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Polskie hutnictwo a Europejski Zielony Ład 
 
1. Wstęp 

Klimat na świecie ulega bezprecedensowym 

negatywnym zmianom, w których stwierdzone 

globalne ocieplenie powoduje wiele nieodwracalnych 

skutków w środowisku. Natychmiastowe, szybkie 

i powszechne redukcje emisji gazów cieplarnianych 

oraz osiągniecia m.in. zerowych emisji CO2 netto mogą̨ 

ograniczyć zmiany klimatu i jego skutki. Dlatego 

ogłoszony w grudniu 2019 r. Europejski Zielony Ład 

stał się bardzo ambitną inicjatywą, które pod wieloma 

względami w tym gospodarczymi, politycznymi jak 

i społecznymi jest w takim zakresie jedyną w historii 
Unii Europejskiej.  

Transformacja jest zakładana we wszystkich 

sektorach gospodarki, zwłaszcza pozyskiwania energii 

(OZE), rolnictwa (bioróżnorodność, bio-, eko-), 

transportu (e-mobilność), budownictwa 

(termomodernizacja) oraz takich gałęzi przemysłu jak 

przemysł stalowy (DRI – direct reduced iron), 

cementowy, tekstylny czy chemiczny, ukierunkowana 

na działania proekologiczne. Dzięki realizacji tych 

ambitnych celów kraje Unii Europejskiej do 2050 r. 

staną̨ się̨ neutralnie klimatycznie i zredukują̨ do zera 

emisyjność gazów cieplarnianych (ile wyemitowano-
tyle odzyskano).  

Osiągniecie neutralności klimatycznej 

w gospodarce do 2050 roku to ogromne wyzwanie, 

któremu zostały poddane wszystkie strategie i plany 

Unii Europejskiej. Osiągniecie unijnych celów 

klimatycznych i środowiskowych wymaga m.in. 

głębokiej transformacji sektora energetycznego oraz 

dekarbonizacji i modernizacji branż̇ energochłonnych, 

takich jak np. produkcja stali [1]. 

Dekarbonizacja hutnictwa żelaza i stali, która 

odpowiada za około 8% obecnej globalnej 

antropogenicznej emisji CO2 > 2800 Mt CO2 rocznie, 
jest zagrożona stale rosnącym światowym popytem na 

stal i ograniczeniami wykonalnych technicznie 

i ekonomicznie opcji dla niskoemisyjnych technologii 

produkcji stali. Odzyskiwanie energii i optymalizacja 

procesów recyklingu zasobów szklistego żużla 

wielkopiecowego i krystalicznego żużla stalowniczego 

wskazuje, że redukcja o 28,5 ± 5,7% emisji CO2 

umożliwi uzyskanie sektorowych wymagań 

docelowych (ograniczenie wzrostu temp. o 2°C) 

w hutnictwie żelaza i stali mogą zostać zrealizowane 

w 2050 r. w ramach silnej polityki dekarbonizacji 

zgodnej z celami dotyczącymi Europejskiego 
Zielonego Ładu związanego z ograniczeniem wpływu 

na ocieplenia i zmiany klimatyczne. Schematy 

technologiczne zastosowane do zaprojektowania tej 

ścieżki o wysokim potencjale mogą wygenerować 

przychody w wysokości 35 ± 16 i 40 ± 18 miliardów 

USD na całym świecie odpowiednio w 2035 i 2050 

roku. Jeżeli dochody te zostaną wykorzystane na 

wdrożenie wychwytywania i składowania dwutlenku 

węgla, oczekuje się, że ekwiwalent emisji CO2 w 

stosunku do wymagań sektorowych 2°C może zostać 

zmniejszony przed 2050 r., bez żadnych inwestycji 

zewnętrznych [2]. 

W celu zastosowania jak najbardziej przyjaznej dla 

środowiska technologii produkcji stali (żelaza) należy 

określić potencjał odzyskiwania energii (rekuperacja) 
i ponownego wykorzystania materiałów ze strumieni 

odpadów hutniczych takich jak żużel oraz 

wychwytywania gazów cieplarnianych 

w szczególności dwutlenku węgla i jego bezpiecznego 

zagospodarowania/ składowania. 

Polski przemysł metalurgiczny musi stawić́ czoła 

wyzwaniom związanym z wdrożeniem Europejskiego 

Zielonego Ładu, a wyniki badań naukowych sugerują̨, 

że jedną z najistotniejszych technologii będzie 

zastosowanie wodoru w procesach dekarbonizacji 

sektora hutniczego. Warunkiem spełnienia wszystkich 

wymagań stanowi tania energia odnawialna, które 
będzie dostępna na dużą skalę do pozyskiwania 

zielonego wodoru.  

W procesie metalurgicznym istnieje również̇ 

możliwość́ wykorzystania tzw. brudnego wodoru 

(szarego) np. pochodzących z procesów koksowania, 

produkcji nawozów sztucznych i amoniaku, jak 

również̇ w procesie destylacji ropy naftowej, którego 

w Polsce powstaje ok. 1 mln Mg. Jednakże ten wodór 

nie spełnia podstawowych wymagań zastosowania tzw. 

zielonego wodoru z użyciem energii z OZE. Skuteczna 

dekarbonizacja sektora przemysłowego jest kluczem do 

osiągniecia celów związanych z ograniczeniem stopnia 
ocieplania klimatu lub jego wyhamowania. 

Natychmiastowe, szybkie i powszechne redukcje emisji 

gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie zerowych emisji 

CO2 netto mogą ograniczyć zmiany klimatu i jego 

skutki [3].   

 

2. Europejski Zielony Ład 
Zielony Ład Unii Europejskiej to najważniejsza 

nowa strategia UE na rzecz szybszego rozwoju, mająca 

na celu przejście gospodarki UE na zrównoważony 

model gospodarczy. Zaprezentowany w grudniu 2019 r. 

nadrzędny cel Unijnego Zielonego Ładu polega na tym, 
aby do 2050 r. UE stała się̨ pierwszym kontynentem 

neutralnym dla klimatu, co zapewni czystsze 

środowisko, bardziej przystępną̨ cenowo „zieloną” 



 

energię, inteligentniejszy i przyjazny dla środowiska 

ekologiczny transport, lepszą jakość́ życia (m.in. mniej 
chorób cywilizacyjnych) i nowe miejsca pracy.  

 

Istnieje szereg mechanizmów finansowania 

ułatwiających realizację Zielonego Ładu UE o łącznej 

wartości ponad 1 biliona euro. Inwestycja ta sfinansuje 

realizację reformy politycznej niezbędnej dla 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

i neutralności klimatycznej państw Unii Europejskiej 

[4]. Proponowane finansowanie Zielonego Ładu UE 

jest określone w planie inwestycyjnym UE 

przedstawionym na rysunku 1.  

 

 

Rys. 1. Finansowanie elementów składających się̨ 

na kwotę̨ co najmniej 1 bln EUR w ciągu 

najbliższych dziesięciu lat w ramach planu 

inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy  

Źródło: Komisja Europejska 

 

Finansowanie obejmuje dwa główne strumienie 

finansowania o łącznej wartości 1 biliona euro. Ponad 
połowa budżetu tj. 528 mld euro, będzie pochodzić́ 

bezpośrednio z budżetu UE i unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji (fundusz modernizacyjny 

i fundusz innowacyjny). Pozostała cześć́ będzie 

pochodzić́ z programu Invest EU, który łączy 279 mld 

euro z sektora publicznego i prywatnego do 2030 r. 

oraz 114 mld euro ze współfinansowania krajowego. 

Zapewni gwarancję budżetu UE, aby umożliwić́ Grupie 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i innym 

inwestowanie w projekty o podwyższonym ryzyku, 

umożliwiając inwestycje prywatne. Europejska Rada 

ds. Innowacji przeznaczyła również̇ 300 milionów euro 
na inwestycje w innowacje 4 tworzące rynek, które 

przyczyniają̨ się̨ do realizacji celów Zielonego Ładu UE 

[4]. 

W Zielonym Ładzie UE uznano, że transformacja 

może się powiesić tylko wtedy, gdy zostanie 

przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i będzie 

ukierunkowana na regiony najbardziej dotknięte 

skutkami transformacji. Wykorzystuje zarówno budżet 

UE, jak i program Invest EU, aby wygenerować́ 100 

miliardów euro finansowania. Bedzie ono dostępne dla 

regionów i sektorów zależnych od paliw kopalnych lub 

procesów emisyjnych. Pozwoli to na uzyskanie 
pewności, że transformacja w kierunku neutralności 

klimatycznej będzie funkcjonalna dla wszystkich.  

 

Mechanizm sprawiedliwej transformacji opiera się 

na trzech filarach finansowania: 

  

• Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji;  

• Specjalny system sprawiedliwej transformacji 

w ramach Invest EU;  

• Instrument pożyczkowy Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego dla sektora publicznego 
gwarantowany przez budżet UE.  

 

Do głównych obszarów Zielonego Ładu UE 

zaliczamy:  

 

• Cele klimatyczne na 2030 i 2050 r.  

• Czysta, bezpieczna i przystępną cenowo 

energia.  

• Zrównoważony przemysł.  

• Odpowiedzialne budownictwo.  

• Ekologiczna i inteligentna mobilność. 

• Eliminacja zanieczyszczeń́.  
• Zrównoważony system żywnościowy (od pola 

do stołu)  

• Ochrona i odbudowa różnorodności 

biologicznej.  

• Badania i rozwój.  

• Zapobieganie nieuczciwej konkurencji przed 

ucieczką emisji [4]. 

