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1. Dzień powszedni Chorzowa A.D. 1990 

 

 Niewiele jest miast w Polsce cieszących się opinią zakątka tak gruntownie 

zdegradowanego ekologicznie jak Chorzów. Wprawdzie w ostatnich latach jakość powietrza 

poprawiła się wyraźnie, ale jeszcze niedawno, w 1990 r. można byłoby w Chorzowie – bez 

instalowania sztucznych rekwizytów i dekoracji – nakręcić film o upiornych warunkach życia 

XIX-wiecznej klasy robotniczej. Popatrzmy na tabelę, która pozwoli przypomnieć, czym 

mieszkańcy Chorzowa oddychali w 1990 r. W samym środku miasta zlokalizowane były po 

sąsiedzku dwa zakłady o decydującej roli dla jakości powietrza: Huta "Kościuszko" i 

Elektrownia "Chorzów". Z ich kominów każdej godziny mieszkańcy otrzymywali potężną 

dawkę substancji toksycznych, które sprawiały, że przebywanie w mieście było 

równoznaczne z poważnym narażeniem zdrowia, zwłaszcza u dzieci i innych osób o większej 

niż przeciętna wrażliwości. 

 

Tablica 1 

Emisja wybranych zanieczyszczeń w Chorzowie w 1990 r. (ton) 

 Huta Elektrownia 

Pyły 4 280 5 067 

Tlenek węgla 16 951 200 

Dwutlenek siarki 3 020 3 071 

Dwutlenek azotu 1 716 561 

Węglowodory alifatyczne 492 71 

Węglowodory aromatyczne 282 8 

 

Źródło: Dane Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

 

 Obydwa zakłady emitowały podobne wielkości pyłów i dwutlenku siarki, natomiast 

huta zdecydowanie wyróżniała się emisją tlenku węgla i węglowodorów. Ażeby uzmysłowić 

sobie uciążliwość tej emisji, trzeba zauważyć, że węglowodory są substancjami szkodliwymi 

wielokrotnie bardziej niż dwutlenek siarki. Jako miarę świadczącą o toksyczności zwykło się 

przyjmować dopuszczalne stężenia dobowe. Dla węglowodorów aromatycznych są one z 

reguły niższe niż dla bardziej "pospolitych" zanieczyszczeń takich jak dwutlenek siarki. Na 

przykład dla rakotwórczego benzenu (najważniejszego spośród węglowodorów 

aromatycznych) obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12 lutego 1990 r. (Dz. U. z 14 marca 1990 r. Nr 15, poz. 

92) średniodobowy pułap stężenia w powietrzu wynosił 10 µg/m3, podczas gdy dla 

dwutlenku siarki 200 µg/m3, a więc 20 razy więcej. O tym jak groźnym dla życia jest tlenek 

węgla (czad) nie trzeba nikomu przypominać. 
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 Wynika więc z tabeli, że uciążliwość huty była definitywnie wyższa niż elektrowni. 

Tym niemniej w zakresie dwutlenku siarki i pyłów – dwóch substancji skupiających 

zazwyczaj najwięcej uwagi – oba zakłady były porównywalne. 

 

 Oczywiście każdy truciciel prędzej czy później się poprawi. Przecież w końcu 

przestarzały wielki piec hutniczy kiedyś będzie musiał być zlikwidowany. Przecież w końcu 

kiedyś ludzie powiedzą stanowczo "nie!". Przecież egzekucja prawa stanie się wreszcie 

skuteczniejsza. Jakże często jednak odsuwanie pewnych działań w czasie przechodzi w stan 

chroniczny. Zakłady mogą dogorywać całymi latami, a to samo przygnębiające otoczenie, 

które prześladowało rodziców staje się "naturalnym" środowiskiem życia ich dzieci. Jeśli 

więc nawet wiadomo, że kiedyś się poprawi, to nie jest wcale obojętne, kiedy to nastąpi: za 

dwa lata, za pięć, czy za dwadzieścia. 

 

 

2. Dzień powszedni Chorzowa A.D. 1992 

 

 Czy było możliwe, aby mieszkańcy Chorzowa odczuli ulgę w ciągu dwóch lat? 

Zatwierdzony przez rząd program restrukturyzacji huty przewidywał w 1990 r., że do 1995 r. 

nastąpi likwidacja części surowcowej, po czym zakład będzie dokonywał stopniowej 

modernizacji technologii. Pięć lat to całkiem realistyczny horyzont czasowy. Skoro ludzie 

męczyli się nie mając czym oddychać dziesiątki lat, to mogą poczekać jeszcze pięć. Problem 

w tym, że te pięć lat może się wydłużyć do dziesięciu, a dziesięć do dwudziestu i poprawa 

zostanie odłożona do następnego pokolenia, tak jak to już nieraz bywało. Okazało się jednak, 

że tym razem poprawa nastąpiła nie w pięć lat, jak przewidywał rządowy program 

restrukturyzacji, ale w dwa. Kolejna tabela ukazuje coś, w co trudno byłoby uwierzyć w 1990 

r. 

 

Tablica 2 

Emisja wybranych zanieczyszczeń w Chorzowie w 1992 r. 

 Huta Elektrownia 

 ton 1992/1990 ton 1992/1990 

Pyły 517 12% 4 028 80% 

Tlenek węgla 47 0,3% 1 141 570% 

Dwutlenek siarki 972 32% 3 226 105% 

Dwutlenek azotu 769 45% 1 782 318% 

Węglowodory alifatyczne 0 0% 71 100% 

Węglowodory aromatyczne 0 0% 9 112% 

 

Źródło: Dane Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

 

 Chorzów nie stał się wprawdzie jeszcze uzdrowiskiem, ale zaledwie w ciągu 2 lat 

jakość powietrza poprawiła się zdecydowanie. Mieszkańcy centrum miasta po raz pierwszy 

mogli odczuć zauważalną poprawę. Jak wynika z tablicy 3, emisja pochodząca łącznie od 

dwóch głównych trucicieli spadła przeważnie o kilkadziesiąt procent. Wzrosła tylko trochę 

emisja dwutlenku azotu, ale temu wzrostowi towarzyszyła wyraźna obniżka emisji innych 

zanieczyszczeń. W przypadku tlenku węgla i węglowodorów była ona radykalna. 
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Tablica 3 

Emisja wybranych zanieczyszczeń pochodzących z huty i elektrowni w latach 1990-92 

 1990 1992 1992/1990 

 ton % 

Pyły 9 347 4 545 48,6 

Tlenek węgla 17 151 1 188 6,9 

Dwutlenek siarki 6 091 4 198 68,9 

Dwutlenek azotu 2 277 2 551 112,0 

Węglowodory alifatyczne 563 71 12,6 

Węglowodory aromatyczne 290 9 3,1 

 

Źródło: Tablice 1 i 2. 

 

 

3. Co tu się właściwie stało? 

 

 Efekty obserwowanego przez nas procesu były trwałe. W 1993 r. emisje z huty zostały 

ograniczone jeszcze bardziej, osiągając wielkości bliskie zeru. Towarzyszył temu pewien 

wzrost emisji dwutlenku azotu z elektrowni i stabilizacja jej emisji dwutlenku siarki. Emisja 

pyłów z elektrowni spadła dopiero w 1994 r. Jednak już w 1993 r. dr Wojciech Beblo, 

ówczesny Dyrektor Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach mógł z 

pełnym przekonaniem uzasadniać, że poprawa jakości powietrza w Chorzowie jest 

bezdyskusyjna [Beblo 1993]. 

 

 Wzrost emisji z elektrowni miał częściowo charakter pozorny i wynikał z poprawy 

monitoringu. Zaczęto lepiej rejestrować to, co dawniej umykało kontroli. Jednak wyższa 

emisja dwutlenku azotu nie była pozorna. Wynikała z przejścia na lepszy rodzaj paliwa, co 

pozwoliło na poprawę sprawności energetycznej i redukcję niektórych rodzajów 

zanieczyszczeń (pomimo większej produkcji elektryczności), ale prowadziło do wyższej 

temperatury spalania. A wyższa temperatura spalania – przy braku odpowiednich 

(kosztownych) urządzeń ochronnych – powoduje intensywniejsze utlenianie azotu 

atmosferycznego. 

 

 Poprawa w hucie była przede wszystkim spowodowana likwidacją wielkiego pieca, 

koksowni oraz pozostałych wydziałów surowcowych. Wszystko to i tak nastąpiłoby prędzej 

czy później. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że zasadniczy skok dokonał się o ponad dwa i 

pół roku szybciej niż przewidywał rządowy program restrukturyzacji huty. Zastanawiające 

jest również i to, że zasadniczy wysiłek restrukturyzacyjny nastąpił w najtrudniejszych dla 

gospodarki latach 1990-92. Może również bulwersować fakt, że – mimo niewątpliwej ogólnej 

poprawy – elektrownia zwiększyła przecież emisje. Nastąpiło jakby przesunięcie emisji 

niektórych zanieczyszczeń, zwłaszcza dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłów z huty do 

elektrowni. Emisja wprawdzie obniżyła się łącznie, ale nie w każdym z zakładów z osobna. 

 

 Badając dostępne statystyki można wyjaśnić, co się właściwie stało w Chorzowie. 

