
STANOWISKO NR 51 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie poparcia przez m.st. Warszawę globalnej inicjatywy na rzecz stopniowego wycofywania 
paliw kopalnych i wspierania sprawiedliwej transformacji poprzez zawarcie układu o 

nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych  

Zważywszy na to, że: 

• istnieje konsensus naukowy co do tego, że to działalność człowieka, a w szczególności spalanie 
paliw kopalnych, jest główną przyczyną zmiany klimatu oraz tego, że kryzys klimatyczny jest 
obecnie jednym z najważniejszych zagrożeń dla ludzkości; 

• Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w 
skrócie IPCC) ustalił w 2018 roku, że konieczne jest osiągnięcie  
zerowych emisji gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 roku, aby ograniczyć ocieplenie klimatu 
o nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza; 

• zmiana klimatu jest widoczna w Warszawie w postaci powtarzającej się suszy hydrologicznej, 
nawalnych deszczy, coraz częstszych fal upałów oraz coraz cieplejszej zimy; 

• rządy i sektor paliw kopalnych planują wyemitować do 2030 roku o 120% więcej gazów 
cieplarnianych powyżej poziomu niezbędnego do tego, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C i 
zapobiec katastrofalnej zmianie klimatu, co może zniweczyć wysiłki naszego miasta w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

• zwiększanie zależności od paliw kopalnych naraża społeczność Warszawy na nieakceptowalne 
ryzyko nie tylko dla zdrowia, ale również bezpieczeństwa, czego dowodem jest sponsorowanie 
agresji rosyjskiej na Ukrainę z dochodów ze sprzedaży ropy, gazu i węgla; 

• nasza młodzież i przyszłe pokolenia mają najwięcej do stracenia z powodu braku 
natychmiastowych działań powstrzymujących eksploatację paliw kopalnych, ponieważ to właśnie 
ich dotykają w największym stopniu zdrowotne, społeczne oraz ekonomiczne skutki zmiany 
klimatu, w tym niedobory żywności i wody, choroby zakaźne, wielkie migracje i klęski żywiołowe;  

• rola miast we wdrażaniu globalnej polityki klimatycznej jest absolutnie kluczowa ze względu na to, 
że aż 70% emisji gazów cieplarnianych związane jest z ich funkcjonowaniem;  

• korzyści gospodarcze wynikające z przejścia na czystą energię znacznie przewyższają te, jakie 
stwarza gospodarka oparta na rosnącym zużyciu i wydobyciu paliw kopalnych;  

• m.st. Warszawa zadeklarowało redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku oraz 
osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż w 2050 roku;  

• m.st. Warszawa od lat jest zaangażowane w sprawiedliwą transformację energetyczną m.in. 
poprzez inwestycje w czystą energię z biogazu produkowanego z osadów ściekowych, a także, 
podobnie jak mieszkanki i mie       szkańcy Warszawy, w instalacje fotowoltaiczne oraz pompy 
ciepła; 



• m.st. Warszawa wsparło samorząd województwa mazowieckiego w uchwaleniu zakazu 
stosowania węgla w indywidualnych instalacjach grzewczych od października 2023 r., a także od 
lat wdraża program wymiany bezklasowych pieców na paliwa stałe, promując przy tym 
odnawialne źródła energii: pompy ciepła i fotowoltaikę; 

• m.st. Warszawa konsekwentnie inwestuje w bezemisyjny transport publiczny, a w szczególności 
autobusy elektryczne, które stanowią już 9% całej floty miejskiej. Powołano także Warszawską 
Inicjatywę Wodorową, którem celem jest produkcja wodoru z przeznaczeniem do transportu 
publicznego; 

m.st. Warszawa udziela poparcia globalnej inicjatywie na rzecz stopniowego wycofywania paliw 
kopalnych i wspierania sprawiedliwej transformacji poprzez zawarcie przez rządy globalnego 
układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, a także wzywa rząd Rzeczpospolitej Polski do 
udzielenia poparcia tej inicjatywie. 

Przewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy 

(-) 
Ewa Malinowska-Grupińska 