 

W kwietniu 2021 r. Rada i Parlament UE 

wstępnie porozumiały się co do europejskiego 

prawa klimatycznego, które z celu redukcyjnego 

na 2030 r. czyni wymóg prawny i wynegocjowane 
porozumienie zostało zaakceptowane przez 

unijnych ministrów w czerwcu 2021 r. Wymagane 

przekształcenie gospodarki UE, pozwolą: 

 

• pobudzić zrównoważony rozwój gospodarczy; 

• tworzyć nowe miejsca pracy; 

• zapewnić obywatelom UE korzyści zdrowotne 

i środowiskowe; 

• zwiększyć długoterminową globalną 

konkurencyjność gospodarki UE poprzez 

promowanie innowacji w dziedzinie zielonych 

technologii [5].  
 

UE do roku 2050 r. drastycznie ograniczy 

emisje gazów cieplarnianych i musi znaleźć 

sposoby na zrekompensowanie pozostałych 

nieuniknionych emisji. Osiągnięcie zerowego 

bilansu emisji netto będzie korzystne dla ludzi 

i środowiska oraz powinno ograniczyć 

występujące globalne ocieplenie i w nieco dalszym 

czasie negatywne zmiany klimatyczne. 
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3. Transformacja przemysłu hutniczego 
Przemysł metalurgiczny jest sektorem szczególnie 

wysokoemisyjnym i wysoko energochłonnym, dlatego 

optymalne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu 

w polskim hutnictwie uzależnione jest od aktywności 

administracji rządowej (polityka), we wdrążaniu takich 

szybkich działań́ w jego ramach jak:  

 

• Transformacja przemysłu hutniczego 

(metalurgicznego).  

• Transformacja energetyczna (modernizacja). 

• Dostosowanie prawa do zwiększonego 

wykorzystanie własnego złomu.  

• Pozyskiwanie czystej energii elektrycznej 
w ramach OZE.  

• Kompensacja emisji resztkowych w ramach 

GOZ.  

• Pozyskiwanie zielonego wodoru oraz 

wykorzystanie szarego wodoru pozyskanych 

z innych procesów produkcyjnych.  

• Rozwiniecie edukacji ekologicznej na 

wszystkich szczeblach nauczania.  

 

Należy zauważyć, że jak wynika 

z przeprowadzonej ankiety i analizy występują̨ duże 

braki w edukacji oraz działań́ administracji 
w ekologicznym postrzeganiu dalszego 

odpowiedzialnego zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego Polski, a szczególnie przemysłu 

hutniczego.  

 

3.1. Technologie produkcji stali na świecie  

Światowy przemysł stalowy w 1900 r. 

wyprodukował 28,3 mln Mg (ton) stali surowej 

w jednej technologii martenowskiej OHF (Open Hearth 

Furnace). Na koniec 2020 r. na świecie 26% stali 

wytapia się z zastosowaniem technologii elektrycznych 

pieców łukowych EAF (Electric Arc Furnace), która 
pojawiła się w latach 40 XX w. i systematyczne się 

rozwija. Ta technologia ma ograniczenia 

w zastosowaniu globalnym, ponieważ̇ występuje 

konieczność stosowania 100% wsadu złożonego ze 

złomu stalowego, który wyprodukował przemysł 

stalowy na przestrzeni lat. Technologia ta ma prawo 

istnienia tam, gdzie się produkowało i używało od 

dawna dużych ilości wyrobów stalowych. Takimi 

rejonami są Europa oraz USA i Japonia, które 

eksportują̨ nadwyżki złomu stalowego do krajów 

trzecich. Co może się wydawać marnotrawstwem oraz 

pewnego rodzaju hipokryzją w świetle wdrażanej 
redukcji emisji CO2 przez te kraje. Przez cały 2020 r. 

USA wyeksportowały 12 mln Mg, a kraje UE 20 mln 

Mg złomu stalowego. Złom ten jest obecnie zamawiany 

przez przemysł hutniczy azjatyckich krajów, gdzie 

udział technologii elektrycznej EAF wynosi ogółem 

75%, a w krajach UE tylko 40% [6]. 

Technologia konwertorowa dla hutników znana 

jako proces Bessemera BOF (Basic Oxygen Furnace), 

która jest starsza od martenowskiej technologii OHF 

umożliwiła poprzez duży postęp techniczny, optymalne 

zastosowanie i wdrożenie do wytopu stali. 

Konwertorowy proces tlenowy BOF został po raz 

pierwszy zastosowany w austriackiej hucie w Linzu 

w1952 roku. 20 lat później już 40% światowej 
produkcji stali otrzymywano tą metodą, gdzie 

wydajność tego procesu zdominowała hutniczy świat.  

W Polsce pierwszy konwertor BOF został 

uruchomiony w 1967 r. w Hucie im. Lenina 

w Krakowie. Następny zakładem korzystającym 

z technologii BOF w Polsce była wielka stalownia 

konwektorowa Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej, 

gdzie pierwszy spust stali nastąpił w1976 r. w wyniku 

wdrożenia technologii m.in. BOF w1993 roku w hutach 

zachodniej Europy całkowicie zaprzestano produkcji 

stali metodą martenowską OHF.  

Obecnie 73% tj. 1 373 452 Mg światowej produkcji 
stali jest produkowaną metodą BOF natomiast 493 

466,9 Mg jest wyprodukowane w technologii EAF, 

a tylko 5 628,9 ton w procesie OHF [7]. 

Technologia produkcji metodą BOF w wyniku 

założeń polityki klimatycznej UE powinna zostać́ 

całkowicie wyeliminowana do końca 2030 r. w krajach 

UE, a w państwach poza UE do 15 lat później. Firmy 

stalownicze przestawią się na produkcje stali metodą 

EAF, gdzie występują̨ ograniczenia z powodu braku 

złomu w niektórych regionach świata. Aby tą trudność 

wyeliminować potrzeba będzie redukcji rudy żelaza 

metodą DRI (Direct Reduced Iron) - bezpośredniej 
redukcji, wykorzystującej wodór w charakterze 

reduktora, którą dostarczy surówkę̨ do produkcji stali 

[8]. 

Produkcja surówki za pomocą̨ redukcji rudy żelaza 

metodą DRI, która jest znana i stosowana od kilkunastu 

lat. w ciągu 2020 roku wyprodukowano 106 mln ton 

stali na świecie przy pomocy technologii DRI.  

Na rysunku 2 przedstawiono proces produkcji stali 

metodą BOF, gdzie większość́ energii zużywanej 

w procesie wytwarzania stali jest zużywana na 

usuwanie tlenu z rudy żelaza przy użyciu paliw 

kopalnych zawierających węgiel w celu wytworzenia 
żelaza (Fe), a następnie stali, emitując CO2 jako produkt 

uboczny. Produkcja jednej tony stali pierwotnej 

wytwarza średnio 2,3 Mg CO2 jak również̇ żużel oraz 

gazy wielkopiecowy [8].  

 

Rys. 2. Technologia konwektorowa tlenowa 

BOF. 

Źródło:https://corporate.arcelormittal.com/sustainabilit

y/climate-action-reports  

 



 

Na rysunku 3 (po prawej) przedstawiono proces 

DRI. Elektryczne piece EAF mogą̨ również̇ 
wykorzystywać́ DRI (wytwarzane przez oddzielanie 

żelaza i tlenu przy użyciu gazu ziemnego). Stal 

wytwarzana tą drogą może osiągnąć jakość uzyskiwaną 

jak w stalowni tlenowej BOF, ponieważ DRI zawiera 

mniej zanieczyszczeń niż złom stalowy. Produkcja 

jednej tony stali pierwotnej wytwarza średnio 1,4 Mg 

CO2 oraz żużel.  

Ponadto na rysunku 3 (po lewej) przedstawiono 

proces przetapiania złomu stalowego metodą EAF, 

gdzie wytop stali wymaga mniej energii, ponieważ̇ 

większość́ metalu w złomie jest już w postaci żelaza. 

Chociaż do zmiany składu chemicznego nowej stali 
potrzebna jest energia, ale do usunięcia tlenu z niej jest 

jej znacznie mniej potrzebne. Recykling stali za pomocą̨ 

elektrycznego pieca łukowego EAF emituje mniej niż̇ 

0,1 Mg CO2 na tonę̨ stali, gdy używana jest zielona 

energia elektryczna w innym przypadku będzie to 0,4 

Mg CO2 [9].  

 

Rys. 3. Technologia elektryczna EAF i redukcja 

rudy DRI z EAF. 

Źródło:https://corporate.arcelormittal.com/sustainabilit

y/climate-action-reports 

 

Na rysunku 4 przedstawione zostały obecnie 

stosowane procesy wytwarzania stali.   

 

Rys. 4. Stosowane obecnie technologie 

wytwarzania stali OHF, BOE, EAF 

 redukcja rudy DRI z EAF. 

Źródło: https://worldsteel.org/steelbytopic/technology 

 

 

W 2020 r. branża stalowa wyemitowała 2,6 mld Mg 

dwutlenku węgla, co odpowiada około 8% całości CO2 

[7]. 
 

3.2. Przemysł stalowy w Polsce 

Polski przemysł stalowy w 2020 r. z produkcją 
7855900 Mg stali znajduje się na 21 miejscu na świecie, 

a w EU jest to 5 miejsce. Zużycie wyrobów stalowych 

wynosi 12,9 mln Mg, a zdolności produkcyjne wynoszą̨ 

10,6 mln ton. Zatrudnionych w przemyśle hutniczym 

jest 24 000 pracowników, a towar dostarcza 13,5 tys. 

dostawców, natomiast wyroby hutnicze trafiają̨ do 6,5 

tys. klientów [11]. 

Sektor hutniczy w Polsce przedstawiony na 

rysunku 5 jest obecnie uznawany za nowoczesny 

i dysponuje następującymi instalacjami:  

 

• 1 stalownia konwektorowa BOF (produkcja 
pierwotna z rudy żelaza);  

• 7 stalowni elektrycznych EAF (produkcja 

wtórna ze złomu);  

• 5 walcowni wyrobów płaskich;  

• 12 walcowni wyrobów długich; 

• 10 walcowni rur i kształtowników 

zimnogiętych, zamkniętych.  