Można prześledzić dynamikę emisji zanieczyszczeń i zidentyfikować techniczne środki 

prowadzące do zmian tej emisji. Jednak liczby te nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie jak 

to się stało. Czy to kryzys polskiej metalurgii przyniósł mieszkańcom Chorzowa ulgę? Czy 
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może bardziej energiczne egzekwowanie prawa przez władze wojewódzkie w Katowicach? A 

może pomoc zagraniczna pozwoliła na rozwiązanie problemów, z którymi sam Chorzów 

musiałby się jeszcze długo borykać? Przenieśmy się w przeszłość, żeby spróbować 

odpowiedzieć na te pytania. 

 

 

4. Październik 1989: Rozmowa w Departamencie Planowania i Systemów 

Ekonomicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 

 

- Wszystko zależy od pieniędzy. Jak długo nie będzie pieniędzy, to nie będzie i 

poprawy. Bo niby skąd się wezmą elektrofiltry? Same się zainstalują? Ktoś podrzuci w 

prezencie? 

- I tak, i nie. To rzeczywiście musi kosztować, ale nie zawsze musi kosztować dużo. 

Przecież nam chodzi o to, żeby zdjąć emisję, a nie żeby wydać pieniądze. A tę samą tonę 

emisji można zdjąć taniej albo drożej. Jednemu wystarczy zmienić paliwo i już emisja 

spadnie. A w elektrowni, która jest związana wieloletnią umową z kopalnią węgla nie da się 

paliwa zmienić. Trzeba albo to paliwo wzbogacić, albo zainstalować coś na kominie, a to już 

może wypaść drogo. 

- Ja rozumiem, że jak są dwa różne zakłady, to oczywiście u każdego to będzie inaczej 

kosztować. No i co z tego? I jeden, i drugi musi zdjąć emisję, bo jak można tolerować, żeby 

truł. Jak jeden zobaczy, że drugi wypuszcza więcej, to też będzie chciał. W każdym zakładzie 

to będzie tyle kosztowało ile będzie: u jednego taniej i drugiego drożej, a i tak każdy musi coś 

zrobić. 

- Ale nie robi. 

- Bo nie ma pieniędzy. 

- A może nie robi, bo go nikt nie naciska? 

- Jak może naciskać, jak zakład i bez tego ledwo dyszy? Jaki wojewoda będzie sobie 

chciał utrudniać życie i wykańczać zakład, którego załogę trzeba potem wziąć na zasiłek? 

Byłyby pieniądze, nie byłoby problemu. A jak nie ma, to ludzie sobie poczekają. Oddychali 

ciężkim powietrzem dawniej, to mogą pooddychać trochę dłużej. W końcu kiedyś się 

poprawi. 

- Co to za pociecha dla kogoś, kto ma małe dzieci? Za pięć, za dziesięć lat będzie za 

późno. Dziecko dostanie anemii, albo jeszcze co gorszego. Będzie czyste powietrze, ale 

zdrowia nie wróci. 

- A czy mnie nie jest żal tych ludzi? Tylko mówię, że się bez pieniędzy nic nie da 

zrobić! Nie da się zdjąć emisji za darmo. 

- Całkiem za darmo, to nie, ale można taniej albo drożej. 

- Wszystko kosztuje. W każdym zakładzie wiadomo, co trzeba zrobić. Bez pieniędzy 

się nie da. Denerwuje mnie, jak mówią, że na ekologii można zarobić. Oczyszczalnia ścieków 

musi kosztować. Co z tego, że jest osad. Rolnikowi tego się nie sprzeda, bo tam są metale 

ciężkie. A jak chcesz je wyciągnąć, to sobie kup instalację; najlepiej u Szwedów albo 

Niemców, bo technologia sprawdzona. Tylko już widzę, jak chłop będzie płacił za ten osad, 

żeby się instalacja sama zwróciła ze sprzedaży osadu. To musi kosztować i koniec! 

- Ale można drożej albo taniej... 

- Jak jest komin w środku miasta, który truje ludzi codziennie, to co może być drożej 

albo taniej. Wiadomo, co trzeba zainstalować, żeby przestał. 

- A jak są dwa kominy obok siebie? 

- To niech instaluje jeden i drugi! 

- Ale załóżmy, że nie ma pieniędzy, żeby jeden i drugi na raz. Zamiast czekać aż się 

znajdą pieniądze, lepiej zrobić coś, co się da zrobić. 
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- To znaczy co? 

- Zacząć od tego, co może taniej. W końcu ludziom jest wszystko jedno skąd ich trują, 

byleby się coś poprawiło. Najpierw niech zdejmie emisję ten, co ma taniej, a potem jak 

będzie więcej pieniędzy, to się można zabrać i za drugiego. 

- To coś jak za komuny: dać temu, komu się bardziej należy albo kazać temu, co 

powinien pierwszy. Teraz mamy rynek! Jak się przedsiębiorstwu nie opłaca, to nie zrobi. 

Rząd nie będzie robił wyjątków. Teraz prawo ma być równe dla wszystkich. 

- Ale Amerykanie tak robią, a tam przecież komuna nie rządzi. 

- Jak robią? 

- Każą obniżyć w jakimś obszarze emisję o ileś tam ton albo procent, ale nie pokazują 

konkretnie kto ile. Sami mają się dogadać. Kto ma taniej, to zdejmie emisję szybciej, a kto 

ma drożej to później. 

- A jaki głupek się wychyli i zdejmie emisję pierwszy? Po co, żeby mu potem władza 

kazała jeszcze więcej, skoro tak dobrze mu idzie? 

- To nie jest tak, że albo zdejmujesz albo robisz po staremu. Zakłady mają do wyboru, 

że albo będą zdejmować po równo, albo według swojego tempa: szybciej albo wolniej niż 

trzeba. Ale prędzej, czy później i tak każdy musi zdjąć. 

- To jaki ma ktoś interes w tym, żeby zdjąć szybciej? 

- Taki, że jak, załóżmy każdy ma co roku zdjąć 10%, to jednemu uda się od razu zdjąć 

na przykład 20% i te nadwyżkowe 10% może sprzedać komuś, co miał wyjściową emisję 

taką samą, a komu tak z marszu trudno byłoby zdjąć cokolwiek. W sumie zdejmują jakby po 

10% każdy (mimo że naprawdę zdjął tylko jeden, ale za to 20%) więc poprawa jest, a 

kosztuje taniej, bo zdjął tylko ten, co może taniej. Ten co nie zdjął, jeśli chce skorzystać z 

nadwyżki tego, co zdjął, to musi mu coś zapłacić. I wtedy zatrzymuje to prawo dla siebie. W 

przeciwnym razie jeden by zdjął, a skorzystałoby stu. To się nazywa handel emisjami. 

- Mało ambitny pomysł. 

- Dlaczego? 

- Jeden zdejmuje 20%, a drugi nic. Jak żądamy po 10%, a jeden zrobi 20%, to dobrze. 

Niech tak zostanie. Szybciej będziemy mieli czysto. A tutaj poprawia się wolniej niżby 

mogło, gdyby wszyscy robili najwięcej jak tylko można. 

- Ale sęk w tym, że bez przymusu nikt nie będzie zdejmował emisji w maksymalnym 

tempie, bo po co. Dopiero jeśli może sprzedać swoją "nadwyżkę" ponad to, co go 

obowiązuje, to ma motywację, żeby zdjąć. Oczywiście tylko wtedy, jeśli może to zrobić taniej 

niż inni – bo tylko wtedy będzie miał zbyt na tę niewykorzystaną część pozwolenia. W 

przeciwnym razie mógłby ją wystawiać na sprzedaż tylko po takiej cenie, po której nikt by 

nie kupił, bo by mu taniej wyszło zrobić we własnym zakresie. 

- W Stanach to może i działa, ale u nas nie da rady. 

- Dlaczego? 

- Tam mają rynek z prawdziwego zdarzenia, a u nas dopiero ludzie uczą się ekonomii. 

Przecież na razie nikt z tego nic nie zrozumie. Poza tym tam mają pieniądze, a u nas nie. 

- Kiedy właśnie to się robi po to, żeby oszczędzić na pieniądzach. Mamy mniej 

pieniędzy niż Amerykanie, to tym bardziej powinniśmy próbować potanić ochronę 

środowiska. A poza tym ludzie w Polsce nie są tacy głupi. Jak widzą, że coś działa, to się 

uczą szybko. 

- Nie wiem, czy Minister to kupi. 

- Minister powinien kupić, bo to jest pomysł sprawdzony, można dać krok do przodu, 

dobry przykład dla innych. Minister Finansów nie powinien przeszkadzać, bo to budżetu nic 

nie kosztuje. 
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- Ale pozwolenia wypisuje wojewoda. Jaki wojewoda będzie chciał się bawić w coś 

takiego? Przecież to tylko kłopot dla niego. Zamiast wypisać zwykłe pozwolenie, to będzie 

musiał kombinować, sprawdzać, ewidencję prowadzić... 

- Na mocy ustawy wojewoda nie może wypisać pozwolenia, które prowadziłoby do 

naruszenia norm jakości środowiska. 

- To na mocy ustawy. A tak naprawdę, to co ma zrobić wojewoda, jeżeli nawet przy 

zerowej emisji z jakiegoś zakładu i tak będą przekroczenia, bo za dużo jest tego wszystkiego? 

Ma dać pozwolenie na ujemną emisję? Ustawa ustawą, ale życie idzie po swojemu, bo nie 

może być inaczej. Zdarza się, że ktoś wypisze pozwolenie na zerową emisję, ale to są 

wyjątki, no bo jak by gospodarka wyglądała? Jak stężenia są przekroczone, to wojewoda 

może wypisać pozwolenie na zerową emisję i z góry wie, że będą przekroczenia. Albo może 

coś wykombinować i dać pozwolenie na niezerową emisję, żeby zakład mógł żyć, a 

przekroczenia to i tak będą. 

