 2022 r. został opublikowany ekspercki 
raport „Horizon Europe – New European Bauhaus 
Nexus Report”, zawierający zbiór zasad prze-
wodnich, które kształtują cele i ambicje nowej 
europejskiej inicjatywy Bauhaus. Przedstawiono 
w nim dotychczasowe możliwości finansowania 
działań w ramach tej inicjatywy, jak również cele 
średnioterminowe na lata 2023-2024 oraz działa-
nia długoterminowe po 2024 r., które odzwiercie-
dlają trans-dyscyplinarną i trans-sektorową wizję 
Nowego Europejskiego Bauhausu. Raport zawiera 
również plan działania z priorytetami strategicz-
nymi i powiązanymi zagadnieniami, które opisują 
możliwą drogę dla społeczeństwa europejskiego 
i jego reakcję na kryzys klimatyczny.

Pędzący świat został zatrzymany, pandemia stała 
się z dnia na dzień katalizatorem przemian, które 
kiedyś były zapowiadane. Staliśmy się częścią 
rewolucji cyfrowej. Siedząc w domach zaczęliśmy 
zużywać więcej wody, energii, gazu, a doświad-
czając kryzysu wywołanego wojną jeszcze więk-

szego znaczenia nabrały kwestie szeroko pojętych 
systemów bezpieczeństwa, ekonomii i ekologii. 
Zmieniamy nasz sposób myślenia, funkcjonowa-
nia, pojmowania rzeczywistości. Wykorzystajmy 
te zmiany do aktywniejszego kreowania naszego 
otoczenia i przygotowania się do kolejnych zmian, 
które niewątpliwie nas czekają.

Pozostaje nam wierzyć, że dzięki wspólnej wy-
mianie doświadczeń, wiedzy i uczeniu się różnych 
dyscyplin, zostaną wypracowane, odpowiednio 
dopasowane i przystępne cenowo rozwiązania, 
które przyczynią się do znaczącej transformacji. 
Rozwiązania mogą dotyczyć nie tylko nowych 
technologii, ale mogą stać się połączeniem nowych 
i tradycyjnych technik albo nową adaptacją lokal-
nych rzemiosł.

Miejmy więc nadzieję, że nowa inicjatywa Komisji 
Europejskiej nie będzie jedynie chwilową modą 
na ekologię i współpracę lokalnych społeczności, 
a stanie się faktycznym zbiorem pomysłów radzenia 
sobie ze świadomą ochroną środowiska naturalne-
go. Zmiana ta już następuje. 

Od stycznia 2022 r. punktem kontaktowym programu NEB w Polsce jest Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Kontakt:
•  Website: www.lukasiewicz.gov.pl
•  Kontakt: Antonina Pawlak, email: antonina.pawlak@lukasiewicz.gov.pl) Więcej informacji o inicjatywie 

i jej działaniach: https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en
W programie ramowym Horyzont Europa, tematy konkursowe związane z inicjatywą Nowego Europejskiego 
Bauhausu można znaleźć w klastrach: 2 – Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne, 5 – Klimat, 
Energia, Mobilność oraz 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Środków 
na dofinansowanie projektów można poszukiwać również w konkursach Misji Neutralne dla Klimatu i Inte-
ligentne Miasta. 

Jeśli masz innowacyjny pomysł związany tematycznie z tą inicjatywą, skontaktuj się z naszymi ekspertami: 
Eksperci KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy

Małgorzata Kapica

malgorzata.kapica@ncbr.gov.pl

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f9acd60-8aec-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f9acd60-8aec-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en
www.lukasiewicz.gov.pl
antonina.pawlak@lukasiewicz.gov.pl
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en
https://www.kpk.gov.pl/o-nas/eksperci
https://www.kpk.gov.pl/o-nas/eksperci
Malgorzata.Kapica@ncbr.gov.pl
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„Od pola do stołu”  
– europejska strategia 
na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego
Bożena Podlaska, DKPK NCBR

Co zagraża bezpieczeństwu 
żywnościowemu?
Zgodnie z definicją FAO, bezpieczeństwo żyw-
nościowe (Food Security) to sytuacja, w której 
wszyscy ludzie, przez cały czas, mają fizyczny,                                           
społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, 
bezpiecznej i odżywczej żywności, zaspokajającej 
ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowa-
dzenia aktywnego i zdrowego życia.

W myśl najnowszej definicji wyróżnić można nastę-
pujące poziomy i wymiary bezpieczeństwa żywno-
ściowego: gospodarstwa domowego, jednostkowy, 
globalny, narodowy, społeczny, zdrowotny, ekono-
miczny i fizyczny.

Do czynników zagrażających bezpieczeństwu 
żywnościowemu należą: wzrost liczby ludności 
na świecie, wzrost globalnego zapotrzebowania 
na żywność, zmiany we wzorcach konsumpcji, ceny 
żywności, wzrost ilości obszarów z niedoborem 
wody, ograniczenie dostępności gruntów, zmiany 
klimatu, zanikanie bioróżnorodności, straty i mar-
notrawstwo żywności oraz brak bezpieczeństwa 
żywności.

