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KLIMAT 

 

Zmiany klimatu 

W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura powietrza przy powierzchni ziemi wzrosła na 

świecie średnio o 0,74°C, a w Europie o prawie 1°C. Oznacza to niezwykle szybkie 

ocieplenie. Co więcej, XX wiek był najgorętszym stuleciem, a jego lata dziewięćdziesiąte - 

najcieplejszą dekadą w ciągu ostatniego tysiąclecia. Ten trend ciągle się utrzymuje: 11 

najcieplejszych lat odnotowano w ciągu minionych 12 lat. 

Klimat zmieniał się i nadal będzie się zmieniać z przyczyn naturalnych. Zaliczamy do nich 

nieznaczne zmiany natężenia promieniowania słonecznego czy wybuchy wulkanów, które 

mogą wtłoczyć do atmosfery pył odbijający z powrotem w kosmos ciepło dostarczane nam 

przez słońce, a także normalne fluktuacje klimatyczne. 

Jednakże przyczyny naturalne tylko częściowo tłumaczą obecne ocieplenie. Działalność 

człowieka powoduje zwiększanie się w atmosferze ilości gazów cieplarnianych, szczególnie 

dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, które wzmacniają efekt cieplarniany, skutkiem 

czego wzrasta temperatura na ziemi. To spowodowane przez człowieka dodatkowe ocieplenie 

nazywane jest „wzmocnionym” efektem cieplarnianym. 

 

Jak przewiduje Międzyrządowa Komisja ds. Zmian Klimatu (IPCC) , instytucja naukowa 

działająca pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i zrzeszająca setki  klimatologów z 

całego świata, średnia temperatura na świecie do roku 2100 najprawdopodobniej wzrośnie o 

dalsze 1,8°C -4°C, a w najgorszym wypadku nawet o 6,4°C, jeśli na arenie ogólnoświatowej 

nie zostaną podjęte środki mające zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Taka zmiana nie 

wydaje się stanowić wielkiej różnicy, ale – dla porównania – w czasie ostatniej epoki 

lodowcowej, ponad 11 500 lat temu, średnia temperatura na świecie była niższa jedynie o 5°C 

niż obecnie, a znaczna część Europy pokryta była wówczas potężną warstwą lodu! 

 

Skutki zmian klimatu 

Zmiany klimatu już teraz dają o sobie znać na różne sposoby i mają wiele dostrzegalnych 

skutków: 

 

 Topniejąca polarna pokrywa lodowa: Obszar arktycznego lodu na biegunie 

północnym skurczył się w ostatnich dziesięcioleciach o 10%, a grubość lodu nad linią 

morza zmniejszyła się o 40%. Po drugiej stronie globu niestabilne stały się części 

lądolodu powyżej Antarktydy.  

 Cofające się lodowce: Prawdopodobnie 75% lodowców w Alpach szwajcarskich 

zniknie do roku 2050.  

 Rosnące poziomy mórz: Na przestrzeni minionego wieku poziomy mórz wzrosły od 

12 do 22 cm. Przewiduje się, że w przyszłości będą one rosły jeszcze gwałtowniej.  

 Ekstremalne warunki pogodowe: W ostatnim dziesięcioleciu na świecie wystąpiło 

trzykrotnie więcej katastrof naturalnych spowodowanych warunkami pogodowymi niż 

w latach 60. XX w., w tym fale upałów, powodzie, susze i pożary lasów. Wszystkie te 

zdarzenia niosą ze sobą ogromne koszty ludzkie i gospodarcze.  

http://www.ipcc.ch/
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 Zagrożona natura: Wiele gatunków zwierząt i roślin nie będzie w stanie 

przystosować się do wyższych temperatur i zmian w swoich naturalnych siedliskach. 

 

Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, zmiany klimatu będą powodowały coraz bardziej 

kosztowne szkody i zaburzały funkcjonowanie naszego środowiska naturalnego. A przecież 

jest ono dla nas źródłem pożywienia, surowców i innych niezbędnych zasobów. Zmiany 

klimatu wpłyną negatywnie na gospodarkę i mogą doprowadzić do destabilizacji 

społeczeństw na całym świecie. 

Działania globalne 
Międzynarodowe ramy na rzecz minimalizowania zmian klimatu, określając cele i wskazując 

sposoby ich osiągnięcia, tworzą Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie 

Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Protokół z Kioto. 

 

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United 

Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – 

międzynarodowy traktat, sygnowany przez ONZ, podpisany podczas Konferencji Narodów 

Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w 

Rio de Janeiro. FCCC został podpisany 5 maja 1992, zaś wszedł w życie 21 marca 1994. 