- Czyli tak naprawdę, to w tym systemie z góry się zakłada, że prawo będzie 

przekroczone. Albo wojewoda wypisze pozwolenie na zerową emisję, tylko że zakład nie 

będzie mógł wtedy legalnie funkcjonować, albo zakład będzie mógł funkcjonować zgodnie z 

pozwoleniem, tylko że wojewoda nie powinien był takiego pozwolenia wypisać. 

- No a jak ma być inaczej, jeśli nie ma pieniędzy? 

- Właśnie po to Amerykanie wymyślili to handlowanie emisjami, żeby zakłady mogły 

funkcjonować legalnie, ale żeby i emisja się zmniejszała. 

- A komu na tym zależało? 

- Są ludzie, którym zależy na tym żeby było ogólnie lepiej, a nie tylko wygodniej dla 

siebie. Ale mówiąc zupełnie cynicznie, nawet gdyby nikomu nie zależało na ogólnej 

poprawie, tylko na tym, żeby mieć spokój, to i tak był powód. W USA za osiągnięcie 

federalnych norm imisji odpowiedzialny jest gubernator stanu. Jak normy są przekroczone, to 

rząd ma wobec niego (i całego stanu) pewne sankcje – na przykład może przyciąć budżet. 

Przy takim układzie gubernator wie, że nie ma żartów i że rozliczać go będą nie z tego, czy 

coś zrobił, tylko z tego, czy zdjął emisję. A jeśli nie chce, żeby się obywatele awanturowali, 

to musi kombinować jak zrobić, żeby to było najtaniej. 

- Na to musiałaby być u nas inna ustawa. 

- Kiedy i obecna ustawa nakłada na wojewodę obowiązek dotrzymywania norm imisji. 

- Ale nikt tego poważnie nie traktuje, skoro wiadomo, że się tego nie da zrobić od razu. 

W przyszłości się da, ale od razu nie. 

- Właśnie o to chodzi, żeby legalności nie odkładać na przyszłość, tylko żeby 

umożliwić wojewodzie i podległym mu trucicielom legalnie funkcjonować już teraz i 

stopniowo zmniejszać emisję. 

- To wojewoda miałby z każdym się umawiać, kto zrobi w tym roku, żeby wyszło w 

sumie na to, co chcemy? A potem to sprawdzać, monitorować, upominać, karać i tak dalej. 

Przecież każdy będzie mówił, że chętnie zrobi, tylko nie w tym roku, trochę później. 

- Monitorować i karać, to wojewoda musi nawet i w obecnym systemie. Musi wiedzieć 

kto ile wyemitował. Czyli więcej by się od niego nie wymagało. A raczej mniej. Teraz z 

każdym zakładem musi się użerać o każdą tonę, musi wnikać w to, czy są techniczne 

możliwości, czy ich nie ma. A gdyby ustalił pułap emisji dla kilku czy dla wszystkich 

zakładów ogółem, to by problem przerzucił na kogo innego, a sam mógłby się zająć czymś 

mniej kłopotliwym. 

- To tak z pozoru ładnie wygląda. A w rzeczywistości, kłopotu się nie pozbędzie. Nie 

widać, żeby się wojewodowie skarżyli, że trzeba coś w tym zmienić. Każdy ma czas 

wypełniony do końca, każdy robi co może, a jeżeli efektu nie ma, to zawsze można pokazać 

jakiś zakład, który się zdyscyplinowało, albo jakąś dużą inwestycję, która dopiero da efekt za 
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jakiś czas i można z twarzą wyjść. A gdyby postawić sprawę inaczej, kazać mu zdjąć emisję, 

a niech zakłady sobie same radzą jak to zrobić, to by nie było czym się zasłaniać. 

- Nie wszyscy wojewodowie chcieliby iść po najlżejszej linii oporu. Na pewno się 

znajdą tacy, którym by odpowiadał system wymagający od nich konkretnego efektu 

ekologicznego, ale i dający do dyspozycji zgrabne narzędzie, za pomocą którego można to 

osiągnąć. 

 

 

5. Listopad 1989: Rozmowa u Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 

Naturalnych 

 

- Czy w Porozumieniu z "Okrągłego Stołu" jest coś takiego, co by pozwoliło nam nadać 

sprawie odpowiedni wymiar polityczny? 

- Właściwie nie. Porozumienie jest bardzo ogólne w kwestii narzędzi polityki 

ekologicznej. Ale oczywiście potanienie ochrony środowiska będzie zawsze mile widziane. 

- A jak to jest gdzie indziej? 

- Gdzie indziej jest różnie. Tak naprawdę, to tylko w Stanach handlowanie emisjami 

rozwinęło się na dużą skalę. Lada moment będą mieli nową ustawę o ochronie powietrza, 

która to jeszcze bardziej ułatwi. A w Europie to się dopiero przymierzają. Są badania, patrzą 

Amerykanom przez ramię... 

- I to my mielibyśmy się wychylić przed Europą zachodnią? Dlaczego oni zwlekają, 

jeśli to taki dobry pomysł? 

- Po pierwsze oni są bogatsi od nas i jeżeli jakiś program ekologiczny kosztuje 10 mld 

marek, to gospodarka niemiecka to przełknie. Robi się czasem coś zbyt drogo, ale jak ktoś 

jest bogaty, to udźwignie ciężar, więc nie ma tragedii. Po drugie, w wielu krajach 

europejskich tradycja prawna jest tak skomplikowana, że łatwiej jest stosować utarte metody 

postępowania, robić drobne zmiany niż przestawić się na zupełnie nowe podejście. A zresztą 

to nie jest całkiem tak, że Europejczycy nic w tej sprawie nie robią. W niemieckiej ustawie o 

ochronie powietrza była tzw. klauzula modernizacyjna, która pozwalała przenosić emisje z 

jednego źródła na drugie. Ale klauzula była tak obwarowana warunkami, że tylko kilkanaście 

zakładów z niej skorzystało. 

- Im nie potrzeba handlowania emisjami, bo mają dobrze działające inne narzędzia 

rynkowe. W cywilizowanym kraju nikt nie będzie emitował dużo, bo by musiał tyle zapłacić, 

że to się nie opłaca. 

- To nie całkiem tak. Opłaty ekologiczne w gospodarkach rynkowych albo w ogóle nie 

istnieją albo są niskie – w każdym razie nie wyższe niż u nas. Niektórym ludziom w Polsce 

wydaje się niemożliwe, że w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych ochronę 

środowiska realizuje się narzędziami nierynkowymi, ale to fakt. 

- Dlaczego się o tym nie mówi? 

- Kto nie mówi ten nie mówi. Niektórzy mówią. 

- Czy jest jakiś raport na ten temat, żeby można się było zorientować jak to naprawdę 

jest gdzie indziej? 

- Właśnie dopiero co OECD opublikowała raport "Instrumenty ekonomiczne dla 

polityki ochrony środowiska" [Opschoor i Vos 1989]. Tam jest przegląd tego, co się robi na 

świecie. Widać wyraźnie, że instrumenty ekonomiczne należą do rzadkości, ale można je z 

powodzeniem stosować. Można podpatrywać, co się komuś udało, a co nie i reformować 

swoją politykę ekologiczną. 

- To przetłumaczmy ten raport na polski. Ministerstwo by to mogło sfinansować i 

wydać. Przyda się przede wszystkim dla nas, ale można by go rozprowadzić wśród posłów, 

wojewodów, dziennikarzy. 
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- Jest jeszcze jedna ciekawa publikacja. Kongres amerykański właśnie wydał tzw. 

"Projekt 88" [Project 1988]. Jest to przegląd możliwych zastosowań narzędzi ekonomicznych 

w ochronie środowiska. Ale najważniejsze, że opisują też to, co w praktyce zrobiono w USA, 

łącznie z handlowaniem emisjami. 

- Dałoby się i to przetłumaczyć? Nie powinni chyba robić trudności. 

- Myślę, że by się dało. Trochę to potrwa, bo na razie niewiele osób w Polsce zna 

terminologię, ale spróbujemy. 

[Oba tłumaczenia na język polski ukazały się ze wsparciem ministerialnym.] 

- Trzeba zapoznać z tym wszystkim prawników, którzy mają przygotowywać nową 

ustawę o ochronie środowiska. Będziemy przebudowywać całe prawo ekologiczne. Będzie 

okazja, żeby handlowanie emisjami wprowadzić – może na wszelki wypadek stopniowo, na 

razie jako opcja dla wojewody do wyboru – do naszej praktyki. Warto by też zrobić specjalny 

aneks o instrumentach ekonomicznych do "Polityki ekologicznej państwa", którą będziemy 

przez najbliższych kilka miesięcy przygotowywać. Tylko musi to być tak zrobione, żeby nas 

Minister Finansów nie wyśmiał – że mu coś po amatorsku knocimy. 

[Aneks do „Polityki ekologicznej państwa” o instrumentach ekonomicznych też się ukazał.] 

 

 

6. Luty 1990: Rozmowa w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

 

- Mam poważne obawy, że handel emisjami to typowa nowinka, która się nie przyjmie i 

kiedyś w przyszłości musielibyśmy się z niej ze wstydem wycofywać. 