Według Ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, bezpieczeństwo żywności to ogół wa-
runków, które muszą być spełnione, dotyczących 
w szczególności: stosowanych substancji dodatko-
wych i aromatów, poziomów substancji zanieczysz-
czających, pozostałości pestycydów, warunków 

napromieniania żywności, cech organoleptycznych 
i działań, które muszą być podejmowane na wszyst-
kich etapach produkcji lub obrotu żywnością – 
w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Wśród czynników wpływających na bezpieczeństwo 
żywności są:

•  industrializacja i intensyfikacja produkcji 
żywności począwszy od produkcji pierwotnej 
aż do przetwórstwa i dystrybucji m.in.:

•  stosowanie pestycydów i innych środków 
ochrony roślin oraz nawozów;

•  zmiany w hodowli zwierząt, np. stosowanie 
intensywnych praktyk hodowli zwierząt, które 
prowadzą do maksymalizacji produkcji, ale także 
przyczyniają się do występowania i wzrostu czę-
stotliwości występowania zakażeń bakteriami 
Salmonella spp. i Campylobacter;

•  pojawienie się nowych czynników chorobotwór-
czych przenoszonych przez żywność pocho-
dzenia mikrobiologicznego (nowe patogeny), 
zwiększenie się odporności obecnie istniejących 
mikroorganizmów oraz nowych źródeł zagrożeń 
chemicznych;

•  liberalizacja handlu, która jest siłą napędową 
globalizacji, co prowadzi do masowej produkcji 
żywności. To z kolei sprzyja wydłużaniu się 
łańcucha żywnościowego i w konsekwencji pro-
wadzi do anonimowości rynku żywnościowego 
oraz trudności w określeniu podmiotów odpo-
wiedzialnych za wprowadzenie niebezpiecznej 
żywności (identyfikowalność); 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061711225/U/D20061225Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061711225/U/D20061225Lj.pdf
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•  przemiany demograficzne nasilające proces 
urbanizacji, który wpływa na zmianę stylu życia 
i wzorców konsumpcji żywności, prowadząc 
do homogenizacji wzorców (ujednolicania) oraz 
nieprawidłowego stanu odżywienia. Dodatkowo, 
starzenie się społeczeństwa wpływa na zwięk-
szenie podatności na czynniki chorobotwórcze.

Bezpieczeństwo żywności 
Jednym ze wskaźników bezpieczeństwa żywności 
oraz poziomu higieny jest liczba zatruć i zakażeń 
pokarmowych wywołanych czynnikami biolo-
gicznymi (wirusy, bakterie, toksyny bakteryjne) 
lub chemicznymi (pestycydy, dioksyny i inne 
zanieczyszczenia chemiczne). Wskaźnik ten jest 
wykorzystywany do podejmowania działań prewen-
cyjnych, a później monitoringu postępów z działań. 
Oficjalne dane przedstawiają tylko zarejestrowa-
ne przypadki zatruć pokarmowych. Duża liczba 
chorych nie zgłasza się do lekarza.

Według ekspertów Komisji Higieny i Mikrobiologii 
Żywności WHO, rzeczywista liczba przypadków 
może być od 10 do 1000 razy wyższa od oficjalnych 
statystyk, w zależności od kraju.

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności jest 
wspierane przez specjalnie stworzone do tego 
celu systemy. Według unijnego prawodawstwa 
żywnościowego, zakłady produkujące żywność 
bądź prowadzące obrót żywnością mają obowiązek 
opracowania i wdrożenia procedur na podstawie 
zasad systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń 
i Krytycznych Punktów Kontroli). W zależności od 
wielkości zakładu oraz prowadzonej działalności 
możliwe jest elastyczne/uproszczone podejście 
w zakresie implementacji zasad systemu, nato-
miast bezwzględnie wymagane jest stosowanie 
zasad Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) oraz 
Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP).

Jednym z elementów ochrony konsumentów 
przed wprowadzeniem do obrotu niebezpiecznej 
żywności bądź zminimalizowania potencjalnych 
skutków, jakie może wywołać jest system Wcze-
snego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 
Żywnościowych i Paszach (RASFF).

Istotnym aspektem chorób odżywnościowych są 
ich koszty ekonomiczne (koszty gospodarstwa 
domowego, przemysłu spożywczego i sektora pu-
blicznego).

Aktorzy łańcucha żywnościowego ponoszą wysokie 
koszty, które obejmują m.in.:

• wycofanie żywności z rynku i ich utylizację;
•  w przypadku producentów pierwotnych – ubój 

i utylizację zwierząt;
• odkażenie / czyszczenie linii produkcyjnej;
• koszt testów laboratoryjnych;
•  utratę dochodów z powodu zmian w zachowa-

niach nabywczych konsumentów względem 
produktów objętych niepokojem w kierunku 
produktów postrzeganych jako bezpieczne al-
ternatywy na rynku;

•  koszty reorganizacji przeprowadzanej w przed-
siębiorstwie; 

• naprawę czy odbudowę zaufania klientów.
Najczęściej do zakażeń dochodzi w gospodar-
stwach domowych (38,5% ognisk chorobowych), 
a także w restauracjach, kawiarniach, pubach, 
barach i hotelach (22,2% ognisk chorobowych). 
Opracowanie przez WHO „Pięciu kroków do bez-
pieczniejszej żywności” ma na celu uświadomienie 
konsumenta o zagrożeniach żywnościowych: 

1. Utrzymuj czystość,
2. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej,
3. Gotuj dokładnie,
4.  Utrzymuj żywność w odpowiedniej tempera-

turze,
5.  Używaj bezpiecznej wody i żywności. 

Straty i marnotrawstwo 
żywności
Według Federacji Polskich Banków Żywności, 
straty i marnotrawstwo żywności to „wszelkie 
produkty przetworzone, częściowo przetworzone 
lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia 
przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można 
się̨ spodziewać́ , a także takie, które pomimo ich 
wytworzenia, nie zostały przez nich spożyte”.