Konwencja przydziela krajom rozwiniętym i rozwijającym się „wspólne, lecz zróżnicowane 

zakresy odpowiedzialności”, uznając, że kraje uprzemysłowione muszą przejąć inicjatywę 

w zakresie minimalizowania zmian klimatu i ich następstw. W końcu odpowiadają one za 

większą część obecnego nagromadzenia się gazów cieplarnianych w atmosferze 

oraz posiadają zasoby finansowe i technologiczne umożliwiające im zmniejszenie swoich 

emisji .Na mocy Konwencji UNFCCC sygnatariusze ustanawiają krajowe programy 

zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz regularnie przedkładają raporty. Kraje 

uprzemysłowione będące sygnatariuszami Konwencji – ale nie kraje rozwijające się – zostały 

zobowiązane do ustabilizowania do 2000 r. emisji gazów cieplarnianych na poziomie z roku 

1990, co, jako grupie, udało im się osiągnąć. Strony UNFCCC spotykają się co roku, aby 

omówić postępy i dalsze działania. Wprowadzono wiele globalnych mechanizmów 

monitoringu i raportowania w celu śledzenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. 

Protokół z Kioto 

Przyjęcie UNFCCC stanowiło jedynie początek walki na rzecz minimalizacji zmian klimatu. 

W 1997 r. podjęto kolejną inicjatywę i w japońskim mieście Kioto podpisano protokół do 

Konwencji UNFCCC. 

Protokół z Kioto określa prawnie wiążące limity emisji gazów cieplarnianych dla krajów 

uprzemysłowionych. Dokument ten wprowadził także innowacyjne mechanizmy rynkowe, 

tzw. „łagodzące mechanizmy z Kioto”, w celu utrzymania kosztów zmniejszania emisji na 

możliwie niskim poziomie. Na mocy Protokołu kraje uprzemysłowione wspólnie mają 

obowiązek zmniejszenia swoich emisji 6 gazów cieplarnianych (CO2, metan, podtlenek azotu, 

wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory i sześciofluorek siarki) o ok. 5% poniżej 

poziomu z 1990 r. podczas pierwszego „okresu zobowiązania”, tj. od 2008 do 2012 r. 

Przyjęto pięcioletni okres zobowiązania, a nie jeden rok, aby wyrównać ewentualne wahania 

emisji w wyniku czynników niepodlegających kontroli, takich jak pogoda. Dla krajów 

rozwijających się nie ustanowiono limitów emisji. 

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1994
http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/2830.php
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Protokół z Kioto wszedł w życie w lutym 2005 r. Według stanu z początku 2009 r. protokół 

został ratyfikowany przez 183 kraje i Unię Europejską. Oznacza to, że cele ustalone w Kioto 

muszą zostać osiągnięte przez 37 państw rozwiniętych oraz kraje Piętnastki (15 państw 

członkowskich w momencie podpisywania protokołu). Jedynie jedno państwo, które 

początkowo podpisało traktat, nie dokonało jego ratyfikacji: USA. 
 

Protokół z Kioto a gospodarka Polski  

Polska była uczestnikiem Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 i jednym z państw, które 

przyjęły Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych dotyczącej Zmian Klimatycznych 

Terytorium, dzięki temu mogła podpisać protokół z Kioto. W porównaniu z poziomem z roku 

1988 roku – roku bazowego dla byłych krajów socjalistycznych - Polska ma obniżyć swoją 

emisję o 6%. Ponieważ z powodu zmiany struktury gospodarki narodowej w okresie 

transformacji, emisja szkodliwych gazów i tak zmniejszyła się o 33% w latach 1988-2001, 

Polska zatem prawdopodobnie nie będzie miała problemów z wypełnieniem kryteriów 

protokołu z Kioto. 
 

Po Protokole z Kioto 

Protokół z Kioto stanowi tylko jeden etap walki ze zmianami klimatu. Aby uniknąć 

potencjalnie katastrofalnych następstw tych zmian, konieczna jest intensyfikacja wysiłków 

oraz długofalowe zaangażowanie społeczności międzynarodowej. 

W grudniu 2007 r. wszystkie większe kraje zgodziły się rozpocząć negocjacje w sprawie 

nowego ogólnoświatowego reżimu na rzecz walki ze zmianami klimatu po roku 2012, kiedy 

to Protokół z Kioto straci ważność, podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu na Bali. Postęp kontynuowano następnego roku w Poznaniu, a celem 

trwających negocjacji jest zawarcie do końca 2009 r. umowy podczas Konferencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze. 