- To nie jest już taka nowinka, bo się o tym mówi od 1966 roku, a w Ameryce pierwsze 

regulacje prawne pojawiły się w latach 1970-tych. 

- Ameryka to Ameryka, a my jesteśmy w Europie. Z jakiegoś powodu nikt tego nie 

próbuje w Europie robić. 

- Owszem, próbują, przymierzają się, tylko że to idzie powoli, bo prawo jest 

nieelastyczne i nie pozwala na to. Poza tym najważniejsza korzyść z handlowania emisjami to 

jest potanienie ochrony środowiska, a bogaty nie ma noża na gardle. 

- Nie lepiej poczekać, aż inni więcej wypróbują? 

- Można poczekać, tylko po co? Narzędzie jest sprawdzone, zaległości mamy ogromne, 

więc zaoszczędzenie każdej złotówki jest cenne. 

- Ale my nie mamy odpowiedniej infrastruktury. Ja pomijam, że rynek dopiero zaczyna 

działać. Nie ma szacunku dla prawa. A najważniejsze, że inspektorzy nie byliby w stanie 

dopilnować, czy emisja jest zgodna z pozwoleniem, czy nie. Przy normalnym pozwoleniu, to 

wiadomo, kto ile może wyemitować. A gdybyśmy dopuścili handel, to jak inspektor idzie do 

zakładu X, to zakład szybko kupuje pozwolenie od zakładu Y, żeby mieć podkładkę na to, co 

emituje. A po kontroli odsprzedaje następnemu, komu jest akurat potrzebne. Ruch w interesie 

jest, tylko że nie ma to nic wspólnego z ochroną środowiska. 

- Kanty zawsze mogą się zdarzyć. W Ameryce też zakłady próbowały coś kombinować, 

ale to nie jest takie łatwe. Nie można sobie pozwoleniem handlować ot tak sobie, żeby mieć 

na czas kontroli. Takie zbywalne pozwolenie zazwyczaj dotyczy emisji rocznej, obrót musi 

być rejestrowany, więc inspektora nie da się oszukać łatwiej niż przy zwykłym pozwoleniu. 

- To Pan nie wie, co ludzie potrafią wymyślić! 

- Można się do tego przygotować, bo gra jest warta świeczki. 

- No załóżmy, że inspektor nie da się wykołować. Ja widzę jednak bardziej 

fundamentalny problem z całym tym pomysłem. W naszym prawie każdy ma obowiązek 

dołożyć wszelkich starań, żeby ograniczyć emisję. Powiedzmy miał pozwolenie na emisję 

100 ton. Ograniczył emisję do 80 ton. Co to znaczy? To znaczy, że można emitować nie 100 
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ton, ale 80 ton. W takim razie niech emituje 80 ton i koniec, kropka. A Pan by chciał, żeby 20 

ton komuś odstąpić. Moim zdaniem jest to sprzeczne z prawem, które wymaga, żeby 

ograniczać emisję tak jak to jest możliwe. 

 

 

- Jak długo prawo nie uznaje pojęcia "nadwyżkowej redukcji emisji", to rzeczywiście 

może być kłopot. Ale ja nie widzę powodu, żeby tak miało być zawsze. Jeżeli coś jest 

społecznie korzystne – a handlowanie jest, bo pozwala na ograniczenie emisji taniej niż 

innymi sposobami – to prawo powinno to uznać. 

- Prawo nie może być traktowane instrumentalnie: jak ktoś chce coś załatwić, to 

zmienia przepisy, żeby mu nie przeszkadzały. Prawo powinno być stabilne. W Polsce ludzie 

tego nie rozumieją i stąd to całe szaleństwo. Sejm zaraz się zapcha od nowych ustaw. 

- To też racja. Ale z drugiej strony prawo powinno ewoluować. Nie może być 

niezmienne, bo świat się zmienia. 

- Nikt nie mówi, że ma być niezmienne. Mnie jednak nie przekonuje argument, że nie 

da się inaczej zmusić zakładu, żeby zszedł z emisją ze 100 do 80. Przecież mamy opłaty. 

Teraz będą rewaloryzacje. Stawki pójdą w górę, więc zawsze będzie bodziec, żeby emisję 

ograniczyć nawet poniżej tego, co jest napisane w pozwoleniu. W końcu to jest narzędzie 

rynkowe i pasuje do gospodarki rynkowej. 

- Tylko, że mało gdzie istnieją opłaty za emisję. I są pewne powody dlaczego tak jest. 

- Jakie powody? 

- Po pierwsze, opłata stanowi pewien bodziec, ale trudno przewidzieć jak silny. Nie 

wiadomo dokładnie jaka będzie obniżka emisji. Po drugie, opłata stanowi dodatkowy ciężar 

dla zakładu, który i tak musi spełnić jakieś tam wymagania ekologiczne (w zasadzie na 

własny koszt). To jest chyba najważniejszy powód, dla którego przemysł wszędzie zwalcza 

pomysły wprowadzenia opłat. U nas ten ciężar jest trochę lżejszy, bo opłaty w sumie wracają 

do gospodarki przez fundusze ekologiczne. Wszystko jedno jest to ciężar. 

- Co by nie było, nie wierzę, żeby warto było dopuścić handlowanie emisją. Chyba, że 

się poprawi monitoring, egzekucja prawa. A poza tym inspektorzy powinni mieć prawo 

unieważniać transakcje, jeśli ktoś miałby ochotę spekulować. Przecież może się zdarzyć, że 

ktoś wykupi od sąsiadów pozwolenia na emisję, a potem będzie nimi spekulował. To ma być 

ochrona środowiska? 

- Ekonomistów nurtował ten problem i powstało mnóstwo prac teoretycznych na temat 

spekulacji pozwoleniami. Natomiast w żadnych badaniach empirycznych nie odnotowano 

takiego zjawiska. 

- Ale w Polsce może się zdarzyć, jak całe gałęzie gospodarki są zmonopolizowane. Ja 

bym się bał otwierać taką puszkę Pandory. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. 

- Ryzyka nie da się uniknąć do końca. Tym niemniej nawet na rynku, który nie jest 

konkurencyjny można coś zyskać. Gdyby były chociaż dwa źródła emisji: jedno łatwe do 

"Polityka ekologiczna państwa" (fragment) 

 Instrumenty ekonomiczne będą służyły minimalizacji społecznych kosztów ochrony 

środowiska dzięki efektywnemu zróżnicowaniu wymagań ochronnych: a mianowicie, 

podmioty, których koszty ochrony środowiska są najniższe powinny otrzymywać 

najostrzejsze wymagania. W praktyce, zasadę tę będą realizować uprawnienia do 

korzystania z zasobów środowiska i odprowadzania zanieczyszczeń, które mogą być 

zbywalne. Uprawnienia przyznane danemu podmiotowi mogą być przezeń odsprzedane 

innemu – za zgodą organu, który je określił. [s. 13] 

 

MOŚZNiL [1990a] 
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ograniczenia, drugie trudne, to warto je potraktować łącznie, a nie nakładać wymagań na 

każde z osobna, niezależnie. 

- Zgadzam się. Nasi wojewodowie to właśnie robią. Przecież nie wydają pozwoleń na 

ślepo, tylko jednemu łagodniejsze, drugiemu ostrzejsze kierując się interesem społecznym i 

kosztami. 

 

"Zarys polityki ekologicznej. Instrumenty ekonomiczne" (fragmenty) 

 Instrumenty ekonomiczne spełniają kilka pożytecznych funkcji. Najistotniejszym 

zadaniem tych instrumentów jest minimalizacja społecznych kosztów ochrony 

środowiska dzięki efektywnemu zróżnicowaniu wymagań ochronnych: a mianowicie, 

podmioty, których koszty ochrony środowiska są najniższe powinny otrzymywać 

najostrzejsze wymagania. W praktyce, w sposób bezpieczny dla środowiska zasadę tę 

realizują tylko tzw. uprawnienia zbywalne. Teoretycznie ten sam cel można uzyskać 

ustalając dostatecznie wysoko opłatę za korzystanie ze środowiska, ale trudności 

praktyczne sprawiły, że nie zastosowano jeszcze nigdzie tego podejścia. Drugim zadaniem, 

którego spełnienia oczekuje się od instrumentów ekonomicznych jest gromadzenie 

funduszy z przeznaczeniem na ochronę środowiska. Stosowane na świecie systemy opłat 

realizują właśnie taki cel i jest to zadanie przewidziane dla nich w polityce ochrony 

środowiska w Polsce. Zarówno opłaty jak i pozostałe instrumenty ekonomiczne mają 

pewne znaczenie motywacyjne, ale nie jest to ich zasadniczą rolą. [s. 3] 

 

 Należy przede wszystkim jasno stwierdzić, że normy imisji (stężenia substancji 

toksycznych w powietrzu, klasy czystości wód, normy skażenia gleby itp.) są wiążące dla 

organów administracji państwowej szczebla wojewódzkiego lub innego, któremu prawo 

powierza podejmowanie decyzji w sprawach ochrony środowiska. Spełnienie tych norm – 

oczywiście w ramach realistycznych harmonogramów czasowych uzgodnionych z 

organami administracji rządowej (CUP, MOŚZNiL, wojewodowie) i potwierdzonych 

uchwałą lub ustawą sejmową – jest obowiązkiem władzy, która wydaje pozwolenie na 

korzystanie ze środowiska. Ważny środek realizacji tych harmonogramów stanowią z kolei 

harmonogramy przedsięwzięć ochronnych w poszczególnych przedsiębiorstwach, których 

przygotowania powinny domagać się organy władzy terenowej. [s. 8] 