Na świecie wyrzucane jest rocznie 1,3 mld ton 
żywności, czyli 1/3 produkowanej żywności. 
Polska wśród krajów UE jest na czwartym miejscu 
pod względem ilości marnowanej żywności. Mar-
nujemy jej mniej niż w Holandii, Belgii i Estonii. 
Łącznie w Polsce marnujemy 9 mln ton żywności 
rocznie (Raport).

https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport_BadaniaDelfickie_PROM.pdf
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Największe straty żywności występują w produk-
cji rolniczej (32%), mniejsze w przechowywaniu 
i zabiegach po zbiorach i konsumpcji (po 22%), 
przetwórstwie (11%) i dystrybucji (13%).

Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpie-
czeństwo żywnościowe można podzielić na bezpo-
średni i pośredni.

Wpływ bezpośredni to:

• brak dostępnej żywności,
•  utrata dochodu przez rolników, producentów, 

przetwórców,
•  straty ekonomiczne poniesione przez konsu-

mentów,
• wyższe ceny żywności,
• trudności z dostępem do żywności,
• liczba ludności żyjącej w ubóstwie.
Wpływ pośredni to:

•  marnowanie ograniczonych zasobów natural-
nych – gleby, wody, energii wykorzystywanych 
do produkcji żywności.

Celem ograniczenia strat i marnotrawstwa żywno-
ści powołano szereg projektów finansowanych z UE 
i działań w Polsce.

Strategia „Od pola do stołu”
Komisja Europejska 20 maja 2020 r. przyjęła ko-
munikat w sprawie Strategii „Od pola do stołu” 
(Farm to Fork Strategy) na rzecz sprawiedliwego, 
zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego.

„Od pola do stołu” jest nowym, kompleksowym 
podejściem ukazującym, jak Europejczycy cenią 
sobie zrównoważoną gospodarkę żywnościową. 
Jest to okazja do poprawy stylów życia, zdrowia 
i poprawy stanu środowiska naturalnego. Stwo-
rzenie korzystnego środowiska żywnościowego, 
dzięki któremu łatwiej będzie wybierać zdrowe 
i zrównoważone sposoby odżywiania, przyniesie 
korzyści dla zdrowia i jakości życia konsumentów 
oraz ograniczy ponoszone przez społeczeństwo 
koszty związane ze zdrowiem. Ludzie zwracają 
coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe, 
zdrowotne, społeczne i etyczne i oczekują tych 
wartości w żywności bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Mimo że społeczeństwa stają się coraz 
bardziej zurbanizowane, ludzie chcą, by żywność 
była świeża, w mniejszym stopniu przetworzona 
i pozyskiwana w sposób zrównoważony. 
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Europejska żywność jest już światowym standar-
dem żywności, która jest bezpieczna, pełnowarto-
ściowa, wysokiej jakości i dostępna w wystarcza-
jącej ilości. Fakt ten jest wynikiem wieloletniego 
procesu kształtowania polityki UE na rzecz ochrony 
zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz wysiłków po-
dejmowanych przez naszych rolników, rybaków 
i producentów akwakultury. Obecnie europejska 
żywność powinna stać się również światowym 
standardem zrównoważoności. Niniejsza strategia 
ma na celu nagrodzenie tych rolników, rybaków 
i innych podmiotów w łańcuchu żywnościowym, 
które przeszły już transformację w kierunku zrów-
noważonych praktyk, umożliwienie takiej transfor-
macji innym oraz stworzenie dla nich dodatkowych 
możliwości biznesowych. Unijne rolnictwo jest 
jedynym ważnym systemem na świecie, który 
ograniczył emisje gazów cieplarnianych (o 20% 

Bezpieczeństwo 
żywnościowe w programie 
Horyzont Europa
Tematy konkursowe związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym w programie Horyzont Europa 
można odnaleźć w klastrze 6 Żywność, biogospo-

darka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. 
Problematyka badawcza w tym zakresie obejmuje 
między innymi:

• Zrównoważone rolnictwo
• Zrównoważone rybołówstwo i akwakultury 
•  Transformację systemów żywnościowych 

na rzecz zdrowia, zrównoważonego rozwoju 
i integracji 

od 1990 r.). Jednak nawet w UE droga ta nie była 
ani linearna, ani jednorodna w różnych państwach 
członkowskich. Ponadto produkcja, przetwórstwo, 
sprzedaż detaliczna, pakowanie i transport żyw-
ności w znacznym stopniu przyczyniają się do za-
nieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz emisji 
gazów cieplarnianych, a także wywierają duży 
wpływ na różnorodność biologiczną. W związku 
z tym, mimo że transformacja UE w kierunku zrów-
noważonych systemów żywnościowych rozpoczęła 
się w wielu obszarach, systemy żywnościowe pozo-
stają nadal jednym z głównych czynników napędza-
jących zmianę klimatu i degradację środowiskową. 
Należy pilnie zmniejszyć zależność od pestycydów 
i środków przeciwdrobnoustrojowych, ograniczyć 
nadmierne nawożenie, wzmocnić rolnictwo ekolo-
giczne, poprawić dobrostan zwierząt oraz odwrócić 
proces utraty różnorodności biologicznej.