192 kraje uczestniczące w rozmowach zgodziły się, że do utrzymania zmian klimatu 

w bezpiecznych granicach konieczne będą duże cięcia emisji. Do chwili obecnej zasadniczym 

elementem negocjacji jest uznanie, że działania muszą podejmować zarówno kraje 

rozwinięte, jak i rozwijające się, uwzględniając jednak ich indywidualne możliwości. Chociaż 

Protokół z Kioto zobowiązuje do redukcji emisji tylko kraje rozwinięte, od dawna uznaje się, 

że takie podejście nie jest wystarczające, zwłaszcza w obliczu szacunków stwierdzających, że 

do roku 2020 emisje w krajach rozwijających się przekroczą poziomy emisji z krajów 

rozwiniętych. 

Osiągnięto porozumienie w sprawie szeregu istotnych kwestii, np. ustanowienia funduszu 

pomagającego krajom rozwijającym się przystosowywać się do zmian klimatu, testowych 

projektów na rzecz ograniczenia wylesiania oraz finansowania transferu ekologicznych 

technologii do krajów rozwijających się. 

Na początku 2009 r. Komisja przedstawiła szczegółowe propozycje w sprawie sposobów 

osiągnięcia tych celów. Uwzględniają one zwiększenie środków finansowych inwestowanych 

w rozwój niskowęglowy, szczególnie w krajach rozwijających się, innowacyjne źródła 

finansowania międzynarodowego, międzynarodowy rynek węgla do 2015 r., a także podjęcie 

kroków pomagających krajom przystosowywać się do zmiany klimatu. 

 

http://en.cop15.dk/frontpage
http://en.cop15.dk/frontpage
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm
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Pakiet klimatyczno - energetyczny 

W marcu 2007 roku przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej zadecydowali o 

przyjęciu nowych celów w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla, zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz poprawy efektywności wykorzystania 

energii do roku 2020, jak również w późniejszym okresie, do roku 2050. Decyzje te podjęto w 

kontekście narastających problemów zmian klimatycznych oraz zwiększającego się 

zapotrzebowania na energię. Najważniejszym instrumentem realizacji tych zobowiązań jest 

tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny, przedstawiony przez Komisję Europejską 23 stycznia 

2008 r., a następnie zaakceptowany przez Radę w marcu 2008 r.  

Przyjęty pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada zmniejszenie do 2020 r. całościowej 

emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r., zwiększenie 

udziału zużycia energii odnawialnej do 20% w całej UE oraz podniesienie o 20% 

efektywności energetycznej.  

 

Każde państwo członkowskie ma własny cel odzwierciedlający możliwości tego państwa w 

zakresie produkcji energii odnawialnej. Unijny cel dotyczący zmniejszenia emisji może 

zostać zwiększony do 30%, jeżeli inne kraje rozwinięte też się do tego zobowiążą w 

ogólnoświatowym porozumieniu. 

Wspólnym celem państw członkowskich jest osiągnięcie 10% poziomu zużycia biopaliw w 

sektorze transportowym w UE do roku 2020 w oparciu o jasno określone zasady, 

gwarantujące, że stanie się to w sposób zrównoważony. 

Każde państwo członkowskie posiada też indywidualne cele zakładające redukcję do 2020 r. 

emisji związanych z budownictwem, transportem, rolnictwem i odpadami o średnio 10% w 

stosunku do poziomu z 2005 r. 

W skład pakietu wchodzą: 

 Projekt dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu 

usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych, którego celem jest zaostrzenie oraz wprowadzenie szeregu 

zasadniczych zmian do europejskiego systemu handlu emisjami; 

 Projekt decyzji PE i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa 

członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu 

realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, który proponuje ustanowienie limitów emisji z sektorów nieobjętych 

handlem emisjami, które będą  miały wiążący charakter (na różnym poziomie dla 

poszczególnych państw członkowskich);  

 Projekt dyrektywy PE i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla 

oraz zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 

2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 

zawierający nowe reguły stymulujące badania i budowę instalacji służących do 

wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla; 

 Projekt dyrektywy PE i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, który ustanawia nowe ramy prawne odnośnie aktywnego promowania 

odnawialnych źródeł energii zawierające indywidualne cele w tej dziedzinie dla 
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wszystkich krajów członkowskich, których spełnienie będzie wiążące pod groźba 

sankcji.  