 

Postęp technologiczny dekarbonizacji w przemyśle 

hutniczym (stalowym) oraz zastosowanie technologii 

DRI został opisany w publikacjach Instytutu 

Chemicznej Przeróbki Węgla wymienionych w poz. 12 
i 13 bibliografii [12,13]. 

 

Na rysunku 5 przedstawiono schematycznie 

strukturę przemysłu hutniczego w Polsce.  

 

Rys. 5. Przemysł stalowy w Polsce. 

Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa 

 

Na rysunku 6 przedstawiono strukturę̨ dostaw 
wyrobów stalowych na rynek Polski, gdzie import 

z krajów trzecich + przywóz z UE stanowił 80% 

udziału w rynku, a tylko 20% dostawy krajowe. Jeszcze 

gorsza jest sytuacja w segmencie wyrobów stalowych 

płaskich, gdzie tylko 6% stanowiły wyroby krajowe, 

a import z krajów trzecich + przywóz z UE stanowił 

96%. Nieco lepsza jest sytuacja w wyrobach stalowych 

długich, gdzie import wynosi 55% zapotrzebowania 

rynku krajowego, a dostawy krajowe stanowiły 45% 

potrzeb klientów polskiego rynku [14].  
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Rys. 6. Struktura dostaw na rynek krajowy. 

Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa 

 

Na uwagę̨ zasługuje, że co trzecia tona 
przyjeżdżająca z zagranicy pochodzi spoza Unii 

Europejskiej i import ten wzrósł w pierwszym półroczu 

o 42% r/r. Na rysunku 7 przedstawiono import 

wyrobów stalowych w (2021 r.) z krajów trzecich do 

Polski. w pierwszym półroczu 2021 r. tego roku z Rosji 

przyjechało 822.000 Mg wyrobów stalowych. To 

niemal 60% całego importu z tego kraju w 2020 r. 

Ukraina w pierwszym półroczu 2021 r. wysłała do 

Polski więcej stali niż w całym 2020 r. – odpowiednio 

to 710.000 Mg w połowie roku 2021 i 685.000 Mg za 

cały ubiegły. Białoruś zwiększyła dostawy do Polski 

o połowę̨, do 141.000 Mg. Na dalszych miejscach 
znajdują̨ się takie kraje jak Mołdawia, Indie, Korea 

Południowa i Turcja [15]. Polska jest bezapelacyjnie 

największym importerem netto stali w Europie, który 

wynosi 5,6 mln Mg [16].  

 

 

Rys. 7. Import z krajów trzecich do Polski. 

Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa 

  

Należy zauważyć, że Polska niestety, ale 

nieustannie eksportuje duże ilości złomu stalowego, 

który mógłby znacząco zwiększyć polską produkcję 

stalowych wyrobów gotowych.   

Na rysunku 8 przedstawiono mapę z największymi 

emitentami CO2 przemysłu stalowego na terenie UE. 

w tym rankingu 20 miejsce zajmuje Stalownia 

i Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej z emisją 

dwutlenku węgla wynoszącą 2 257 932 Mg CO2, na 25 

miejscu znajduje się spiekalnia również̇ w Dąbrowie 

Górniczej z poziomem emisji wynoszącym 1 517 219 

Mg CO2 [17]. 

 
 Rys. 8. Mapa z 30 największymi emitentami 

CO2 przemysłu stalowego w EU. 

Źródło: https://ember-climate.org/project/ets-2019-

release 

 

3.3. Podatek węglowy w UE 

KE zaproponowała w lipcu 2021 r. ustanowienie 

unijnego "mechanizmu dostosowania granicy emisji 

dwutlenku węgla", aby opodatkować import niektórych 

dóbr od 2023 r. (stal, aluminium, cement, nawozy, 

energię elektryczną) w zależności od emisji 

związanych z ich produkcją. Pozyskane z nowego 
podatku pieniądze mają finansować unijny Fundusz 

Odbudowy. 

Zatwierdzony wstępnie tekst legislacji unijnej 

uwzględnia propozycje KE dotyczące 

sektorów, których miałaby dotyczyć ten mechanizm 

oraz harmonogramu jego wprowadzania (stopniowe 

wdrażanie w latach 2023-2025). 

Państwa UE zatwierdziły tzw. mapę drogową 

dotyczącą projektu podatku węglowego na granicach 

Wspólnoty, ale bez decydowania o kilku kluczowych 

warunkach, które pozostają przedmiotem sporu, m.in. 

opodatkowania sektora produkcji wodoru [18]. 
 

 

4.  Analiza problemu 
 

 

4.1. Analiza SWOT polskiego sektora hutniczego 

Analiza słabych i mocnych stron oraz szans 

i zagrożeń́ dla polskiego przemysłu hutniczego 

wynikających z unijnej polityki ukierunkowanej na 

wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. W tabeli 1 

przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na 

zrównoważony rozwój gospodarki polskiego 
przemysłu hutniczego, w szczególności związane 

z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 1. Analiza SWOT 

 

Mocne strony 

 

• Krajowe programy wspierające transformacje 

energetyczną 
• Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu.  
• Rozwój zrównoważonej działalności gospodarczej 

oraz tworzenie nowych miejsc pracy.  
• Istniejący potencjał produkcyjny przemysłu 

hutniczego.  
• Zmodernizowane przedsiębiorstwa branży 

hutniczej.  
• Dostęp do nowoczesnych technologii poprzez 

inwestycje korporacji międzynarodowych. 
• Badania nad nowymi rozwiązaniami 

i technologami (np. Campus ArcelorMittal). 
• Wysoko kwalifikowana kadra inżynierska. 
• Szkolnictwo wyższe o kierunkach 

metalurgicznych (AGH) 
• Możliwość́ podawania wyrobów stalowych 

pełnemu procesowi recyklingu.  
• Od dawna funkcjonująca gospodarka o obiegu 

zamkniętym produktów hutniczych. 
• Duży potencjał w rozwoju zagospodarowania 

odpadów w ramach GOZ i Zielonego Ładu UE. 

• Wykorzystywanie nowoczesnych technologii 
w sektorze recyklingu surowców wtórnych w celu 
utrzymania/ podniesienia konkurencyjności, 

poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszania 
oddziaływania na środowisko. 

• Duży potencjał kadrowy polskich instytucji 
naukowo-badawczych, w tym rozbudowana sieć 
kontaktów instytucji sfery B+R z ośrodkami 
międzynarodowymi i aktywny udział w projektach 
międzynarodowych.  

• Wykorzystywanie surowców wtórnych wiążące się 

z obniżeniem emisji i energochłonności procesów 

technologicznych oraz z minimalizacją lub 

likwidacją składowanych odpadów. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Słabe strony 

 

• Brak strategii bezpieczeństwa energetycznego 

kraju.  

• Przewaga węgla w bilansie energetycznym  

• Brak kapitału krajowych firm hutniczych na 

inwestycje proekologiczne. 

• Niedobór na rynku pracy wykwalifikowanych 

pracowników z wykształceniem średnim 

technicznym. 

• Produkcja wyrobów hutniczych o stosunkowo 

niskiej wartości dodanej; 

• Brak własnej sieci badawczo-rozwojowej 

przemysłu hutniczego opieranie się na 

rozwiązaniach zagranicznej konkurencji.  

•  Niewystarczająca edukacja społeczeństwa 
w zakresie gospodarki odpadowej, w tym procesów 
recyklingu metali. 

• Wahania koniunktury w zakresie surowców 
wtórnych (złomu stalowego).  

• Brak polityki nakazowej pozyskiwania 
i zagospodarowywania złomu we własnym zakresie 
oraz pozyskiwania ciepła odpadowego m.in. 
z hutniczych procesów wytapiania stali. 

• Embargo dla Rosji na dostawy wyrobów hutniczych 

w wyniku ogłoszenia sankcji UE za agresję i wojnę 

z Ukrainą 
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Szanse 
 

• Wsparcie funduszu sprawiedliwej transformacji 

energetycznej.  

• Wsparcie funduszy unijnych 

• Spadek kosztów wytwarzania energii elektrycznej 

w technologiach OZE 

• Potencjał wzrostu popytu wewnętrznego rynku na 

wyroby hutnicze  

• Wzrost popytu na metale nieżelazne ze strony 

innych branż̇  

• Dobre warunki dla inwestycji zagranicznych  

•  Zwiększanie efektywności zarzadzania w sektorze 
gospodarki zagospodarowania złomu stalowego 

• Dostosowywanie instrumentów prawnych oraz 
ekonomicznych stymulujących współpracę nauki 
i biznesu  

• Dostęp do technologii i osiągnieć naukowych dzięki 
zwiększonemu udziałowi sektora B+R 
w zagranicznych projektach badawczych  

• Wzrost kultury ekologicznej, dążenie do wzrostu 
jakości życia i pracy, bezpieczeństwo pracy, 
transportu oraz składowania surowców 

• Dostęp do nowych technologii, maszyn i urządzeń  

• Optymalizacja i rozwój technologii 
proekologicznych  

• Skuteczne egzekwowanie prawa w zakresie ochrony 
środowiska (wraz z szybkim postepowaniem 
karnym) 

• Zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla firm 
wdrażających i stosujących surowce z recyklingu  

• Większa świadomość firm produkcyjnych dotyczącą 
ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia 
i poszukiwania rozwiązań wdrażających takie 
rozwiązania np. przez wykorzystanie surowców 
wtórnych (np. rozwój CSR, wprowadzenie technik 

zarzadzania opartych na metodyce LCA)  

• Wprowadzenie w Polsce i UE zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym oraz zasad Zielonego Ładu 
UE. 

• Rozwój polskiego hutnictwa w wyniku ograniczenia 
importu z Rosji i Ukrainy na skutek agresji Rosji na 
Ukrainę i zniszczenie przemysłu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zagrożenia 

 

• Brak akceptacji celu neutralności klimatycznej 

Polski przez UE  

• Zasada warunkowości unijnych środków 

(praworządność) 

• Wyzwania związane z dekarbonizacją innych 

sektorów polskiej gospodarki.  