Przykładem świadomego, zrównoważonego działania, w poszanowaniu środowiska, historii, edukacji i tradycji kulinar-
nych jest hodowla pstrągów potokowych w Ojcowie. W procesie hodowli zachowane są tradycyjne metody produkcji, 
bez użycia przemysłowych technik przyspieszających przyrost wagi i wielkości ryby. Proces karmienia nie jest zmecha-
nizowany i wymaga bezpośredniego udziału człowieka. Odławianie pstrągów następuje w sposób tradycyjny poprzez 
przeciąganie sieci przez staw, przez co nie dochodzi do duszenia i uszkadzania ryb. W gospodarstwie rybackim używa 
się tradycyjnych narzędzi rybackich: kasarków, sieci-włoka, bosaków. Ze względów krajobrazowych odtworzone zostały 
naturalne mnichy drewniane. Właściciele gospodarstwa deklarują, że celem jest odnowa hodowli pstrąga potokowego, 
propagowanie świadomego i etycznego, edukacja społeczności w zakresie historii regionu oraz ochrony środowiska. 
Projekt ten dofinansowany został w ramach programu Horyzont 2020.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=AAKFLCypSKk&list=PLSwCCZQECphp9Hh8RKOuFsrezRHzEVuEm&in-
dex=7

Bożena Podlaska

bozena.podlaska@ncbr.gov.pl 

Jeśli masz innowacyjny pomysł w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego skontaktuj się z:

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-srodowisko
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-srodowisko
https://www.youtube.com/watch?v=AAKFLCypSKk&list=PLSwCCZQECphp9Hh8RKOuFsrezRHzEVuEm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=AAKFLCypSKk&list=PLSwCCZQECphp9Hh8RKOuFsrezRHzEVuEm&index=7
bozena.podlaska@ncbr.gov.pl
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Środowisko bez 
zanieczyszczeń
dr Magdalena Głogowska, DKPK NCBR

Po co nam czyste 
środowisko?
Utrzymujące się zagrożenia dla zdrowia naszej 
planety wymagają pilnych środków zaradczych. 
Zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska, 
utrata różnorodności biologicznej i rabunkowe wy-
korzystanie zasobów naturalnych są zagrożeniem 
dla zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów. Należą 
do niego choroby zakaźne i niezakaźne, oporność 
na środki przeciwdrobnoustrojowe i niedobór wody. 
Aby zbudować zdrową planetę dla wszystkich, 
Europejski Zielony Ład wzywa Europę do lepsze-
go monitorowania, raportowania, zapobiegania 
i zaradzania zanieczyszczeniu powietrza, wody, 
gleby i produktów konsumenckich. Potrzeba dzia-
łania stała się bardzo pilna: zanieczyszczenie może 
powodować raka, chorobę niedokrwienną serca, 
obturacyjną chorobę płuc, udary, stany psychiczne 
i neurologiczne, cukrzycę i wiele innych chorób. 
Pomimo wymiernych postępów, w 2015 r. zanie-
czyszczenie doprowadziło do około 9 milionów 
przedwczesnych zgonów na całym świecie (16% 
wszystkich zgonów) – trzy razy więcej zgonów 
niż z powodu AIDS, gruźlicy i malarii łącznie i 15 
razy więcej niż ze wszystkich wojen i innych form 
przemocy. W UE każdego roku zanieczyszczenie po-
woduje 1 na 8 zgonów. Walka z zanieczyszczeniem 
to także walka o sprawiedliwość i równość. Najbar-
dziej szkodliwy wpływ zanieczyszczeń na zdrowie 
ludzkie jest zazwyczaj ponoszony przez najbardziej 
wrażliwe grupy. Należą do nich dzieci, które mogą 
doznać poważnych długoterminowych szkód w ich 
rozwoju, osoby ze schorzeniami, osoby starsze, 
osoby niepełnosprawne i żyjące w trudnych warun-
kach społeczno-ekonomicznych. Na całym świecie 
kraje o niskim i średnim dochodzie ponoszą ciężar 
chorób związanych z zanieczyszczeniem, z prawie 
92% zgonów związanych z zanieczyszczeniem.

Zanieczyszczenie zagraża również różnorodności 
biologicznej naszej planety i znacząco przyczynia 
się do trwającego masowego wymierania gatun-
ków. Wraz ze zmianami w użytkowaniu gruntów 
i mórz, nadmierną eksploatacją zasobów natu-
ralnych, zmianą klimatu i inwazyjnymi gatunkami 
obcymi, zanieczyszczenie jest jednym z pięciu 
głównych czynników powodujących utratę różno-
rodności biologicznej. Dziś zagraża przetrwaniu 
ponad miliona z szacowanych 8 milionów gatunków 
roślin i zwierząt na planecie. Szkody, które powsta-
ją z powodu zanieczyszczeń mają również bardzo 
poważny wymiar ekonomiczny. Koszty bezczynno-
ści w tym zakresie mogą wielokrotnie przekroczyć 
koszty działania. 

Plan działania na rzecz 
eliminacji zanieczyszczeń
12 maja 2021 r. Komisja Europejska przyjęła plan 
działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń 
wody, powietrza i gleby (z załącznikami). 

Plan zredukowania zanieczyszczeń do zera 
do 2050 r. zakłada ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby do poziomów, które nie są 
już uznawane za szkodliwe dla zdrowia i ekosyste-
mów naturalnych, i z którymi da sobie radę nasza 
planeta. Efektem tych działań będzie nietoksyczne 
środowisko.

Te założenia przekładają się na cele na 2030 r., 
których realizacja pozwoli przyspieszyć redukcję 
zanieczyszczeń u źródła. Cele te obejmują:

•  poprawienie jakości powietrza, aby zredukować 
liczbę przedwczesnych zgonów spowodowa-
nych zanieczyszczeniem powietrza o 55%,

•  poprawienie jakości wody poprzez ogranicze-
nie ilości zanieczyszczeń, odpadów z tworzyw 
sztucznych w morzu (o 50%) i uwalnianych 
do środowiska mikrodrobin plastiku (o 30%),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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•  poprawienie jakości gleby poprzez ograniczenie 
utraty składników pokarmowych i stosowania 
pestycydów chemicznych o 50%,

•  ograniczenie o 25% powierzchni ekosystemów 
UE, w których zanieczyszczenie powietrza 
zagraża różnorodności biologicznej,

•  zmniejszenie o 30% odsetka osób stale narażo-
nych na hałas komunikacyjny oraz 

•  znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów 
ogółem i zredukowanie o 50% resztkowych 
odpadów komunalnych.