 

 W ramach [określonych] ograniczeń organ uprawniony do wydawania pozwoleń na 

emisję ma pełną swobodę w planowaniu i realizacji ochrony środowiska. W szczególności 

– zależnie od swego rozeznania, a także możliwości kadrowych – ma on do wyboru jedną z 

czterech metod albo pewne ich kombinacje. Po pierwsze, może poprzestać na 

egzekwowaniu ogólnokrajowych norm emisji (itp. wskaźników technologicznych) – o ile 

wystarczają one dla wywiązania się z nałożonych nań obowiązków. Po drugie, może 

wydawać w trybie decyzji administracyjnej zindywidualizowane, zaostrzone pułapy emisji 

(zrzutu ścieków itp.) dla poszczególnych użytkowników środowiska bez możliwości 

przekroczenia takiego pułapu w zamian za wniesienie jakiejkolwiek formy "rekompensaty" 

finansowej. Po trzecie, może regulować dostęp do środowiska za pomocą systemu opłat i 

kar zbliżonego do dotychczasowego. Po czwarte wreszcie, może organizować "rynki 

uprawnień", w ramach których poszczególnym użytkownikom środowiska wolno odstąpić 

całość lub część swojego prawa do emisji (zrzutu) innemu użytkownikowi tej samej zlewni 

lub tego samego basenu powietrznego; decyduje jednak każdorazowo o dopuszczalności 

takiej transakcji. [s. 8] 

 

MOŚZNiL [1990b] (Załącznik do MOŚZNiL [1990a]) 
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- Skąd urzędnik może wiedzieć, co ile kosztuje? 

- No przecież wiadomo, co ile kosztuje. 

- Wątpię. Nikt spoza przedsiębiorstwa nie wie, ile to naprawdę kosztuje, a 

przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane, żeby się swoją wiedzą dzielić z urzędnikiem. Po 

co? Żeby dostać ostrzejsze pozwolenie? 

- Z dokładnością co do grosza to nie, ale z grubsza to wiadomo, co ile kosztuje. 

- Otóż badania pokazują, że – jeśli się tylko uruchomi odpowiednie mechanizmy 

motywacyjne – programy ochrony środowiska zazwyczaj kosztują dużo mniej niż się 

wydawało. Po prostu gospodarka rynkowa potrafi poszukiwać minimalnych kosztów. Trzeba 

tylko jej to umożliwić. 

- To może ładnie wygląda na papierze. Ja jednak jestem realistą i nie sądzę, żeby 

handel emisjami to było rozwiązanie dla nas na najbliższe lata. 

 

 

7. Wrzesień 1990: Rozmowa w Environmental Defense Fund w Nowym Jorku 

 

- Wygląda na to, że Polska zastosuje handel emisjami wcześniej niż Europa zachodnia? 

- Rzeczywiście wygląda na to. Minister ochrony środowiska popiera pomysł. Jest już 

trochę zwolenników wśród specjalistów i organizacji ekologicznych. Oficjalna polityka 

ekologiczna wymienia pozwolenia zbywalne, jako instrument, który będzie wdrażać. Ale 

prawdę mówiąc trzeba się też przygotować i na opór. 

- Zawsze się znajdą sceptycy. W Stanach przez wiele lat część organizacji 

ekologicznych nie chciała słyszeć o handlowaniu emisjami, bo uważała to za nieetyczne. 

- To zabawne, że jeśli pozwolenie na emisję dostanie się za darmo od urzędnika, to jest 

to etyczne, a jeśli się kupi od kogoś, kto je wcześniej od tego urzędnika dostał, to już jest 

nieetyczne. 

- Oczywiście logiki wiele to tu nie ma, ale ludzie muszą się przyzwyczaić do nowych 

pomysłów. W Ameryce to trwało ładnych parę lat, a teraz nie ma już poważnej organizacji 

ekologicznej, która by kwestionowała zasadność handlowania emisjami. Przykład zrobił 

swoje. Zwłaszcza program eliminacji ołowiu z benzyn rewelacyjnie się udał. 

- Wydaje mi się, że w Polsce powinno się udać. Skoro Minister jest przekonany o 

celowości, to będzie sprawę popychał do przodu. Podjęliśmy spory wysiłek edukacyjny. 

Tłumaczenie raportu OECD o instrumentach ekonomicznych jest prawie gotowe, Projekt 88 

też będzie rozpowszechniony po polsku, były już artykuły w prasie. Odnoszę wrażenie, że 

dziennikarze nie zawsze rozumieją, o co tu chodzi, ale piszą z sympatią. Kłopot może być z 

prawnikami, bo to wymaga jednak przełamania pewnych utartych schematów. Na przykład w 

Polsce przy wydawaniu pozwoleń obowiązuje zasada "use it or lose it" ("korzystaj, bo w 

przeciwnym razie stracisz"). Jeśli więc ktoś nie wykorzysta części pozwolenia, to właściwie 

powinien je stracić, a nie sprzedać. Ale nowa ustawa będzie prawdopodobnie uchwalona w 

przyszłym roku. 

- Macie luksus polegający na tym, że od samego początku możecie budować swoje 

prawo na klarownych, zdrowych ekonomicznie zasadach i unikać ślepych uliczek, w jakie 

wpędziła się większość państw zachodnich. 

- Pełnej swobody nie mamy, bo nowe prawo nie powstaje w próżni. Stare przepisy są 

dość rozbudowane, część z nich działa całkiem skutecznie i wielu prawników jest do nich 

bardzo przywiązanych. To nie jest tak, że nowa ustawa powstaje w próżni. 

- Jaka jest gwarancja, że nowa ustawa będzie szybko uchwalona? 

- Gwarancji nie ma, ale prace trwają i nie widzę powodów, żeby się przeciągnęły. 

- Dobrze by było, żeby jakiś projekt demonstracyjny zrobić, to się przekona 

ewentualnych sceptyków. 
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- Kłopot byłby z projektem demonstracyjnym, bo właściwie prawo nie pozwala na 

odstępowanie komuś pozwolenia. Trzeba poczekać na ustawę. 

- A jak ustawa będzie zakwestionowana, bo nie wszyscy są przekonani do sensowności 

handlowania emisjami? 

- Typowy "Paragraf 22". Projekt nie ruszy dopóki nie ma ustawy, a ustawy może nie 

być, dopóki nie ma projektu, który by stanowił dobry przykład. 

- A gdyby tak Minister Ochrony Środowiska zezwolił na podjęcie jakiegoś projektu 

demonstracyjnego na zasadzie eksperymentu? W Stanach dopuszcza się coś takiego. 

- Jeszcze trzeba by znaleźć wojewodę, który będzie gotów wziąć na siebie ryzyko 

wypisania pozwoleń, które ktoś mu potem może zakwestionować. 

- A czy prawo na pewno nie zezwala na żadną elastyczność? Nie da się uzgodnić z 

zakładami, żeby jednemu trochę zaostrzyć warunki pozwolenia, a drugiemu złagodzić? 

Wtedy ten drugi musiałby zaoferować pewną rekompensatę pierwszemu, żeby się zgodził na 

taki układ. 

- Wydaje mi się, że nie, ale można porozmawiać z prawnikami. Nie wystarczy znaleźć 

wojewodę; trzeba jeszcze znaleźć kilka zakładów, które rozumiałyby o co chodzi i chciały 

współpracować. 

- Warto spróbować. Nie czekać na ustawę, tylko spróbować w ramach starej ustawy. 

Być może zachęta Ministra ośmieli jakiegoś wojewodę, który potraktuje to nie tylko jako 

okazję do poprawy środowiska, ale jako osobiste wyzwanie, żeby zrobić coś, co by się 

przydało innym. 

- Właściwie oprócz wojewody to jeszcze dyrektor jego Wydziału Ochrony Środowiska 

musiałby być przekonany do sprawy. W końcu to on w imieniu wojewody podpisuje decyzje i 

w razie czego może polecieć. 

- Jest jakiś Wydział Ochrony Środowiska, który dałoby się namówić? 

- Jest trochę dyrektorów, którzy są aktywni, sprawiają wrażenie, że im zależy na 

szybkiej poprawie środowiska. Może w Krakowie, w Katowicach... 

- No to trzeba się rozejrzeć konkretnie za wyborem jakiegoś miasta. Environmental 

Defense Fund mógłby pomóc koncepcyjnie w opracowaniu projektu. W końcu mamy 

doświadczenie w promowaniu instrumentów ekonomicznych. Możemy pomóc w 

przygotowaniu odpowiednich materiałów edukacyjnych. W Stanach jak chcemy coś 

pożytecznego zrobić, to się bardzo starannie przygotowujemy i zabezpieczamy od każdej 

strony. Szukamy sprzymierzeńców w gospodarce, edukujemy opinię publiczną, dajemy 

dziennikarzom materiały, spotykamy się z politykami i urzędnikami. 

- My to wszystko staramy się w Polsce robić, ale oczywiście pomoc Environmental 

Defense Fund bardzo się przyda. 

 

 

8. Listopad 1990: Rozmowa w Departamencie Orzecznictwa w Ministerstwie 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

 

- Gdyby wojewoda zaostrzył zakładowi warunki pozwolenia, to zakład się może od tej 

decyzji odwołać do Ministra? 