• Wzrost cen energii cieplnej i elektrycznej 

• Wzrost cen gazów  

• Wysokie koszty uprawnień́ EUA (CO2)  

• Przenoszenie działalności, produkcji do krajów 

o niższych kosztach działalności np. energii 

elektrycznej  

• Import tanich wyrobów z krajów trzecich 

• Własna koncepcja rozwoju hutniczych 

koncernów międzynarodowych na polskim rynku 

stali.  

• Trudności z pozyskaniem finansowania 

zewnętrznego (polityka kredytowa)  

•  Brak w Polsce polityki i strategii surowcowej  

• Niska świadomość społeczeństwa o znaczeniu 
surowców mineralnych w gospodarce  

• Długi okres komercjalizacji rozwiązań 
innowacyjnych  

• Krótki okres życia nowych technologii przy 
stosunkowo wysokiej kapitałochłonności  

• Często zmieniające się przepisy prawne w zakresie 
recyklingu i gospodarki odpadami oraz brak w nich 
jednoznacznych instrumentów zachęcających do 
takiego działania  

• Niski poziom edukacji w zakresie rozwiązań 
technologicznych związanych z recyklingiem 
i substytucją (brak rozwoju kadr)  

• Konkurencja dużych, innowacyjnych firm 
zagranicznych w pozyskiwaniu i recyklingu 
odpadów  

• Wciąż występujący eksport nieprzetworzonych 
odpadów – przy istniejących, niedostatecznych 
mocach przerobowych w kraju 

• Działania wojenne w krajach o najwyżych 
zdolnościach eksportowych wyrobów stalowych do 
Polski. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OE307 

Polska w Zielonym Ładzie – korzyści, możliwości 

i ocena SWOT Biuro ekspertyz senatu 2020 [19] 

 

4.2.  Podsumowanie analizy SWOT 

Analiza SWOT, której wyniki w syntetycznym 

ujęciu przedstawiono powyżej, stanowi podstawę 
wyjścia do określania dalszych kluczowych elementów 

strategii rozwoju gospodarki przemysłu hutniczego. 

W analizie na uwagę zasługują w obszarze mocnych 

stron możliwość wykorzystywania nowoczesnych 

technologii w sektorze hutniczym w celu 

utrzymania/podniesienia konkurencyjności, poprawy 

bezpieczeństwa pracy i zmniejszania oddziaływania na 

środowisko pozytywnie wpłynie na zmniejszenie 

degradacji środowiska. 



 

W obszarze słabych stron na uwagę zasługuje brak 

strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju, brak 
kapitału krajowych firm hutniczych na inwestycje 

proekologiczne, produkcja wyrobów hutniczych 

o stosunkowo niskiej wartości dodanej. Dodatkowo 

zostało ogłoszone embargo na produkty z Rosji w tym 

na dostawy wyrobów hutniczych w wyniku ogłoszenia 

sankcji UE za agresję i wojnę z Ukrainą. 

Występujące szanse rozwoju obejmują możliwość 

wsparcia funduszu sprawiedliwej transformacji 

energetycznej, spadek kosztów wykorzystywania 

energii elektrycznej, obecność innowacyjnych 

stabilnych finansowo firm, zainteresowanych 

wdrażaniem nowych technologii, wzrost kultury 
ekologicznej oraz wprowadzenie w Polsce i UE zasad 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz zasad 

Zielonego Ładu UE. 

Możliwe występujące zagrożenia dla optymalnego 

rozwoju przemysłu hutniczego zawiera ryzyka długiego 

okresu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych, krótkiego okresu życia nowych 

technologii przy stosunkowo wysokiej 

kapitałochłonności, ciągłość dostaw oraz często 

zmieniające się przepisy prawne w zakresie recyklingu 

i gospodarki odpadami oraz brak w nim 

jednoznacznych instrumentów zachęcających do 
ekologicznego działania. W ostatnim czasie wystąpiło 

ryzyko zerwania łańcuchów dostaw z krajów na 

wschodzie tj. Rosji i Ukrainy (najwięksi dotychczas 

eksporterzy do Polski) i konieczność zastąpienia 

innymi dostawami.   

 

4.3. Badanie ankietowe  

Badanie ankietowe posłużyły dokonaniu oceny 

znaczenia ochrony środowiska w szczególności 

wyhamowania zmian klimatycznych poprzez 

wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu 

(European Green Deal - EGD) w polskim przemyśle 
hutniczym.  

Przeprowadzono ankietę̨ z wykorzystaniem 

metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). 

Wyniki ankiety pozwalają̨ na stwierdzenie, że 

znaczenie spowolnienia oraz wyhamowania zmian 

klimatycznych w środowiska naturalnym jest istotne 

dla respondentów, którzy znają̨ założenia EGD, co 

może wpływać́ na ich decyzje zakupowe przy 

znajomości m.in. celów GOZ. Należy pamiętać́, że dana 

analiza nie jest w stanie zagwarantować́ w 100% 

potwierdzenia rzeczywistości, gdyż̇ nie zawsze jest 

wiarygodną metodą. Ma ona na celu jedynie wskazać́ 
określone tendencje. Dokładne wyniki ankiety 

przedstawione są w pracy inżynierskiej [1]. 

 

Podsumowanie badania ankietowego  

Analiza odpowiedzi wskazuje, że ankietowani 

deklarują̨ świadomość ekologiczną, istotną dla nich 

ważność ochrony środowiska oraz że zakłady 

produkcyjne w Polsce mają negatywny wpływ na 

środowisko i są̨ potrzebne niezbędne działania, żeby to 

zmienić. Mimo to wiele ankietowanych osób nie 

potrafiło określić celów Europejskiego Zielonego Ładu 

programu transformacji środowiskowej 

i energetycznej. Po analizie odpowiedzi, że posiadanie 

możliwoścí ponownego użycia lub recyklingu produktu 
wpływa na podjęcie decyzji o zakupie dla liczniejszej 

grupy ma to znaczenie, ale posiadanie niskiego śladu 

węglowego przez produkt już̇ nie ma takiego znaczenia. 

Większość́ respondentów nie ma wiedzy na temat 

celów Europejskiego Zielonego Ładu i aż̇ 46% 

ankietowanym nie są̨ znane założenia GOZ, co może to 

świadczyć o słabej edukacji ekologicznej oraz mało 

efektywnej kampanii prośrodowiskowej UE oraz 

Polski. 

Należy zauważyć, że nie ma zdecydowanej 

większości, ale jest widoczny głos sprzeciwu - 48% 

wśród ankietowanych przeciwko dekarbonizacji 
Polskiego i EU przemysłu hutniczego. Zjawisko to jest 

interesujące ze względu na pewnego rodzaju dysonans 

poznawczy - z jednej strony respondenci są̨ za 

działaniami ograniczającymi negatywny wpływ 

zakładów na środowisko, jak również̇ opowiadają̨ się 

przeciwko programowi EGD, który w zamierzaniu ma 

dbać́ o środowisko i dobrostan ludzi i zwierząt. 

 

Link do ankiety: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id

=OifNN-

wcrkqil0FIDqVPjfmERi1z0X9Hu4ahrgNvNBBUQzN
YUDBRRkRaQTZUVzM2WFZ CVDlaOUNEOS4u  

 

5. Wnioski 
Europejski Zielony Ład to nowy plan, koncepcja, 

która jest konsekwencją dotychczasowego rozwoju 

w UE polityki energetycznej i klimatycznej. Ta 

koncepcja unijna jest odpowiedzią̨ na pogarszającą się 

jakość środowiska i wywiera presje na minimalizację 

skutków oddziaływania antropogenicznego, a w 

szczególności hiperkonsumpcji na ochronę̨ środowiska 

oraz zatrzymaniem zmian klimatycznych. Dzięki 

założeniom przyjętego unijnego budżetu Europejski 
Zielony Ład (EGD) zyska w tym roku oraz najbliższych 

latach potężne źródła finasowania i oddziaływania 

społeczno-gospodarczego.  

Koncepcja przestawienia w UE gospodarki na 

neutralną (zrównoważoną̨) dla klimatu jest olbrzymim 

wyzwaniem. Istnieje już dużo technologii, która 

znacznie eliminuje negatywny wpływ działalności 

przemysłowej na środowisko. Ponadto wiele ośrodków 

badawczo-rozwojowych testuje nowe rozwiązania, 

które mogą̨ spowodować ograniczenie wpływu m.in. 

branży stalowniczej na klimat, ale należy zauważyć, że 

wiele technologii, które powinny być́ dostępne do 2050 
r. jeszcze nie istnieje lub są̨ w fazie badań 

wdrożeniowych jako prototypy. Natomiast przemysł 

hutniczy oraz energetykę̨ już̇ można (jak również 

należy) dekarbonizować. Należy tu zauważyć, że dla 

polskiej gospodarki, ze względu na dominującą rolę 

węgla kamiennego i brunatnego, zmiany w energetyce 

są̨ skomplikowane i mocno problematyczne.   

Polskie hutnictwo jako branża energochłonna, 

która jest zależna od energetyki polskiej, a istniejące 

problemy w niej są̨ przenoszone na sektor hutniczy, co 

pokazuje powyższa analiza SWOT wyróżniają̨ się słabe 

strony polskiej gospodarki, polskiego przemysłu takie, 
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które mają charakter strategiczny, można zauważyć, że 

polska nie jest przygotowana w należyty sposób na 
transformację energetyczną, traktując od wielu lat 

wysoki udział węgla w miksie energetycznym jako 

wymówkę̨. Brak aktualnej strategii transformacji 

energetycznej, dalsze uzależnianie energetyki od węgla 

do 2049 r. oraz brak pomysłu jak przestawić energetykę̨ 

i przemysł na niskoemisyjne tory. Można zauważyć 

słabość organizacji w administracji państwa, gdzie 

rożne rządy nie były w stanie przez wiele lat 

przygotować strategii energetycznej. Te słabe strony 

będą̨ ograniczać nie tylko zrównoważony rozwój 

energetyki, ale i całej polskiej gospodarki.  