Plan działania ma zapewnić Unii Europejskiej 
wiodącą pozycję w dziedzinie ekologii, cyfryzacji 
i gospodarki, a jednocześnie ma budować zdrowszą 
i bardziej sprawiedliwą społecznie Europę i naszą 
planetę. Zawarto w nim także kluczowe działania 
na lata 2021–2024 w celu uzupełnienia innych 
inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju.

Nowa hierarchia 
postępowania
Aby skutecznie wdrożyć Plan działania na rzecz 
eliminacji zanieczyszczeń, Unia potrzebuje nowej, 
bardziej skutecznej hierarchii postępowania 

z zanieczyszczeniami. Polityka ochrony środo-
wiska UE powinna opierać się przede wszystkim 
na zasadzie ostrożności oraz podejmowania 
działań zapobiegawczych. Aby osiągnąć hierarchię 
„zero zanieczyszczeń”, trzeba „odwrócić piramidę” 
działania i ponownie przemyśleć sposób, w jaki 
towary i usługi są projektowane, produkowane, do-
starczane, wykonywane i/lub używane i usuwane. 
Oznacza to, że przede wszystkim należy zapobiegać 
zanieczyszczeniom u źródła. W przypadku, gdy 
pełne zapobieganie zanieczyszczeniom od samego 
początku nie jest (jeszcze) możliwe, zanieczyszcze-
nie należy zminimalizować. Wreszcie, gdy wystąpiło 
zanieczyszczenie, należy je naprawić – a związane 
z tym szkody zrekompensować.



EUROPEJSKI ZIELONY ALERT

35

Inicjatywy przewodnie
W ramach Planu działania na rzecz eliminacji za-
nieczyszczeń, Komisja zaproponowała 9 inicjatyw 
przewodnich, których realizacja będzie wspierać 
wdrażanie Planu.

Inicjatywa przewodnia 1: Zmniejszanie nierów-
ności zdrowotnych poprzez zerowe zanieczysz-
czenie
Począwszy od 2022 r. Komisja zapewni, aby nowo 
ogłoszony Rejestr Nierówności Nowotworowych 
i Atlas Demograficzny były regularnie zasilane 
danymi z monitorowania zanieczyszczeń i pro-
gnozami oraz aby do 2024 r. potrzeba posiadania 
rejestru nierówności określającego tendencje, 
dysproporcje i nierówności w regionach UE była 
również oceniana pod kątem innych chorób zwią-
zanych z zanieczyszczeniem. 

Inicjatywa przewodnia 2: Wspieranie działań 
na rzecz zerowego poziomu emisji zanieczysz-
czeń w miastach 
W ramach Roku Zielonych Miast, w synergii z Misją 
programu Horyzont Europa na rzecz neutralnych 
dla klimatu i inteligentnych miast, Porozumieniem 
Burmistrzów i inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus, 
określone zostaną kluczowe potrzeby w zakresie 
zazieleniania obszarów miejskich i innowacji 
w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, w tym 
w pomieszczeniach. Do 2024 r. Komisja Europej-
ska nagrodzi miasta, które w latach 2021-2023 
odnotowały największe postępy w ograniczaniu 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inicjatywa przewodnia 3: Promowanie zerowego 
poziomu zanieczyszczenia w regionach 

Do 2024 r. we współpracy z Komitetem Regionów 
Komisja przedstawi tabelę wyników ekologicznych 
regionów UE50 w celu zmierzenia wysiłków unij-
nych regionów na rzecz osiągnięcia celów związa-
nych ze zmniejszaniem zanieczyszczenia. Ranking 
ten będzie podstawą do nagradzania najlepszych 
wyników i przyznawania nagrody dla Zielonego 
Regionu Roku.

Inicjatywa przewodnia 4: Ułatwianie wyboru 
opcji zerowego poziomu zanieczyszczeń 
Począwszy od 2022 r. Komisja będzie zachęcać 
podmioty sektora publicznego i prywatnego 
do składania „zobowiązań do zerowego zanieczysz-
czenia”. Celem jest promowanie produktów i usług, 
co do których udowodniono, że są mniej zanie-
czyszczające w całym cyklu życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów i usług opatrzonych 
oznakowaniem ekologicznym UE, w tym obiektów 
zakwaterowania turystycznego oraz mniej toksycz-
nych chemikaliów i materiałów.

Inicjatywa przewodnia 5: Wspólne egzekwowa-
nie zerowej emisji zanieczyszczeń 
Od 2022 r. Komisja zgromadzi organy ochrony 
środowiska i inne organy egzekwowania prawa (np. 
odpowiedzialne za unijne przepisy dotyczące trans-
portu, energii, rolnictwa lub ochrony konsumen-
tów), aby rozpocząć wymianę najlepszych praktyk 
i zachęcić państwa członkowskie do opracowania 
międzysektorowych działań w zakresie zgodności 
w kierunku zerowej tolerancji dla zanieczyszczeń 
na szczeblu krajowym i transgranicznym.