- Oczywiście; i dziwne byłoby, gdyby tego nie zrobił. Nic nie ryzykuje, a może uda się 

znaleźć jakiś słaby punkt w tej nowej decyzji i powrócić do łagodniejszych warunków. 

- To właściwie wojewoda, a konkretnie dyrektor wydziału są dosyć bezradni. Jak mogą 

prowadzić jakąś politykę mając tak związane ręce? 

- Mogą trochę manipulować tłem. 

- Co to znaczy? 
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- To znaczy, że pozwolenie powinno brać pod uwagę zanieczyszczenia emitowane z 

innych zakładów, czyli tzw. tło. Tylko, że nigdy tak do końca dokładnie nie da się 

powiedzieć, jakie to tło jest, czy będzie. Przyjmując tło trochę niższe można zakładowi 

pozwolić na większą emisję i na odwrót. Wojewoda ma tutaj pewną swobodę ruchu. 

- Jeśli wojewoda przyjmie trochę niższe tło dla jednego zakładu i wypisze mu 

łagodniejsze pozwolenie, to taką decyzję może zakwestionować jakaś organizacja 

ekologiczna. Napuści prasę, będą skargi, pikiety itd. A jeśli z kolei wojewoda przyjmie dla 

drugiego zakładu wyższe tło i wypisze ostrzejszą decyzję, to zakład może ją zakwestionować. 

Jak na to Minister jako organ odwoławczy zareaguje? 

- Trudno powiedzieć. My te odwołania badamy każde z osobna i jeśli stwierdzimy 

naruszenie prawa, to uchylamy decyzję wojewody. 

- A czy przyjęcie innego tła stanowi takie naruszenie prawa? 

- Niekoniecznie. Jeśli wojewoda potrafi jakoś uzasadnić dlaczego przyjął inne tło, to 

taką decyzję podtrzymamy. 

- Czyli może być taka sytuacja, że manipulując trochę tłem dałoby się warunki jednego 

pozwolenia zaostrzyć, a innego złagodzić, żeby w sumie dopuszczalna emisja z dwóch 

zakładów była taka jak wcześniej? 

- Może. 

- I takie decyzje nie są z góry skazane na uchylenie przez Ministra? 

- Nie są. 

 

 

9. Marzec 1991: Rozmowa u Prezydenta Miasta Chorzowa 

 

- Rzeczywiście, gdyby wytypować jeden zakład najważniejszy dla jakości powietrza w 

Chorzowie, to byłaby to Huta "Kościuszko". Jednak można wyliczyć mnóstwo innych 

kominów, które może nie są tak centralnie ulokowane jak huta, ale też trują ponad miarę. Jest 

jeszcze "Batory", są "Hajduki", "Azoty", jest kopalnia "Barbara", nie licząc 20 miejskich 

kotłowni. 

- Ja bym huty nie ruszał, bo po pierwsze ma ważne pozwolenie, a po drugie ma 

program restrukturyzacji i za 5 lat ograniczy swoją uciążliwość. Natomiast elektrownia jest 

zaraz obok i od 1985 r. nie ma ważnego pozwolenia. A emituje tyle, co huta. 

- Zależy czego. Dwutlenku siarki i pyłów może tyle samo, ale huta dodatkowo truje 

czadem i węglowodorami tak, że nie ma czym w sąsiedztwie oddychać. 

- Ma program restrukturyzacji i w 5 lat zdejmie emisję. 

- A czego można żądać od elektrowni? Stara jest, kotły mają po 40 lat i więcej, a w 

najbliższym czasie i tak będzie musiała być zamknięta. 

- Każdy zakład kiedyś będzie zamknięty. Tylko co ludzie mają robić, dopóki truje? 

- Jeżeli elektrownia będzie funkcjonować jeszcze tylko parę lat, to nie ma sensu 

instalować jej drogich urządzeń, bo będą potem bezużyteczne. A zresztą nawet, gdyby od 

jutra wziąć się za budowę, to i tak przed 1994 żadnej redukcji emisji by nie było. 

- A nie dałoby się elektrowni po prostu wcześniej zamknąć? 

- Też trzeba parę lat poczekać, bo by się załamał system grzewczy miasta. Elektrownia 

dostarcza ciepła całym dzielnicom Chorzowa, a nawet Katowic. 

- W tej sytuacji nie ma innego wyjścia, tylko poczekać aż huta ograniczy emisję około 

1995 r. 

- A nie dałoby się przyspieszyć restrukturyzacji huty? Przecież ona polega głównie na 

likwidacji wydziałów surowcowych. Zamyka się koksownię, zamknie się wielki piec, nie 

będzie wytopu surówki. Dlaczego z tym czekać? Przecież prawie cała ta produkcja jest już 

nikomu niepotrzebna. 
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- Pomijając problem bezrobocia, to huta nie ma pieniędzy, żeby się restrukturyzować 

szybciej niż według rządowego harmonogramu. 

- A gdyby tak uzależnić egzystencję elektrowni od tego, czy ograniczy emisję ale bez 

wskazywania na konkretną metodę, ani nawet na konkretny komin; choćby miała ograniczyć 

emisję u sąsiada – to znaczy w hucie? 

- Nonsens. Jak można na siłę żenić dwa różne zakłady? 

- Nie na siłę, tylko postawić wyraźne żądanie: emisja w centrum miasta ma spaść, 

powiedzmy, o połowę. Albo zdejmiecie ze swojego komina, albo od sąsiada. 

- Tak nie można sprawy stawiać! Wojewoda nie może wydać takiej decyzji. 

- Póki nie ma nowej ustawy o ochronie środowiska, to nie może. Ale może 

wytłumaczyć hucie i elektrowni, że każda z nich na tym skorzysta, nie mówiąc już o 

mieszkańcach Chorzowa. Dyrektor Wydziału Ekologii w Katowicach doskonale rozumie 

problem i mógłby pomóc. Minister Ochrony Środowiska też nie będzie miał nic przeciwko 

temu. 

- To jak by to miało wyglądać? 

- Chodzi o to, żeby pozwolić elektrowni pociągnąć jeszcze parę lat bez konieczności 

instalowania urządzeń ochronnych (poza tym, co jest bezwzględnie konieczne i niezbyt 

kosztowne). 

- I tak i tak nic praktycznie nie zainstalują. 

- Właśnie, tylko że jest to nielegalne. A chodzi o to, żeby można było legalnie nie 

zainstalować. 

- Jakim cudem? 

- Wywiązując się z obowiązku zmniejszenia emisji przez zainwestowanie gdzie indziej. 

To jest to, co Amerykanie nazywają "handlem emisją" albo "rynkiem pozwoleń". W końcu 

mieszkaniec Chorzowa przyjmie z taką samą ulgą redukcję o jedną tonę emisji pyłu z huty, co 

z elektrowni. Byleby to nastąpiło szybko. A jednocześnie nie jest mu wszystko jedno, ile 

kosztuje zdjęcie tej jednej tony. W elektrowni jest drożej, a w hucie taniej. 

- Jak może elektrownia płacić hucie za zdjęcie emisji? W razie jakiejś kontroli to by 

było potraktowane jako nadużycie finansowe. 

- Nie byłoby problemu, gdyby pozwoleniami można było handlować, albo gdyby huta i 

elektrownia były tym samym podmiotem gospodarczym. 

- Ale handlować nie można, a huta i elektrownia to dwa różne podmioty gospodarcze! 

- Nowa ustawa jest prawie gotowa. 

- Ale póki nie będzie uchwalona, to nie obowiązuje. 

- Może ułatwiłoby sprawę powołanie konsorcjum? Wtedy wojewodzie łatwiej byłoby 

traktować hutę i elektrownię łącznie i wypracować jakieś wspólne podejście. To nie jest 

stuprocentowe rozwiązanie, ale pewien sygnał, że zrzeszone podmioty robią coś wspólnie. 

- No i jaka z tego korzyść, żeby pozwolić elektrowni legalnie emitować tyle, co teraz 

emituje nielegalnie albo i więcej? 

- Taka, że pozwalamy na tę emisję w zamian za udział elektrowni w pomocy hucie na 

rzecz mniejszej emisji. 

- Czyli typowe przekładanie państwowych pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. 

- No nie całkiem, bo redukcja emisji w elektrowni kosztowałaby około 6 mln dolarów, 

a redukcja w hucie tylko 3 mln dolarów. A poza tym – oprócz pyłu i dwutlenku siarki – huta 

emituje substancje silnie toksyczne w ilościach znacznie wyższych niż elektrownia. One po 

prostu znikną w wyniku restrukturyzacji. Chodzi o to, żeby zniknęły szybko, a nie za 5 lat. 

- Czyli chodzi o to, żeby elektrownia zapłaciła coś hucie za szybszą albo głębszą 

redukcję emisji. 

- Elektrownia nie ma możliwości, żeby zapłacić hucie za coś takiego. Może zapłacić za 

towar, za jakąś konkretną usługę, ale nie za "szybszą restrukturyzację". 
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- A gdyby tak powołać konsorcjum? To już w pewnym sensie może występować jako 

podmiot gospodarczy. Może płatności byłyby łatwiejsze, a i Dyrektorowi Wydziału Ekologii 

łatwiej byłoby coś zmienić w pozwoleniach. 

- Do takiego konsorcjum powinien też wejść Samorząd Chorzowa. Mają pieniądze, 

zależy im na poprawie jakości powietrza, a poza tym uczestniczą już w projekcie 

restrukturyzacji obszaru przemysłowego. 