W tym kontekście polityka unijna w dziedzinie 
energii i klimatu jest postrzegana jako zagrożenie co 

w rzeczywistości jest błędne, co również̇ potwierdza 

zrealizowana analiza. Warto jednak zwrócić uwagę̨, że 

kwestie związane ze zmianami klimatu w przestrzeni 

publicznej nie są̨ pozbawione elementów dezinformacji 

oraz manipulacji danymi. Sytuacja hutnictwa 

krajowego nie jest zależna jedynie od rynku, lecz 

również̇ od warunków funkcjonowania na nim tej 

branży. Czynniki, które mogą̨ negatywnie wpłynąć́ na 

gospodarkę̨ krajową nie są̨ wynikiem samej polityki UE 

czy Europejskiego Zielonego Ładu, ale konsekwencją 

negowania przez polską administrację kierunku jaki 
obrała UE, czyli dekarbonizacji gospodarki zgodnie 

z porozumieniem paryskim dla potrzeb 

zminimalizowania negatywnych efektów zmian 

klimatu.  

Poziom cen mediów energetycznych oraz ich 

pochodzenie z odnawialnych źródeł to obecnie 

kluczowe parametry dla międzynarodowej 

konkurencyjności polskiego hutnictwa. Kluczowym 

warunkiem jest, aby koszt energii elektrycznej dla 

hutnictwa jako branży energochłonnej była 

porównywalna z ceną w krajach sąsiednich lub nawet 

niższa, oraz by pochodziła z OZE. Polska ma jedne 
z najwyższych hurtowych cen energii w UE, a w 

związku ze skokowym wzrostem cen uprawnień́ do 

emisji CO2 w ostatnim czasie ceny wzrosły jeszcze 

bardziej, tak więc bez transformacji polskiej energetyki 

krajowy sektor hutniczy jest mocno ograniczony 

konkurencyjnie wobec konkurentów wewnętrznych 

w UE. Również̇ wysoka emisyjność́ produkcji energii 

elektrycznej w Polsce negatywnie wpływa na tzw. ślad 

węglowy wytwarzanych przez polskie hutnictwo 

wyroby stalowe. Czynnik ten odgrywa coraz większą̨ 

rolę, zwłaszcza w kontekście szans eksportowych 

polskiego hutnictwa.  
Polski przemysł stalowy posiada potencjał, by 

zaangażować się w rozwój mocy wytwórczych 

opartych na OZE, jednakże potrzebne są̨ odpowiednie 

rozwiązania prawno- organizacyjne oraz regulacje 

wewnętrzne w tym obszarze. Dostawy tańszej z OZE 

zielonej energii jest w stanie, w perspektywie 

najbliższych lat, zapewnić energetyka wiatrowa. 

Dlatego tak ważne jest umożliwienie przyłączeń́ 

nowych farm wiatrowych do Polskiej Sieci 

Elektroenergetycznej, a na to są̨ potrzebne stosowne 

regulacje prawne.  

Europejski oraz polski przemysł stalowy dalej jest 

zaniepokojony, gdyż̇ rynek UE jest jeszcze słabo 
chroniony przed nieuczciwą konkurencją z krajów, 

które nie podzielają̨ "zielonych" poglądów UE i nie 

ponoszą̨ kosztów polityki klimatycznej. Sytuacja 

znacząco zmieniła się po 2016 r., kiedy wprowadzono 

cła antydumpingowe, ale potrzebne są̨ dalsze działania 

związane z uszczelnieniem granic. Unia Europejska 

przyjęła rezolucję w sprawie granicznego podatku od 

emisji CO2. Ma to być́ opłata pobierana na granicach 

państw UE od towarów importowanych w tym 

wyrobów stalowych, których produkcja wiąże się 

z dużą emisją CO2 w krajach nie objętych opłatami za 

emisje, co w efekcie jest korzystne dla polskich 
i europejskich hut. Gruntowna transformacja 

technologiczna może dokonać́ się w warunkach 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony rynku w trakcie 

okresu przejściowego. Dlatego tak ważne dla polskiego 

hutnictwa jest utrzymanie obecnego systemu środków 

ochrony handlu oraz dalsza ochrona rynku 

wewnętrznego UE.  

Poprawiło się też wsparcie modernizacji 

europejskich aktywów hutniczych oraz wzrost 

partycypacji funduszy unijnych w finansowaniu 

programów badawczo-rozwojowych na opracowanie  

i wdrożenie nowych technologii w procesie 
dekarbonizacji, ale powyższe nie jest zauważalne na 

poziomie krajowym.  

Polskie hutnictwo oparte na przetwórstwie rudy 

żelaza może przetrwać, ale konieczne jest, aby dziś 

jeszcze przed 2030 r. rozpoczęły się wielomiliardowe 

inwestycje w produkcję stali w technologii 

bezpośredniej redukcji rudy żelaza z użyciem wodoru 

(DRI), który w efekcie końcowym musi być́ tzw. 

„zielonym wodorem”, pozyskanym z elektrolizy wody 

przy użyciu OZE. Jeśli polski przemysł hutniczy chce 

utrzymać obecny poziom produkcji stali w Polsce, 

potrzeba będzie 400 tys. ton zielonego wodoru, a do 
jego wyprodukowania trzeba będzie zużyć dodatkowe 

22 terawatogodziny energii elektrycznej pochodzących 

z OZE. Niestety takiej mocy nie ma w Polskim 

Systemie Elektroenergetycznym ani nie jest 

przewidziana w ogłoszonej w 2021 r. Polityce 

Energetycznej Polski. Jak zauważamy występuje pilna 

potrzeba dokonania zmian w transformacji 

energetycznej za którą odpowiada administracja 

rządowa, jak również̇ niezbędna jest weryfikacja 

strategii energetycznej, ponieważ hutnictwo, które 

zawsze było najbardziej energochłonną branżą̨ 

przemysłu, stanie się w perspektywie dziesięciu lat 
kilkukrotnie większym konsumentem energii 

elektrycznej niż jest obecnie.  

Administracja Polska oraz Europejska pozwala na 

wywóz z UE ponad 20 mln ton zdekarbonizowanego 

surowca do produkcji stali jakim jest złom stalowy 

i żeliwny z którego można wyprodukować́ produkty 

stalowe o niskim śladzie węglowym. Recykling stali 

chroni środowisko naturalne nie tylko dzięki 

zagospodarowaniu odpadów, ale również̇ poprzez 

zmniejszenie zużycia energii w procesach 

wytwórczych. Stal może być́ wielokrotnie 

przetwarzana (najkorzystniej ze złomu) bez utraty 



 

jakości ani swoich właściwości. Z tego powodu jest 

potrzebna interwencja w celu regulacji prawnych na 
poziomie krajowym i unijnym, aby ograniczyć 

proceder eksportu tak cennego złomu do krajów 

trzecich.  

Problemy z wdrażaniem Europejskiego Zielonego 

Ładu w polskim hutnictwie przedstawione 

w niniejszym  artykule można ograniczyć do skupienie 

się na pięciu najważniejszych inicjatywach istotnych 

dla konkurencyjności, takich jak:  

• Transformacja stalownicza;  

• Transformacja energetyczna;  

• Zwiększone wykorzystanie złomu 

(ograniczenie eksportu);  
• Pozyskiwanie czystej energii elektrycznej 

w ramach OZE;  

• Kompensacja emisji resztkowych w ramach 

GOZ.  

 

Europejski Zielony Ład jest pomyślany jako 

strategia modernizacji gospodarczej i wzrostu 

wszystkich krajów europejskich w tym Polski 

w ramach odpowiedzialnego zrównoważonego 

rozwoju gospodarki. Obecny czas jest wyjątkową̨ 

okazją do rozpoczęcia i akceleracji procesu wszelakich 

transformacji mających wielki wpływ na 
konkurencyjność przemysłu metalurgicznego. Ponadto 

zauważalne staje się, że transformacja energetyczna to 

dziś nie tylko postulat ekologiczny, ale i ważny element 

polityki bezpieczeństwa państwa w świetle agresji 

Rosji na Ukrainę. 
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Streszczenie 
Coraz bardziej aktualnym problemem ludzkości stają się zauważalne zmiany klimatyczne spowodowane m.in. 

nadmierną emisją antropogenicznych gazów cieplarnianych. Żeby temu zapobiec UE do roku 2050 r. za pomocą 

ustalonego Europejskiego Zielonego Ładu drastycznie ograniczy emisje gazów cieplarnianych oraz znajdzie 

sposoby na zrekompensowanie pozostałych nieuniknionych emisji. Dążenie do osiągnięcia zerowego bilansu 

emisji netto będzie korzystne dla życia i zdrowia ludzi oraz wpłynie na ochronę środowiska co powinno 

ograniczyć globalne ocieplenie i w dalszym czasie ograniczy negatywne zmiany klimatyczne. 

Transformacja ekologiczna w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w celu minimalizacji negatywnych skutków 
zmian klimatu dotyczy w szczególności przemysłu metalurgicznego (hutniczego). Zastosowanie nowoczesnych 

procesów metalurgicznych w pozyskiwaniu wyrobów hutniczych takich jak DRI, maksymalne wykorzystanie 

własnego złomu stalowego przyczyni się do zminimalizowania śladu węglowego i szkodliwej emisji oraz 

wdrożenia oszczędności energetycznej 

Słowa kluczowe: Europejski Zielony Ład, hutnictwo, gazy cieplarniane 

 

 

Steel industry in Poland and European green deal 
Abstract 

Problem of climate changes caused by greenhouse gases emission from human activates in the world is becoming 

more noticeable and irrefutable. In order to prevent this problem, The European Union is going to reduce 

drastically greenhouse gas emissions and find efficient solutions to compensate for the remaining unavoidable 

emissions. The main assumptions of this plan is contained in European Green Deal. Looking for solutions to 

achieve zero net emission balance will be beneficial for human kind because it should limit global warming and 

negative climate changes which in fact affect the protection of the environment. The ecological transformation 

of the European Green Deal consider minimizing of the negative effects of climate change concerns the 

metallurgical (steel) industry particularly. Using modern metallurgical processes in the acquisition of 

metallurgical products such as DRI and the maximize using of own steel scrap will contribute to minimizing the 

carbon footprint and harmful emissions as well as implementing energy savings. 