Inicjatywa przewodnia 6: Prezentacja rozwiązań 
o zerowej emisji zanieczyszczeń dla budynków 
Począwszy od 2022 r. Komisja pokaże na podstawie 
strategii dotyczącej fali renowacji i nowej europej-
skiej inicjatywy Bauhaus, w jaki sposób projekty 
budowlane mogą również przyczynić się do osią-
gnięcia celów zerowego poziomu zanieczyszczenia. 
Wyniki te przyczynią się również do wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności energetycz-
nej, wraz z poprawą warunków mieszkaniowych 
i zmniejszeniem zanieczyszczenia z budynków, 
w budynkach i wokół nich.

Inicjatywa przewodnia 7: Living Labs dla ekolo-
gicznych rozwiązań cyfrowych i inteligentnego 
zerowego zanieczyszczenia 
W 2021 r. Komisja wraz z partnerami uruchomiła 
Living Labs na rzecz ekologicznych rozwiązań cy-
frowych i inteligentnego zerowego zanieczyszcze-
nia, aby współpracować z władzami regionalnymi 
i lokalnymi (na przykład za pośrednictwem spo-
łeczności Living-in.eu) i innymi zainteresowanymi 
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stronami, aby pomóc w opracowaniu lokalnych 
działań na rzecz zielonej i cyfrowej transforma-
cji. Do 2023 r. członkowie Living Labs opracują 
zalecenia dotyczące wykorzystania rozwiązań 
cyfrowych przyjaznych dla klimatu i środowiska 
w celu przyspieszenia wysiłków na rzecz zerowego 
zanieczyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaangażowania obywateli.

Inicjatywa przewodnia 8: Minimalizacja śladu 
zanieczyszczeń zewnętrznych UE 
Od 2021 r. Komisja promuje zerowe zanieczysz-
czenie na świecie na wszystkich odpowiednich 
forach międzynarodowych oraz współpracuje 
z państwami członkowskimi UE i zainteresowany-
mi stronami w celu znacznego zmniejszenia śladu 
zanieczyszczeń zewnętrznych UE. W szczególności 
proponując, zgodnie z międzynarodowymi zobo-
wiązaniami UE, ograniczenie wywozu niektórych 
produktów, które nie są już dozwolone na rynku UE 
oraz odpadów, które mają szkodliwy wpływ na śro-
dowisko w państwach trzecich. Ostatecznie zmniej-
szy to ślad UE na świecie i przyniesie korzyści dla 
zdrowia i środowiska obywateli państw trzecich.

Inicjatywa przewodnia 9: Konsolidacja unijnych 
centrów wiedzy na temat zerowej emisji zanie-
czyszczeń 
Począwszy od 2021 r. Komisja skonsoliduje role 
Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Wspólnego 
Centrum Badawczego Komisji (JRC) jako unijnych 
centrów doskonałości w zakresie monitorowania 
i prognoz. Ponadto zgromadzi odpowiednie pod-
mioty w ramach platformy zainteresowanych stron 
ds. zerowego zanieczyszczenia w celu wymiany do-
stępnych danych i informowania opinii publicznej.

Ramy monitorowania 
i prognozowania zerowego 
zanieczyszczenia 
Zintegrowane monitorowanie zanieczyszczeń 
będzie wspierać lepsze zarządzanie zerową emisją 
zanieczyszczeń poprzez oferowanie nowych in-
formacji na temat ogólnych poziomów i skutków 
zanieczyszczeń oraz poprzez monitorowanie, czy 
wdrażanie polityki jest na dobrej drodze do osią-
gnięcia uzgodnionych celów na szczeblu unijnym 
i krajowym. Prognoza zerowego zanieczyszczenia 
polegać będzie na analizie synergii i kompromisów 
między różnymi politykami UE, pomoże przełożyć 
„wczesne ostrzeżenia” na zalecenia dotyczące 
zanieczyszczeń budzących coraz większe obawy 
w oparciu o najnowsze wyniki badań (np. dotyczące 
ultradrobnych cząstek lub zanieczyszczenia świa-
tłem). Pierwszy raport o monitorowaniu i prognozie 
zerowego zanieczyszczenia planowany jest na 2022 r. 

Aby skutecznie wdrażać program zerowej emisji, 
Komisja, we współpracy z Komitetem Regionów, 
utworzy nową platformę zainteresowanych stron 
ds. zerowej emisji zanieczyszczeń. Platforma ta 
będzie miała za zadanie zgromadzić zaintere-
sowane strony i ekspertów z różnych obszarów 
polityki (np. zdrowia, rolnictwa, badań naukowych 
i innowacji, transportu, cyfryzacji i środowiska), 
aby skutecznie włączyć zagadnienia zerowej 
emisji zanieczyszczeń do głównego nurtu polityki, 
pomóc w tworzeniu współodpowiedzialności oraz 
promować synergię z dekarbonizacją i działaniami 
na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19.
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Innowacje dla czystego 
środowiska – program 
Horyzont Europa
W programie Horyzont Europa na wyzwania reali-
zacji Planu działania na rzecz eliminacji zanieczysz-
czeń odpowiada klaster 6: Żywność, biogospodar-
ka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. 