- Pomysł z konsorcjum jest dobry. Trzeba by tylko z prawnikami sprawdzić, czy to 

rzeczywiście pomogłoby w wydaniu bardziej elastycznych pozwoleń na emisję. 

 

List Ministra OŚZNiL do Wojewody Katowickiego z dn. 11 lipca 1991 (fragmenty) 

 Uprzejmie informuję Pana Wojewodę, iż [...] konsultanci pracujący dla 

Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [...] przeprowadzili 

wstępną rozmowę z Dyrektorem Wydziału Ekologii [...] na temat możliwości pilotażowego 

zastosowania na terenie województwa katowickiego zbywalnych pozwoleń do emisji 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego [...]. Dyrektor [...] pozytywnie odniósł się do 

propozycji podjęcia badań nad ewentualnym wdrożeniem [...] na terenie województwa. 

 W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody o 

przeprowadzenie w bieżącym roku eksperymentalnej demonstracji działania tego rodzaju 

instrumentu ekonomicznego, pomoc oraz zapewnienie warunków współpracy między 

Wydziałem Ekologii UW w Katowicach a Departamentem Ochrony Powietrza i 

Powierzchni Ziemi i Departamentem Ekonomicznym MOŚZNiL w realizacji omawianego 

projektu na terenie województwa katowickiego. 

 Celem omawianego projektu pilotażowego jest zademonstrowanie możliwości 

redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przy relatywnie niższych 

kosztach aniżeli w przypadku tradycyjnego podejścia opartego na oddziaływaniu na 

sprawców zanieczyszczeń jedynie za pomocą norm technicznych, opłat i kar. 

 Równocześnie chciałbym zaznaczyć, iż w obecnym systemie prawnym istnieje 

możliwość zastosowania tego typu instrumentu ochrony środowiska w odniesieniu do 

jednego lub kilku dużych przedsiębiorstw (kopalni, elektrowni i huty) na terenie 

województwa. Informuję także, iż projekt nowej Ustawy o Ochronie Środowiska 

przewiduje szersze upowszechnienie zbywalności pozwoleń do korzystania ze środowiska 

(w tym pozwoleń na emisję zanieczyszczeń powietrza). Ustawa ta pozwoli na bardziej 

elastyczne stosowanie uprawnień zbywalnych jako narzędzia polityki ochrony środowiska 

w Polsce. 

 

- Jeśli są kłopoty z bezpośrednimi płatnościami, to można zastosować taką okrężną 

procedurę: elektrownia płaci wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska, a fundusz 

przekazuje dotację hucie. 

- Przecież elektrownia i tak musi płacić za emisję. 

- Wiadomo jak to jest z płatnościami. Teoretycznie ma płacić, a jak nie zapłaci, to co? 

Zresztą elektrownia nie ma ważnego pozwolenia od 1985 r. Ja tam bym się cieszył, gdyby 

udało się ułożyć z elektrownią, żeby płaciła. Jak już pieniądze spłyną na konto funduszu 

wojewódzkiego to będzie można pomóc finansowo hucie. Dopóki trudno byłoby uruchomić 

rynek na pozwolenia, to lepszy taki transfer pieniędzy niż żaden. 

- W Ministerstwie Ochrony Środowiska w Departamencie Orzecznictwa mówią, że jak 

się uprzeć, to pozwolenia mogłyby być zbywalne nawet bez nowej ustawy. Trzeba tylko 

wiedzieć jak tłem manipulować. 

- Jak wojewoda chciałby wziąć ryzyko, że ktoś się o to przyczepi, to proszę bardzo. Ja 

tam jednak uważam, że lepiej poczekać do nowej ustawy. Jest prawie gotowa w 

Ministerstwie. Ma Artykuł 45: "warunki decyzji o dopuszczalnej emisji mogą być (w całości 
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lub części) odstąpione innemu zakładowi za zgodą organu, który wydał tę decyzję". Wtedy 

wojewoda miałby wyraźną podstawę do wydawania takich pozwoleń, a zakłady mogłyby 

spokojnie nimi handlować. 

- A gdyby Minister coś oficjalnie wyraził? 

- To może poprawić Wojewodzie humor; będzie się pewniej czuł, ale w razie awantury 

to on będzie odpowiadał, nie Minister. Wojewoda podejmuje decyzje na mocy ustaw, a nie 

zachęty Ministra. 

- W sumie nasza dyskusja sprowadza się do tego, że: 

(1) w Chorzowie potrzebna jest natychmiastowa redukcja emisji w centrum miasta; 

(2) huta i elektrownia są tutaj głównymi zakładami, od których trzeba wyegzekwować 

redukcję emisji; 

(3) w hucie łatwiej dałoby się racjonalnie obniżyć emisję niż w elektrowni, która i tak za 

parę lat przestanie istnieć z takimi urządzeniami jak teraz. 

W takiej sytuacji aż się prosi, żeby pozwolić na handlowanie emisjami. Jeśli boimy się to 

zrobić, bo podstawy prawne są dość dyskusyjne, to niech Wydział Ekologii w Katowicach 

ręcznie posteruje tak jak by to zrobił rynek. 

 

List Wojewody Katowickiego do Ministra OŚZNiL z dn. 23 lipca 1991 (fragmenty) 

 Dziękuję za Pańskie pismo z 11 lipca i deklaruję pomoc w przeprowadzeniu 

pilotażowego zastosowania zbywalnych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń powietrza. 

Proponuję połączenie tego projektu z innym nowatorskim projektem, który obecnie jest 

uruchamiany na terenie Chorzowa. Projekt chorzowski zmierza do przeprowadzenia 

restrukturyzacji obszaru przemysłowego w rejonie zajmowanym przez Hutę Kościuszko, 

Zakłady Azotowe, Elektrownię Chorzów, Kopalnię Prezydent i Zakłady Konstal. [...] 

 Samorząd Chorzowa partycypuje w projekcie udziałem finansowym i zgodą na 

sposób przeprowadzania restrukturyzacji. [...] 

 Dyrektor Wydziału Ekologii przeprowadził już rozmowy z Zarządem Miasta i 

Dyrektorem Huty Kościuszko, prowadzącymi projekt chorzowski. Nasi partnerzy zgadzają 

się na włączenie do niego pilotażowego zastosowania uprawnień zbywalnych. 

 

 

10. Epilog I 

 

 Jeszce w grudniu 1991 r. Minister OŚZNiL był przekonany, że uchwalenie nowej 

ustawy dokona się najdalej w ciągu paru miesięcy (w rzeczywistości nie została ona 

uchwalona) i konsekwentnie wyrażał poparcie dla projektu chorzowskiego. O jego celowości 

był również przekonany Wydział Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach starając się 

doprowadzić do realokacji emisji za pomocą środków, które były dostępne w ramach 

aktualnych przepisów. 

 

 Powołano konsorcjum kilku najważniejszych zakładów chorzowskich oraz władz 

miasta. Jego celem było stworzenie systemu umożliwiającego wymianę pozwoleń na emisję. 

Jednak nie udało się doprowadzić tej inicjatywy do pomyślnego finału. Tylko trzy podmioty – 

Huta Kościuszko, Elektrownia Chorzów i Zarząd Miasta – kontynuowały działania 

prowadzące do osiągnięcia redukcji emisji przy stosunkowo niskim koszcie. W efekcie tych 

działań emisja całkowita spadła mimo wzrostu zanieczyszczeń emitowanych z elektrowni. 

Mimo tego wzrostu elektrownia otrzymała decyzję o dopuszczalnej emisji, której warunki w 

minimalny tylko sposób przekraczała. 
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 Restrukturyzacja huty przebiegała w ścisłym związku z modernizacją systemu 

grzewczego Chorzowa. Dzięki partycypacji miasta w kosztach budowy stacji zasilania huty w 

gaz, udało się przyspieszyć zamknięcie koksowni i likwidację wielkiego pieca. Huta 

zlikwidowała też własną siłownię i podłączyła się do magistrali ciepłowniczej elektrowni. Z 

kolei nowa trasa przebiegu magistrali przez teren huty pozwoliła na podłączenie części 

systemu ciepłowniczego miasta do elektrowni i likwidację kilku kotłowni miejskich. 

 

 W 1992 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach udzielił hucie dotacji w wysokości około 6 mld (starych) złotych na 

przedsięwzięcia modernizacyjne. Biorąc pod uwagę natychmiastową obniżkę emisji pyłów, 

dwutlenku siarki, tlenku węgla i innych zanieczyszczeń oraz jej skalę, należy tę dotację uznać 

jako wysoce efektywną kosztowo. (Koszt dla funduszu uzyskania 1 tony efektu był 

wielokrotnie niższy niż np. średnio w projektach dofinansowywanych przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [Żylicz 1994].) 

 

 W systemie handlu emisjami pieniądze powinny były pochodzić z elektrowni i 

stanowić cenę zapłaconą hucie za obniżenie emisji, dzięki któremu jakość powietrza w 

mieście poprawiła się. W rzeczywistości w projekcie chorzowskim elektrownia nie zapłaciła 

bezpośrednio hucie. Zapłaciła wojewódzkiemu funduszowi kwotę podwyższoną z racji 

zwiększonych emisji. Z kolei fundusz przekazał pieniądze hucie. Nie był to więc handel 

emisjami. Jednak sposób rozwiązania problemu "naśladował" hipotetyczną wymianę 

pozwoleń, jaka zapewne nastąpiłaby w przypadku uruchomienia właściwego rynku. Władze 

wojewódzkie podjęły ryzyko wydania decyzji o dopuszczalnej emisji, które mogłyby przez 

prawników zostać uznane za kontrowersyjne. 