 

Keywords: European Green Deal, steel industry, greenhouse gases emission 

 

Artykuł powstał na podstawie pracy inżynierskiej Rafała Durmały pt. „Europejski Zielony Ład i problemy 

wdrożenia szczególnie w polskim hutnictwie” obronionej w Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, Wydział Zarzadzania, Katedra Zarządzania Strategicznego w 2022 roku. 
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Zapotrzebowanie gospodarki polskiej na surowce mineralne 

w świetle koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym 
 

1. Wprowadzenie 

Zrównoważony i trwały dostęp do surowców jest 

niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnych 

społeczeństw i ich gospodarek zapewniając 

bezpieczeństwo wynikające z postępu 

technologicznego. Większość dokumentów i publikacji 

(UNEP [1], Bank Światowy [2]), przewiduje, iż rozwój 
i wdrażanie ekoinnowacyjnych rozwiązań, szczególnie 

w sektorach energetycznym, IT, motoryzacyjnym, 

lotniczym, kosmicznym i obronnym przyczyni się do 

jeszcze większego uzależnienia od dostępu do różnego 

rodzaju surowców, a szczególnie metali, tym bardziej, 

że globalny popyt spowodował już znaczący wzrost ich 

podaży sięgający poziomu 65 mld ton rocznie [3]. 

Zwiększenie produktywności i wprowadzanie 

zasobooszczędnych rozwiązań, w tym recyklingu może 

nie być wystarczające do zaspokojenia potrzeb rozwoju 

kluczowych branż przemysłu. Kraje Unii Europejskiej 

(UE), w tym Polska, w wysokim stopniu zależne są od 

importu kluczowych i strategicznych surowców 

mineralnych, które często podlegają zakłóceniom 

rynkowym. Zagrożenia te mogą się nasilać również w 
związku z występowaniem pandemii takich jak ta 

wywołana wirusem SARS-CoV-2, czy obecnej sytuacji 

polityczno-gospodarczej tj. wojna w Ukrainie. 

Opierając się na obecnie prowadzonej unijnej polityce 

klimatyczno-energetycznej przewiduje się, że sektor 

rozwiązań cyfrowych oraz technologii 

środowiskowych będzie kołem zamachowym w 

odbudowywaniu gospodarki. Wymaga to 
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niezakłóconego dostępu do surowców, w tym 

nieenergetycznych. Jednak podaż wielu z nich, a  
szczególnie metali, zależna jest od jednego lub kilku 

dostawców głównie z Chin, Afryki lub krajów Ameryki 

Południowej. Ponadto, w ostatnich latach ponad 50 

krajów wprowadziło już restrykcje eksportowe lub cła, 

a importerzy zainicjowali różne programy ograniczenia 

ryzyka dostaw surowców mineralnych, głównie 

krytycznych [4]. 

W związku ze zmianami klimatycznymi, 

niezrównoważonym wydobyciem zasobów i globalnym 

wzrostem populacji można stwierdzić, że obecny model 

gospodarki światowej nie jest już zrównoważony. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest 

alternatywnym modelem ekonomicznym wymiany i 

produkcji, który ma na celu oddzielenie wzrostu 

gospodarczego od zależności materialnej, zwiększenie 

efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie 

wpływu na środowisko na wszystkich etapach cyklu 

życia produktu (towarów i usług), zmniejszenie 

marnotrawstwa zasobów, a jednocześnie umożliwienie 

zaspokojenia potrzeb i rozwoju dobrego samopoczucia 

jednostek. Celem artykułu jest analiza rynku surowców 

mineralnych w Polsce wraz z prognozą rozwoju sektora 

surowcowego w świetle koncepcji GOZ. 
 

2. Zapotrzebowanie gospodarki polskiej na surowce 

mineralne  

GOZ jest koncepcją międzysektorową, zatem 

konieczne jest uwzględnienie szerszego spektrum 

kategorii tematycznych, m.in. wzrostu gospodarczego, 

gospodarki materiałowej, wielkości wytwarzanych i 

możliwych do zagospodarowania odpadów, jakości 

życia ludzi, możliwości wdrażania ekoinnowacji. 

Szacuje się, że globalne zużycie różnych materiałów 

podwoi się w ciągu najbliższych 40 lat [5]. Przejście na 
GOZ jest postrzegane jako rozwiązanie problemów 

zrównoważonej konsumpcji. GOZ można zdefiniować 

jako system ekonomiczny oparty na maksymalizacji 

wartości dodanej zasobów, materiałów, produktów i 

minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów 

[6,7,8]. W Polsce brak jest nadal jednolitej strategii dla 

surowców mineralnych, pomimo wielu prób jej 

wprowadzenia. Podejmowane do 2008 r. działania w 

tym zakresie zostały opisane przez Smakowskiego i 

Speczika (2008) [9]. Autorzy zwrócili uwagę m.in. na 

opracowane i przyjęte przez Radę Ministrów w 1996 r. 

Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców 
mineralnych, w których określono zasady i cele polityki 

surowcowej w nowych warunkach gospodarki 

rynkowej Polski. Dotyczyły one m.in. zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, dostarczenia 

kopalin w ilości wystarczającej do sprawnego działania 

gospodarki krajowej, przygotowania odpowiedniej 

bazy surowcowej oraz minimalizacji presji na 

środowisko w związku z pozyskiwaniem kopalin. W 

następnych latach kilkakrotnie próbowano 

sformułować jednolity dokument poświęcony 

gospodarce surowcami mineralnymi w Polsce, ale 
żaden z nich nie został przyjęty. Ostatnio w związku z 

aktywną działalnością Komisji Europejskiej (KE) w 

obszarze surowców mineralnych pojawiło się wiele 

publikacji wskazujących na konieczność opracowania 

strategii surowcowej Polski (Smakowski & Speczik, 
2008 [9]; Radwanek-Bąk, 2011 [10] ; Szamałek, 2011 

a, b [11,12].; Nieć, 2012; Galos i in., 2012 a, b, c 

[13,14,15].; Kudełko & Kulczycka, 2013 [16]; 

Kulczycka & Radwanek-Bąk, 2014) [17]. Podkreślano 

w nich przede wszystkim konieczność zapewnienia 

dostępu do surowców mineralnych niezbędnych dla 

rozwoju krajowego przemysłu, podjęcia 

zdecydowanych działań zmierzających do 

uporządkowania gospodarki złożami kopalin i realizacji 

zasad zrównoważonego rozwoju 

W 2015 r. KE opublikowała plan działania 
dotyczący przejścia Unii Europejskiej (UE) z 

gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną [18]. W 

planie działania KE stwierdziła, że na wszystkich 

szczeblach władzy potrzebne jest szerokie, 

długoterminowe zaangażowanie w rozwój GOZ, to 

znaczy władze lokalne, regionalne i krajowe powinny 

być kluczowymi podmiotami umożliwiającymi 

transformację w kierunku GOZ . Nowy plan działań UE 

dotyczący GOZ opublikowany w 2020 r. odnosi się do 

potrzeby przyspieszenia przejścia na nowy model GOZ 

i dotyczy zrównoważonych produktów. Aby 

transformacja w kierunku GOZ była udana konieczne 
jest zapewnienie nieprzerwanych łańcuchów dostaw, 

racjonalne gospodarowanie surowcami oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa sektora surowcowego. 

Jednym z rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo 

dostaw jest tworzenie dobrze zorganizowanego i 

sprawnie zarządzanego łańcucha dostaw wspieranego 

rozwojem krajowego recyklingu, substytucją oraz 

polityką naukowo-technologiczną i innowacyjną. W 

ciągu ostatnich dekad łańcuchy dostaw stały się coraz 

bardziej globalne. Zmiana ta spowodowana jest 

gwałtownym wzrostem liczby zbywanych towarów i 
usług. Zbywalność zależy od tego, w jakim stopniu 

towary mogą być produkowane „zdalnie” z rynku, na 

którym są przeznaczone do konsumpcji. Kolejnym 

czynnikiem wzrostu globalnych łańcuchów dostaw 

było zwiększone wykorzystanie podwykonawstwa. 

Podwykonawstwo stało się bardziej powszechne z 

wielu powodów, w tym m.in. ze względu na procesy 

produkcyjne wymagające specjalistów oraz chęć 

producentów do posiadania bardziej elastycznych 

zdolności produkcyjnych, które można włączać i 

wyłączać w zależności od zapotrzebowania. 