Tematy konkursów ogłaszanych w ramach klastra 
6, bezpośrednio odnoszące się do Planu działania 
na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, obejmują za-
gadnienia takie jak:

•  Zatrzymanie emisji zanieczyszczeń do powie-
trza, gleby i wody – zwalczanie rozproszonych 
emisji zanieczyszczeń ze źródeł lądowych i miej-
skich;

•  Ochrona wody pitnej i zarządzanie zanieczysz-
czeniem wody w miastach – nowe, innowacyjne 
rozwiązania i podejścia w celu zapewnienia 
jakości wody pitnej, rozwiązania problemu 
zanieczyszczenia wody w miastach, cyfryzacja, 
modele zarządzania;

•  Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia mórz 
i oceanów – zagrożenia i skutki zanieczyszczenia 
farmaceutykami i substancjami zaburzającymi 
funkcjonowanie układu hormonalnego, w tym 
w kontekście zmieniającego się środowiska 
morskiego spowodowane zmianami w systemie 
klimatycznym;

•  Zwiększenie zrównoważenia środowiskowego 
i obiegu zamkniętego procesów i produktów 
– rozwiązania oparte na biotechnologii do mo-
nitorowania i remediacji środowiska, koncepcja 
zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego 
w systemach opartych na biotechnologii, bio-
-chemikalia, dodatki i rozwiązania materiałowe, 
bezpieczne i zrównoważone projektowanie;

•  Zmniejszenie wpływu na środowisko i zanie-
czyszczenia systemów żywnościowych – ogra-
niczenie wpływu na środowisko związanego 
z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby 
w różnych procesach i łańcuchach wartości 
żywności, takich jak przetwarzanie żywności, 
pakowanie, transport, handel detaliczny i kon-
sumpcja gospodarstw domowych.

dr Magdalena Głogowska

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

Jeśli masz innowacyjny pomysł w obszarze czystego środowiska, skontaktuj się z:

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-srodowisko
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-srodowisko
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
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Unijna strategia 
bioróżnorodności do 2030
dr Magdalena Głogowska, DKPK NCBR

Przywracanie przyrody 
do naszego życia
Najbardziej unikalną cechą Ziemi jest istnienie 
życia, a najbardziej niezwykłą cechą życia jest jego 
różnorodność. Około 9 milionów rodzajów roślin, 
zwierząt, protistów i grzybów zamieszkuje Ziemię. 
Podobnie jak 7 miliardów ludzi. W tym samym 
czasie, gdy nasz świat stanął w obliczu najwięk-
szego kryzysu zdrowotnego i związanych z nim 
globalnych skutków, ostatni Raport Living Planet 
dostarcza alarmujących dowodów na to, że również 
nasze środowisko naturalne znalazło się w stanie 
katastrofy. Globalny Living Planet Index (LPI) nadal 
spada, pokazując średnio 68% spadek wielkości 
populacji ssaków, ptaków i ryb w ciągu ostatnich 
46 lat. Spadek LPI o 94% dla tropikalnych podre-
gionów obu Ameryk jest największym spadkiem 
obserwowanym w jakiejkolwiek części świata. 
Natura wysyła nam sygnał SOS, nadszedł zatem 
czas, abyśmy ruszyli z pomocą. 

Inwestowanie w ochronę przyrody i odbudowę 
jej zasobów ma nie tylko kluczowe znaczenie dla 
przetrwania człowieka na Ziemi, ale również dla go-
spodarki. Konieczność zachowania różnorodności 
biologicznej jest uzasadniona również ze względów 
ekonomicznych. Geny, gatunki i usługi ekosystemo-
we to krytyczne elementy wykorzystywane w pro-
cesach produkcyjnych. Ponad połowa światowego 
PKB jest uzależniona od przyrody, a usługi świad-
czone w ramach trzech kluczowych sektorów go-
spodarki – budownictwa, rolnictwa oraz żywności 
i napojów – są z nią w wysokim stopniu powiązane. 
Przyroda jest także naszym największym sojuszni-
kiem w walce ze zmianą klimatu. Aby przywrócić 

ekosystemy Unii Europejskiej na drogę odnowy 
ekologicznej, przyjęto Unijną Strategię na rzecz 
bioróżnorodności 2030 r. pod nazwą „Przywracanie 
przyrody do naszego życia”, która została opubli-
kowana przez Komisję Europejską 20 maja 2020 r.

Cele i działania
Europejska strategia na rzecz różnorodności bio-
logicznej ma na celu skierowanie różnorodności 
biologicznej Europy na ścieżkę odbudowy do 2030 
r., z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jej celem 
jest budowanie odporności naszych społeczeństw 
na przyszłe zagrożenia, takie jak skutki zmiany 
klimatu, pożary lasów, brak bezpieczeństwa żywno-
ściowego lub wybuchy epidemii chorób. Strategia 
ochrony różnorodności biologicznej, stanowiąca 
zasadniczą część Europejskiego Zielonego Ładu, 
będzie również wspierać ekologiczną odbudowę 
po pandemii COVID-19. 

Unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych 
obejmuje 15 głównych zobowiązań do 2030 r.:

1.  Zaproponowanie w 2021 r. prawnie wiążących 
celów UE w zakresie odbudowy zasobów przy-
rodniczych, które to cele będą objęte oceną 
skutków. 

2.  Przywrócenie do 2030 r. istotnych obszarów 
zdegradowanych i bogatych w węgiel ekosys-
temów; niepogorszenie się tendencji w za-
kresie ochrony lub stanu siedlisk i gatunków 
oraz osiągnięcie przez co najmniej 30% z nich 
właściwego stanu ochrony lub wykazywanie 
co najmniej pozytywnej tendencji.

3.  Odwrócenie spadku liczebności owadów za-
pylających.
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4.  Ograniczenie o 50% stosowania pestycydów 
chemicznych i związanego z tym ryzyka oraz 
ograniczenie o 50% stosowania bardziej nie-
bezpiecznych pestycydów.