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny to zestaw propozycji działań i regulacji prawnych, które 

mają umożliwić transformację ku gospodarce niskoemisyjnej i „niskowęglowej” . Będą temu 

służyć m.in. innowacje technologiczne, zmniejszenie zużycia energii oraz uniezależnienie się 

od paliw kopalnych, a także zmiana zasad funkcjonowania systemu handlu emisjami. Ma to 

doprowadzić do znacznego zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz 

do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w Europie. 

 

 

Nowe rozwiązania w systemie handlu emisjami 

Najważniejszym instrumentem służącym realizacji europejskiej polityki klimatycznej jest 

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), który obejmuje około 40% emisji dwutlenku 

węgla w krajach UE i włącza największe przedsiębiorstwa z sektora prywatnego do 

aktywnych działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Branże objęte 

systemem handlu emisjami to: energetyka, metalurgia, produkcja szkła, cementu i papieru. 

System zakłada, że przedsiębiorstwa z tych sektorów mają przyznane roczne limity emisji, a 

jeśli je wyczerpią, muszą dokupić brakująca liczbę uprawnień do emisji na rynku albo 

zmienić technologię na bardziej przyjazną środowisku. Dotychczas EU ETS działał wadliwie, 

głównie dlatego, że na rynku było zbyt wiele uprawnień przyznawanych przez rządy w 

ramach tzw. krajowych planach rozdziału uprawnień do emisji.  

Dlatego zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej od 2013 roku państwa członkowskie nie 

będą już samodzielnie tworzyć krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji CO2. 

Zamiast tego określony zostanie jeden wspólny całkowity limit na poziomie europejskim. 

Zgodnie z projektem dyrektywy, liczba uprawnień w roku 2020 będzie o 21% niższa niż 

emisje w roku 2005.  

W sektorach nie objętych europejskim systemem handlu emisjami takich jak 

budownictwo, transport, rolnictwo czy sektor odpadów do 2020 r. emisje w Unii Europejskiej 

zostaną zredukowane o 10% poniżej poziomów z 2005 r. Komisja proponuje dla każdego 

państwa członkowskiego specjalny poziom docelowy zmniejszenia, a w przypadku nowych 

państw członkowskich, możliwego zwiększenia emisji do 2020 r. Zmiany te wahają się w 

przedziale od -20 % do +20 %. Polak może zwiększyć emisję w tych sektorach nawet o 14%. 

 

Pakiet klimatyczno –energetyczny. Podsumowanie 

Dokument wyszedł od oceny tego co jest konieczne w sferze zapobiegania zmianom 

klimatycznym i do tak określonych priorytetów stara się dostosować instrumenty polityki 

energetycznej. To podejście spełniające założenia teorii zrównoważonego rozwoju, które 

jednak do tej pory nie było praktykowane na gruncie polityki energetycznej. Nie dziwi więc, 

że pakiet klimatyczno-energetyczny spotkał się z dużym oporem ze strony przemysłu, 

zwłaszcza tradycyjnych, energochłonnych branż, dla których będzie najtrudniejszy (i 

najkosztowniejszy) do wdrożenia. Niechęć ta widoczna jest nie tylko w Polsce ale w całej 

Europie. Lobbyści z wielu sektorów przemysłowych grożą przeniesieniem produkcji poza 

UE, gdzie nie wprowadzono tak surowych i kosztownych w realizacji standardów 

środowiskowych. 
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Nie ulega wątpliwości, że realizacja ambitnej polityki ekologicznej będzie oddziaływać 

głęboko na polską gospodarkę. Rząd nie przedstawił dotychczas scenariuszy określających 

potencjalny  zakres i skalę tych oddziaływań. Uznał jednak że proponowane przez Komisję 

Europejską rozwiązania mogą negatywnie oddziaływać na gospodarkę naszego kraju, głównie 

za sprawą niekorzystnego wpływu na energetykę bazującą na węglu brunatnym i kamiennym. 

Jest niemal pewne, że wdrażanie pakietu klimatycznego spowoduje znaczny wzrost kosztów 

wytwarzania energii w Polsce. Według niektórych źródeł w latach 2020-2030 polskie 

elektrownie na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla będą wydawać rocznie 5-7 mld 

euro. Koszty te zostaną przeniesione na cenę energii elektrycznej dla użytkowników 

końcowych (możliwy wzrost w granicach 50-70%), co może przełożyć się na szereg 

dodatkowych kosztów gospodarczych i społecznych. Zdaniem ekspertów z branży 

energetycznej istnieje również groźba konieczności przedwczesnego zamykania elektrowni 

przed ich technicznym wyeksploatowaniem. Zagrożona też będzie konkurencyjność tych 

polskich wyrobów na unijnym rynku, których przewaga bazuje w dużym stopniu na niższych 

kosztach energii. 