Rezultatem jest wzrost złożoności łańcuchów, dzięki 
czemu dostawcy korzystają ze swoich dostawców, 

którzy z kolei korzystają ze swoich własnych sieci 

dostawców. W rzeczywistości oznacza to, że firmom 

niezwykle trudno jest zobaczyć, kim naprawdę są 

wszyscy ich dostawcy. Przekształcenie łańcuchów 

dostaw w globalne sieci produkcyjne odbywało się 

dotąd w łagodnym otoczeniu ginących barier 

handlowych i domyślnej chęci zaakceptowania rosnącej 

współzależności i związanego z tym ryzyka. Jednak 

zakłócenia wywołane przez COVID-19 i wojnę w 

Ukrainie uwypukliły ryzyko na niespotykaną dotąd 
skalę. W związku z tym coraz więcej podmiotów na 

całym świecie, również w UE, dąży do skracania 

występujących obecnie długich łańcuchów. Istotne 
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znaczenie ma zatem właściwe planowanie i 

przewidywanie zapotrzebowania gospodarki na 
surowce mineralne, co było wskazywane w 

opracowywanych w ostatnich latach dokumentach 

m.in. założenia Polityki Surowcowej Państwa. Ocena 

obecnych i przyszłych potrzeb surowcowych 

gospodarki polskiej w kontekście rozwoju cyfrowej i 

zielonej gospodarki, a także poszukiwanie metod 

zapewnienia stabilnych dostaw (w tym nowych 

niszowych źródeł) może przynieść wymierne korzyści 

dla krajowej gospodarki jako całości i rozwoju 

przedsiębiorczości. Zabezpieczenie trwałego i ciągłego 

dostępu do nieenergetycznych surowców mineralnych 
jest podstawowym warunkiem rozwoju nowoczesnej 

gospodarki zwłaszcza wobec wyczerpywania się 

zasobów surowców nieodnawialnych, wzrostu ich cen i 

rosnącej zależności Polski od ich importu. W związku z 

tym wskazane jest podjęcie systemowych działań 

wspierających proces planowania bezpieczeństwa 

dostaw. Pierwszym krokiem w tym zakresie powinno 

być ustalenie listy surowców krytycznych. Takie 

działania zostały podjęte już zarówno w UE i USA [19], 

gdzie opracowano metodykę dla ustalenia takiej listy. 

Przykładowo w USA na liście znajduje się 35 [20] 

surowców, głównie metali, a najnowszej, 
aktualizowanej co 3 lata liście UE 27 [21] surowców, w 

tym głównie nieenergetyczne. 

 Różne scenariusze zakładają, że dynamiczny 

rozwój IT spowoduje wzrost zapotrzebowania na grafit 

o 494%, lit o 488% i kobalt o 460%. Ponadto, rozwój 

samochodów elektrycznych (planowany wzrost do 30 

milionów EV w 2030 r.) będzie skutkować 

dodatkowym popytem na 4.1 mln ton miedzi (18% 

podaży z 2017 r.), 1.1mln ton niklu (55%) oraz 314,000 

ton kobaltu (332%) [22]., a także na aluminium i metale 

ziem rzadkich [23], Dodatkowo, wzrost 
zapotrzebowania może być wzmocniony 

wprowadzaniem nowych strategii rozwoju w związku z 

kryzysem wywołanym pandemią, stąd prognozowanie 

popytu bazujące na strategii kontynuowania 

dotychczasowej działalności (business as usual) może 

nie być już możliwe. Zwłaszcza, że wielu ekspertów i 

naukowców [24], wskazuje, iż współpraca 

regionalna/kontynentalna, działania w zakresie 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zielonej i 

cyrkularnej gospodarki, digitalizacji i wykorzystania 

narzędzi IT zostaną wzmocnione. Potwierdzają to 

również najnowsze strategie zarówno KE, jak i Polski, 
tj. Nowa strategia przemysłowa dla Europy 

COM(2020) 102 z dnia 10.3.2020 [25], Kształtowanie 

cyfrowej przyszłości Europy COM(2020) 67 z dnia 

19.2.2020 [26] Europejska strategia w zakresie danych 

COM(2020) 66 z dnia 19.2.2020 [27], Biała Księga w 

sprawie sztucznej inteligencji, Europejskie podejście do 

doskonałości i zaufania COM(2020) 65 z dnia 

19.2.2020 r. [28], Program Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa, Program Otwierania Danych 

Publicznych [29], Narodowy Plan Szerokopasmowy 

[30]. W dokumentach podkreśla się, iż postępy w 
dziedzinie technologii cyfrowych i przemysłowych, w 

tym w przestrzeni kosmicznej, kształtują wszystkie 

sektory gospodarki i społeczeństwa. Technologie te 

zmieniają sposób, w jaki przemysł rozwija się, 

wytwarza nowe produkty i usługi oraz mają zasadnicze 
znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. Kryzys 

związany z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 i 

wojna w Ukrainie pokazał konieczność wzmocnienia 

europejskiej bazy przemysłowej, zwiększenia jej 

odporności, autonomii i elastyczności zarówno w 

zakresie technologii, jak i łańcuchów dostaw. 

Konieczne jest zmniejszenie zależności UE od państw 

trzecich. Stworzył on również pilną potrzebę podjęcia 

kluczowych wyzwań społecznych, takich jak 

zrównoważony rozwój, integracja społeczna, a także 

rozwój innowacji technologicznych. Technologia 
cyfrowa odgrywa ważną rolę w innowacjach 

społecznych ze względu na wykorzystywanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak 

sieci internetowe i inne narzędzia cyfrowe. W 

zglobalizowanym świecie, charakteryzującym się 

zwiększoną niepewnością i niestabilnymi interesami 

geopolitycznymi, stawką jest nie tylko dobrobyt i 

konkurencyjność gospodarcza, ale także jej zdolność do 

niezależnego pozyskiwania i dostarczania kluczowych 

surowców, technologii i usług, które są bezpieczne i 

pewne dla całego przemysłu i będą pobudzać 

konkurencyjność.  
W Polsce, już w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wskazano, iż brak 

równowagi na rynkach surowców oraz rywalizacja 

cenowa ich eksporterów grozi destabilizacją 

gospodarczą i spadkiem innowacyjności. Wiąże się to z 

faktem, iż wiele surowców mineralnych cechuje się 

skoncentrowaną w jednym obszarze (często w 

państwach trzecich) bazą zasobową oraz niewielką 

możliwością substytucji. Ponadto, rozwój 

ekoinnowacyjnych i przyjaznych dla środowiska 

rozwiązań technologicznych zwiększa 
zapotrzebowanie na specyficzne i zróżnicowane 

surowce mineralne. W związku z tym niezbędne jest 

skoordynowanie i planowanie działań, które ograniczą 

ryzyka, umożliwią identyfikację i ocenę słabych 

punktów, pozwolą na zwiększenie skuteczności reakcji 

i rozwiązań systemowych zapewniających 

bezpieczeństwo surowcowe. 

 

3. Prognoza i kierunki rozwoju gospodarki 

surowcowej 

Wzrost zapotrzebowania gospodarki na 

surowce mineralne jest obecnie wyzwaniem w skali 
światowej w kontekście pogłębiającej się 

wielobiegunowości systemu stosunków 

międzynarodowych, zmian klimatycznych, 

zwiększającej się konkurencji w zakresie zasobów 

surowcowych, czy też nowego podejścia do innowacji.  

Na znaczący wzrost zapotrzebowania na surowce 

mineralne wskazuje wiele badań naukowych i 

dokumentów UE – m.in. prognozowane zużycie 

surowców do 2030 w technologiach niskoemisyjnych 

(rys.1).  
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Rys.1. Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na 

surowce w technologiach niskoemisyjnych 

Źródło: JRC Ispra RMIS 

 
W dokumencie Banku Światowego potwierdzono 

wyraźnie zwiększające się zapotrzebowanie na surowce 

mineralne w związku z rozbudową infrastruktury 

technologii niskoemisyjnych (np. paneli 

fotowoltaicznych, baterii, wiatraków). Przewiduje się 

wzrost (o 100-300% do 2050 r.) zapotrzebowania na 

metale, w szczególności aluminium, miedź, rudy 

żelaza, nikiel, lit, molibden, neodym czy ind. Jest to o 

tyle istotne, że w latach 1971-2011 popyt na niektóre z 

nich już istotnie wzrósł, np. na gal o 1800%, tellur o 

900%, lit o 800%, a kobalt o 400%. Kolejny wzrost 
zapotrzebowania może powodować kłopoty w ich 

dostawach. 

Uwzględniając prognozy globalnego wzrostu populacji 

i rozwoju gospodarczego United Nations’ Environment 

Program’s International Resource Panel podał, że 

można się spodziewać, iż w 2050 r. świat będzie 

zużywał m.in. ok. 140 Gt surowców (prawie 2,5 razy 

więcej niż obecnie, - średnio w UE 16 

ton/mieszkańca/rok). Przy takim wzroście zużycia 

surowców brak dostępu do nich będzie powodem 

recesji gospodarki, a tym samym utraty 

konkurencyjności i jedną z barier innowacyjności, a 
także koniecznością zwiększenia importu niezbędnych 

produktów. W związku z tym problem ciągłości dostaw 

surowców jest w centrum uwagi nie tylko ekip 

rządowych i środowisk przemysłowych, lecz również 

społeczeństw.  

Z prowadzonych analiz wynika, że polska 

gospodarka jest znacznie uzależniona od dostaw 

surowców z zagranicy, a ponad połowa 

wykorzystywanych w przemyśle surowców 

mineralnych oraz wyrobów pochodnych jest 

zabezpieczana importem. Wobec tego konieczne jest 
zidentyfikowanie rzeczywistego zapotrzebowania na 

surowce w przyszłości, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu rozwoju innowacji (minimalizacja 

zużycia surowców do wytwarzania innowacyjnych 

produktów, szukanie substytutów, a także 

maksymalizacja ich odzysku z odpadów). 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy 

stwierdzić, że polska gospodarka dla dalszego rozwoju, 

zwłaszcza przemysłu wysokich technologii (high-tech), 

musi ustalić wielkość zapotrzebowania na surowce 

uwzględnione jako istotne w dokumentach rządowych. 
Brak planowania w tym obszarze, a w konsekwencji 

niemożność pozyskania potrzebnych surowców przy 

monopolistycznej polityce niektórych producentów 

światowych, może powodować czasowe lub trwałe 

zakłócenia rozwoju gospodarczego kraju.  