5.  Obecność elementów krajobrazu o wysokiej 
różnorodności na co najmniej 10% użytków 
rolnych.

6.  Objęcie co najmniej 25% gruntów rolnych rol-
nictwem ekologicznym i uzyskanie znacznie 
wyższego poziomu stosowania praktyk agro-
ekologicznych.

7.  Zasadzenie w UE 3 mld nowych drzew, 
z pełnym poszanowaniem zasad ekologicz-
nych.

8.  Osiągnięcie znacznego postępu w rekultywacji 
miejsc z zanieczyszczoną glebą.

9.  Przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek 
do stanu swobodnego przepływu. 

10.  Ograniczenie o 50% liczby gatunków z „czer-
wonej księgi”, dla których zagrożenie stanowią 
inwazyjne gatunki obce.

11.  Ograniczenie o 50% utraty składników odżyw-
czych, co doprowadzi do ograniczenia stoso-
wania nawozów o co najmniej 20%.

12.  Ambitny plan zazieleniania obszarów miej-
skich dla miast z co najmniej 20 000 miesz-
kańców.

13.  Niestosowanie żadnych pestycydów che-
micznych na obszarach wrażliwych, takich jak 
miejskie obszary zielone w UE.

14.  Znaczne ograniczenie negatywnego wpływu 
działalności połowowej i wydobywczej na wraż-
liwe gatunki i siedliska, w tym na siedliska dna 
morskiego, w celu osiągnięcia dobrego stanu 
środowiska.

15.  Wyeliminowanie przyłowu lub jego ogranicze-
nie do poziomu umożliwiającego odbudowę 
i zachowanie gatunków.

W Strategii zwrócono także uwagę na konieczność 
wprowadzenia nowych europejskich ram zarzą-
dzania różnorodnością biologiczną, co będzie 
pomocne w określeniu obowiązków i zobowiązań 
oraz w przedstawieniu planu działania, który będzie 
wytyczał kierunek ich realizacji. Jednym z elemen-
tów nowego systemu będzie mechanizm monito-
rowania i przeglądu, obejmujący zestaw uzgod-
nionych wskaźników i umożliwiający regularną 
ocenę postępów. Mechanizm ten będzie podstawą 
przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. 

W części związanej z inwestowaniem w ochronę 
przyrody, Komisja Europejska zwraca uwagę na ko-
nieczność mobilizacji znacznych środków finanso-
wych, w tym publicznych i prywatnych na poziomie 
krajowym i europejskim. Oznacza to wykorzystanie 
w jak największym stopniu wszystkich odpowied-
nich programów i instrumentów finansowych 
UE, dodatkowo Komisja wzmocni swoje ramy 
zabezpieczenia różnorodności biologicznej m.in. 
stosując odpowiednio kryteria określone w unijnej 
taksonomii (link: https://finance.ec.europa.eu/
sustainable-finance/tools-and-standards/eu-ta-
xonomy-sustainable-activities_en), aby zapewnić 
wsparcie finansowe UE na rzecz inwestycji przyja-
znych dla różnorodności biologicznej. 

W celu sfinansowania działań opisanych w Strate-
gii, w tym w ramach sieci Natura 2000 oraz zielonej 
infrastruktury, należy zainwestować co najmniej 
20 mld euro rocznie w finansowanie ochrony 
przyrody. Będzie to wymagać mobilizacji finanso-
wania prywatnego i publicznego na poziomie kra-
jowym i unijnym, również poprzez szereg różnych 
programów w ramach budżetu długoterminowego 
UE. Ponadto, ponieważ odbudowa zasobów przy-
rodniczych w istotnym stopniu przyczyni się do re-
alizacji celów klimatycznych, znaczna część puli 
przeznaczonej na działania w dziedzinie klimatu 
(stanowiącej 25% unijnego budżetu), zostanie 
zainwestowana w bioróżnorodność i rozwiązania 
oparte na zasobach przyrody. 

https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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Różnorodność biologiczna 
w programie Horyzont 
Europa
W programie Horyzont Europa na wyzwania realiza-
cji Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 
r odpowiada klaster 6: Żywność, biogospodarka, 
zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Tematy konkursów ogłaszanych w ramach klastra 
6, bezpośrednio odnoszące się do Unijnej Strategii 
na rzecz bioróżnorodności 2030 obejmują zagad-
nienia takie jak:

•  wdrożenie w dużej skali innowacyjnych rozwią-
zań w dziedzinie zachowania, odnowy i przywra-
cania ekosystemów, szczególnie na terenach 
zdegradowanych,

•  innowacje technologiczne, społeczne, finanso-
we, zarządzanie,

•  wspieranie rozwoju określonych łańcuchów 
popytu i dostaw w przywracaniu ekosystemów 
na lądzie i na morzu, 

•  wdrożenie mechanizmów gospodarczych opar-
tych na zachętach w biogospodarce,

•  wykorzystanie rozwiązań inspirowanych przez 
naturę (nature based solutions) w miastach, 
na obszarach podmiejskich i przybrzeżnych.

Dodatkowo, konkursy na projekty badawcze 
i innowacyjne w obszarze ochrony różnorodności 
biologicznej ogłaszane są w ramach Europej-
skiego Partnerstwa na Rzecz Bioróżnorodności  
– Biodiversa+. W Polsce instytucją zaangażowaną 
w partnerstwo i odpowiedzialną za nabór wniosków 
jest Narodowe Centrum Nauki.

Jeśli masz innowacyjny pomysł w obszarze różnorodności biologicznej, skontaktuj się z:

dr Magdalena Głogowska

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-srodowisko
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-srodowisko
https://www.biodiversa.org/2017
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-06-17-konkurs-biodiversa-zapowiedz
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
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