 

W tej sytuacji do rangi pierwszoplanowego priorytetu urasta kwestia przyjęcia krajowej 

strategii zwiększania efektywności wykorzystania energii. Dziś Polska gospodarka jest dużo 

bardziej „marnotrawna” niż średnia unijna jeśli idzie o wykorzystanie energii. Na 

wyprodukowanie 1000 euro PKB zużywamy ponad 2,5 razy więcej energii niż wynosi 

przeciętna dla krajów UE15. Szansą zmniejszenia negatywnych skutków ograniczenia emisji 

CO2 są też czyste technologie węglowe, wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł 

energii oraz rozwój i komercjalizacja technologii podziemnego magazynowania CO2. 

 

Inicjatywy społeczne 

Dotychczasowe bagatelizowanie wpływu jednostki w statystykach światowych zrodziło 

błędne przekonanie o niewielkim udziale pojedynczej osoby w zanieczyszczaniu planety 

poprzez emisję CO2, a w konsekwencji o jej bezsilności w rozwiązywaniu problemów 

ekologicznych o znaczeniu globalnym. Nieprawdziwość tego stwierdzenia łatwo 

zaprezentować poprzez wykazanie znaczącego wpływu stylu życia na ilość emitowanego 

przez nas dwutlenku węgla do atmosfery.  

Dlatego też powszechnym zjawiskiem stają się kalkulatory emisji CO2, które na podstawie 

udzielonych odpowiedzi na zadane przez program pytania obliczają indywidualną produkcję 

dwutlenku węgla. Użytkownicy mają możliwość nie tylko na własne oczy przekonać się, w 

jakim stopniu przyczyniają się do niszczenia planety, ale także zobaczyć, jakie konkretne 

działania należy podjąć, by zmniejszyć indywidualną emisję CO2. 

 

Kalkulator emisji CO2 : http://www.mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=pl 

 

W skali światowej połowa emisji CO2 pochodzi z ogrzewania naszych domów i transportu 

prywatnego. Dlatego nawet najdrobniejsze zmiany szkodliwych przyzwyczajeń mają wielkie 

znaczenie w obliczu łagodzenia zbyt intensywnych zmian klimatycznych jakie zachodzą na 

skutek m.in. ogromnej emisji dwutlenku węgla przez człowieka.  Istnieje wiele sposobów, 

dzięki którym można zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne w Europie. Kształtując 

proekologiczne postawy należy przyjąć zasadę „małych kroków” - wybrać podróż pociągiem, 

http://www.mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=pl
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a nie samochodem, używać żarówek energooszczędnych czy lepiej izolować swój dom. 

Praktycznych wskazówek w formie audiowizualnej udziela Komisja Europejska. 

 

Akcja „Klimat”: http://ec.europa.eu/climateaction/your_action/index_pl.htm 

Wobec problemu zmian klimatu również młodzież nie powinna zostać obojętna. Dzięki 

kampanii „Play to Stop – Europe for climate” młodzi Europejczycy będą mogli 

dowiedzieć się więcej o zmianach klimatu i ochronie środowiska oraz wyrazić swoją 

opinię na ten temat. 

Kampanię organizuje Unia Europejska i jest ona prowadzona od lipca do grudnia w jedenastu 

państwach UE (Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Rumunia, 

Szwecja, Wielka Brytania oraz Polska). Jej celem jest zachęcenie młodego pokolenia do 

aktywniejszego udziału w walce ze zmianami klimatycznymi. 

Prowadzona we współpracy z kanałem muzycznym MTV kampania jest dla młodzieży okazją 

do uzyskania informacji, a także do wyrażenia swojej opinii i podzielenia się swoimi 

pomysłami jeszcze przed przyszłą konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu. Elementami 

kampanii są nie tylko witryna internetowa, publikacje i spoty reklamowe, ale również trzy 

koncerty z udziałem artystów sceny międzynarodowej, które zostaną zorganizowane w 

Sztokholmie, Budapeszcie i Kopenhadze i będą transmitowane przez MTV. 

 

 

 

 

 

Opracowanie :  Europe Direct – Poznań na podstawie informacji ze stron Parlamentu 

Europejskiego, Komisji Europejskiej,  

 

http://ec.europa.eu/climateaction/your_action/index_pl.htm