 

 Z projektu chorzowskiego wynikają trzy wnioski: 

 handel emisjami może być wartościowym narzędziem poprawy jakości środowiska na 

obszarach charakteryzujących się znacznymi przekroczeniami norm imisji; 

 radykalne zmniejszenie emisji daje się osiągnąć przez skojarzenie choćby dwóch źródeł 

zanieczyszczeń; oraz 

 przemysł i władze lokalne gotowe są do daleko idącej współpracy, jeśli mają wsparcie 

kompetentnych doradców [Beblo 1994]. 

Wnioski te potwierdzają przydatność zbywalnych pozwoleń na emisję w gospodarce okresu 

transformacji, w regionie charakteryzującym się wysokimi zanieczyszczeniami i przy braku 

zewnętrznych (spoza regionu) źródeł finansowania. 

 

 Efekty projektu chorzowskiego zostały dostrzeżone w sąsiednich gminach 

województwa katowickiego. Wojewoda otrzymywał następnie wnioski o powtórzenie 

eksperymentu gdzie indziej. Wnioski te spotykały się jednak z odmową, ponieważ władze 

wojewódzkie uznały, że projekt spełnił swoje zadanie ukazując potencjał tkwiący w 

handlowaniu emisjami ale – ze względu na brak jednoznacznej podstawy prawnej – nie 

nadaje się do powielania na masową skalę. Z tym trzeba poczekać na uchwalenie stosownych 

przepisów. 

 

 Powstały kolejne wersje nowych ustaw o ochronie środowiska i o ochronie powietrza. 

W projekcie ustawy o ochronie powietrza z 1993 r. Art. 25 i 26 przewidywały zbywalność 

pozwoleń. Nie doczekał się on jednak uchwalenia. Również w kolejnym projekcie ustawy o 

ochronie środowiska z 1996 r. pozwolenia zbywalne były przewidziane (Art. 88). 

Przedłużający się impas w uchwalaniu najważniejszych aktów prawa ekologicznego nie 

dawał szans na szybkie wdrożenie pozwoleń zbywalnych. Nie weszły one w życie przed 1998 
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rokiem, a więc przed okresem obowiązywania zaostrzonych norm emisji wynikających z 

Rozporządzenia Ministra OŚZNiL z 12 lutego 1990 r. 

 

 

11. Epilog II 

 

Chaos polityczny, częste zmiany ekip rządzących w Polsce nie pozwoliły na 

nowelizację przepisów, na którą liczono w latach 1990. Zresztą zbywalne pozwolenia były 

tępione w Europie przez wiele osób. Przełom dopiero przyszedł po 1997 r. Komisja 

Europejska podpisała wtedy Protokół z Kioto (do Ramowej konwencji ONZ o zapobieganiu 

zmianom klimatycznym), który przewidywał wdrożenie pozwoleń zbywalnych na emisję 

dwutlenku węgla. Zmiana w nastawieniu elit europejskich do instrumentu, który wcześniej 

był kontestowany jako "wymysł amerykański" zdjęła ze zbywalnych pozwoleń piętno 

podejrzanego narzędzia. W 2003 r. uchwalono Dyrektywę (2003/87/EC) przewidującą 

handlowanie pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla. System ten (zwany ETS) obarczony 

został wszystkimi możliwymi błędami, przed którymi przestrzegają podręczniki ekonomii 

środowiskowej [Miros i Żylicz 2008]. 

 

W rezultacie zaprzepaszczony został cały dorobek edukacyjny, zgromadzony w 

ramach "Projektu Chorzowskiego". W latach 1990. zarówno przedstawiciele przemysłu, jak i 

organizacje ekologiczne były gruntownie zapoznane z zasadami zbywalnych pozwoleń na 

emisję. Wiedziano, czemu one służą i dlaczego warto je wdrażać. Niestety praktyka ETS, 

podyktowana – być może – niezrozumieniem tego instrumentu przez urzędników Komisji 

Europejskiej, spowodowała niechęć ze strony wielu interesariuszy. Uzasadnione zastrzeżenia 

wobec europejskiego sposobu wykorzystania zbywalnych pozwoleń na emisję dwutlenku 

węgla zostały przeniesione na całe podejście. Tymczasem w istocie jest to instrument bardzo 

dobry, a zgromadzone na świecie doświadczenia drastycznie odbiegają od tego, z czym się go 

kojarzy w związku z Dyrektywą 2003/87/EC. Kompromitacja zbywalnych pozwoleń na 

emisję dwutlenku węgla rzuca się cieniem na inne zastosowania, a w szczególności na 

przykład na pozwolenia na emisję dwutlenku siarki 
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 I. Pytania do dyskusji (dotyczące projektu chorzowskiego) 

 

1. Jakie zanieczyszczenia były lub są najdotkliwiej odczuwane przez mieszkańców 

Chorzowa, a jakie mają znaczenie dla jakości środowiska na większych obszarach? 

 

2. Czy emisje Huty "Kościuszko" i Elektrowni "Chorzów" mogą być traktowane jako 

podobne z punktu widzenia wpływu na jakość powietrza w mieście? A z punktu 

widzenia polityki ochrony środowiska w Polsce? 

 

3. Który z zakładów, huta czy elektrownia, stał przed wyższymi kosztami redukcji emisji 

w perspektywie lat 1990-1994 i dlaczego? Jak zdefiniować "koszt redukcji emisji" w 

zakładzie przemysłowym? 

 

4. Jakiego typu sankcje z tytułu naruszania prawa ekologicznego ma wojewoda 

katowicki w stosunku do Elektrowni "Chorzów"? Jakie byłyby konsekwencje 

wstrzymania pracy Elektrowni? 

 

5. Co mogło skłonić wojewodę katowickiego do podjęcia ryzyka eksperymentu? Czym 

mógł się kierować minister zachęcając wojewodę do niestandardowego rozwiązania? 

 

6. Jakiego typu motywacje mogły mieć zakłady chorzowskie dobrowolnie przystępując 

do eksperymentu? 

 

7. Jakie korzyści odnieśli trzej partnerzy eksperymentu (Zarząd Miasta, Huta 

"Kościuszko", Elektrownia "Chorzów") z tytułu projektu chorzowskiego? 

 

8. Dlaczego wojewoda katowicki nie podjął się zastosowania podobnego podejścia 

powtórnie, wobec innych grup podmiotów? 

 

9. Jak mógłby wyglądać przebieg projektu chorzowskiego, gdyby już w 1990 r. 

obowiązywała ustawa o ochronie środowiska dopuszczająca handel emisją? Jak 

wyglądałoby zaangażowanie wojewody katowickiego w takie sytuacji? 

 

10. Czy kierując hutą podjąłbyś się uczestnictwa w eksperymencie chorzowskim w 

ramach faktycznie obowiązującego wówczas prawa? A gdyby prawo jednoznacznie 

dopuszczało handel emisjami? 
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 II. Pytania do dyskusji (dotyczące handlowania emisją) 

 

1. Na czym polega realizacja polityki ochrony środowiska za pomocą systemu pozwoleń 

zbywalnych w przeciwieństwie do tradycyjnych pozwoleń (niezbywalnych)? Proszę 

wskazać na różnice w skuteczności, kosztach i efektach długoterminowych. 

 

2. Czym różni się realizacja polityki ochrony środowiska za pomocą systemu pozwoleń 

zbywalnych od realizacji za pomocą systemu opłat? 

 

3. Jakie warunki prawne muszą być spełnione, żeby mógł funkcjonować handel emisją? 

 

4. Proszę wskazać na zalety handlu emisjami jako narzędzia polityki ochrony 

środowiska – zwłaszcza w gospodarce okresu przejściowego takiej polska w latach 

1990-tych. 

 

5. Proszę wskazać na wady handlu emisjami jako narzędzia polityki ochrony środowiska 

– zwłaszcza w gospodarce okresu przejściowego takiej polska w latach 1990-tych. 

 

6. Które spośród argumentów (prawnych, ekonomicznych, politycznych) na rzecz 

stosowania handlu emisjami, podnoszonych w trakcie dyskusji w MOŚZNiL w 1990 

r. wydają się najbardziej trafne, a które fałszywe? 

 

7. Które spośród argumentów (prawnych, ekonomicznych, politycznych) przeciwko 

stosowaniu handlu emisjami, podnoszonych w trakcie dyskusji w MOŚZNiL w 1990 

r. wydają się najbardziej trafne, a które fałszywe? 

 

8. Jakie problemy związane z narzędziami polityki ochrony środowiska zidentyfikowane 

w Polityce ekologicznej państwa z 1990 r. są nadal aktualne, a które straciły na 

ważności? 

 

9. Zastosowanie handlu emisją może być zinterpretowane jako realizacja twierdzenia 

Coase'a, które przewiduje na przykład, że ta sama optymalna społecznie alokacja 

wymagań ekologicznych może być osiągnięta niezależnie od początkowego 

przydziału tych wymagań. Proszę rozważyć, czy w praktyce władza dysponuje 

swobodą w określeniu tych wymagań. 

 

10. Jak powinna być określona suma limitów emisji przydzielonych uczestnikom rynku 

pozwoleń? 