Biorąc pod uwagę złożoność korelacji między wieloma 

czynnikami makroekonomicznymi (przyrost ludności, 

wzrost zapotrzebowania na energię, etc.), a także 

ograniczenia w dostępie do pełnych danych, ocena 

wielkości zapotrzebowania na surowce mineralne w 

Polsce jest dużym wyzwaniem. Wynika to m.in. z tego, 
że wiele surowców importowanych jest do Polski w 

postaci półproduktów, których skład jakościowy i 

ilościowy stanowi często tajemnicę producenta. Brak 

jest też ocen dostępu do tzw. surowców wtórnych 

odzyskiwanych z różnego typu odpadów. Ich ewidencja 

oraz inwentaryzacja odzyskiwanych surowców 

mineralnych wymaga dodatkowych regulacji 

prawnych. Krajowe statystyki, dotyczące recyklingu, 

uwzględniają najczęściej surowce pochodzące tylko z 

systemów gminnych, a brak ilości odpadów odebranych 

od mieszkańców przez punkty skupu. W związku z tym 

ilości odzyskiwanych z nich rzeczywiście surowców są 
w ten sposób zaniżane lub brak ich w ogóle. 

Tymczasem różnego typu odpady (np. sprzętu 

elektronicznego, samochodów wycofanych z 

eksploatacji, opakowań aluminiowych) mogą 

dostarczać cennych surowców wtórnych, 

poszukiwanych i wykorzystywanych przede wszystkim 

w działach high-tech przemysłu (np. gal, german, ren, 

tal itp.). Pojawiają się także nowe surowce lub ich 

kompozyty, które stanowią substytuty dla stosowanych 

dotychczas surowców naturalnych (np. perowskit, 

grafen). Obecnie duża część produkcji metali na świecie 
pochodzi z recyklingu – np. 30% miedzi i aluminium 

jest z recyklingu złomów metali, a w przypadku złomu 

stalowego poziom ten sięga około 40%. 

Racjonalne projektowanie polityk rozwoju 

gospodarczego (z punktu widzenia administracji 

publicznej) oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej (z punktu widzenia przedsiębiorstw) 

wymaga dysponowania kompleksem w miarę 

dokładnych informacji, dotyczących nie tylko 

przeszłości, stanu aktualnego, ale również 

wybiegających w przyszłość. Dotyczy to m.in. 

surowców mineralnych, które odgrywają znaczącą rolę 
w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym każdego 

kraju, a także stanowią jeden z podstawowych 

czynników produkcji dla przedsiębiorstw. Znaczenie 

posiadania informacji nt. surowców mineralnych 

potęguje fakt, że są one w zasadzie nieodnawialne, a ich 

zasoby ograniczone i wyczerpywalne. W większości 

przypadków są także niezastępowalne, a jeżeli możliwa 

jest substytucja, to często w ramach samych surowców 

mineralnych. Znajomość wielkości zapotrzebowania na 

surowce mineralne jest niezbędnym elementem 

strategii rozwoju każdego kraju. Szczególnie istotna 
jest ona w sytuacji ograniczonych możliwości 

zaspokojenia potrzeb z własnych źródeł (pierwotnych 

lub wtórnych) i konieczności korzystania z importu, co 
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przy monopolistycznej polityce niektórych 

producentów powodować może istotne zakłócenia 
gospodarcze. Dlatego też poszczególne kraje i 

organizacje opracowują strategie surowcowe i listy 

surowców strategicznych/krytycznych/deficytowych. 

KE opublikowała najnowszą listę wskazując, iż z 78 

analizowanych surowców aż 30 zostało uznane za 

krytyczne tj. niezbędne dla harmonijnego i 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz postępu 

technologicznego wszystkich krajów UE. W Polsce, w 

2015 r. podjęto działania w kierunku ustalenia, które z 

nieenergetycznych surowców mineralnych mają 

kluczowe znaczenie dla przemysłu i w jakim stopniu ich 
zasoby i produkcja pokrywają zapotrzebowanie. W 

wyniku przeprowadzonych badań ustalono 25 

surowców mineralnych o kluczowym znaczeniu dla 

polskiego przemysłu, określając również stopień ich 

deficytowości.  

Ustalona po raz pierwszy w 2016 r. w Ministerstwie 

Rozwoju lista 25 surowców kluczowych dla polskiej 

gospodarki uwzględniała kryteria ich doboru na 

podstawie: 

• głównych działów przemysłu dla których 

określano zapotrzebowanie na surowce mineralne 

w perspektywie krótkoterminowej i 
długoterminowej; 

• inwentaryzacji ilości dostarczanych surowców 

mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych; 

• barier i ograniczeń w dostawie surowców 

mineralnych. 

• Surowce kluczowe miały spełniać następujące 

kryteria: 

• w perspektywie krótkoterminowej – przyczyniać 

się do rozwoju działów przemysłu wykazujących 

najwyższą wartość dodaną i dynamikę wzrostu; 

• w perspektywie długoterminowej – być 
surowcami niezbędnymi zwłaszcza dla rozwoju 

działów przemysłu zidentyfikowanych w 

dokumentach rządowych jako istotne dla rozwoju 

innowacyjnych technologii; 

• dostępność do nich może być problematyczna i 

wiąże się z ryzykiem. 

Zasadnicze znaczenie w identyfikacji zapotrzebowania 

na surowce w gospodarce ma fakt, iż dany surowiec 

zużywany może być także w importowanych 

półproduktach lub podzespołach (częściach), które w 

polskich zakładach są montowane, bez wykazywania w 
statystykach tego zużycia. Statystyki nie uwzględniają 

też stanu zapasów i ich „ruchu”, co uwidaczniało się 

niekiedy w ujemnych wartościach zużycia. Ponadto w 

polskich statystykach nie odnotowuje się też w dużej 

części przypadków zużycia surowców mineralnych w 

wytwarzaniu poszczególnych produktów finalnych. Nie 

dotyczy to tylko zasad gromadzenia danych w Polsce. 

Propozycje gromadzenia informacji o surowcach 

znajdujących się w półproduktach pojawiły się w 

najnowszych badaniach zleconych przez KE. Dla 

wybranych surowców kluczowych dla UE badano ich 
przepływy wykorzystując metodykę tzw. Material 

System Analysis w celu kompleksowego określenia 

wielkości zapotrzebowanie na surowce w UE, w tym z 

importu (rys. 2). Jest to nowe wyzwanie pozwalające na 

pełną identyfikację potrzeb gospodarki, ale będące 
podstawą dla prognozowania zapotrzebowania na 

surowce w krótkiej i długiej perspektywie czasowej. 

 

 
Rys. 2. Przepływ materiałowy dla berylu w UE – 

wykres Sankeya 

Źródło: KE JRC Ispra/Deloitte 

 

Poniżej, autorzy dokonali analizy i prognozy 

zapotrzebowania kluczowych surowców 

wykorzystywanych w istotnych dla rozwoju i 

transformacji w kierunku GOZ sektorach gospodarki 

polskiej.  

3.1. Miedź elektrolityczna 

Głównymi użytkownikami miedzi są przemysły 
elektrotechniczny i elektroniczny oraz przemysł 

samochodowy i budownictwo. Są to branże kluczowe 

dla przyszłego rozwoju zapotrzebowania na ten metal w 

Polsce w najbliższej perspektywie. Do najważniejszych 

uwarunkowań zewnętrznych będzie natomiast należała 

koniunktura na rynku chińskim i niemieckim, będących 

największymi importerami miedzi z Polski, a także 

notowania giełdowe cen tego metalu. W ostatnim 

dziesięcioleciu wielkość zużycia pozornego miedzi w 

Polsce wykazywała znaczne wahania w granicach 200-

270 tys. Mg/r.). Ze względu na brak przesłanek 

pogorszenia koniunktury w głównych branżach 
użytkowania miedzi (zwłaszcza w przemyśle 

elektronicznym i elektrotechnicznym, wykazujących 

wyraźne tendencje rozwojowe) prawdopodobne wydaje 

się utrzymanie się zapotrzebowania na poziomie około 

270 tys. Mg/r., a nawet jego zwyżka. Jest to również 

zgodne z prognozami International Copper Study 

Group, które przewidują zachowanie stanu równowagi 

podaży/popytu na rynku miedzi, względnie nieznaczny 

wzrost zapotrzebowania na ten metal w najbliższych 

latach. Pozytywne długoterminowe perspektywy dla 

miedzi wynikają również z dynamiki rynku, która wraz 
z postępującą transformacją energetyczną może 

zakłócić równowagę popytu i podaży tego metalu..  

 

3.2. Aluminium metaliczne 

Do największych użytkowników aluminium, 

wykorzystywanego przede wszystkim w formie 

stopów, należy przemysł motoryzacyjny i 

opakowaniowy, a także budownictwo i przemysł 

konstrukcyjny. W najbliższych latach spodziewany jest 
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rozwój wykorzystania aluminium w konstrukcji 

pojazdów w Polsce (m.in. wskutek zastępowania kabli 
miedzianych aluminiowymi). Znaczny rozwój popytu 

będzie się również wiązał z planowaną rozbudową i 

modernizacją systemów przesyłu energii w Polsce. 

Potwierdza to systematyczna zwyżka zużycia 

aluminium stopowego od 2009 r., mimo negatywnych 

tendencji na rynku aluminium metalicznego, na którym 

w ostatnich latach obserwowano wyraźny spadek 

konsumpcji (ograniczenie podaży, wysoki 

współczynnik recyklingu bez utraty właściwości, presja 

niskich cen i nadpodaży na rynku międzynarodowym), 

do poniżej 100 tys. Mg/r. Niemniej jednak, łączne 
zużycie pozorne aluminium metalicznego 

(pochodzącego zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i 

wtórnych) oraz stopów aluminium w ostatnich latach 

systematycznie rosło, zwiększając się z poziomu około 

420 do 650 tys. Mg/r.  

 

3.3 Złoto 

Najważniejszym kierunkiem użytkowania złota jest 

obecnie jubilerstwo. Równocześnie dynamicznie 

rozwijają się jego zastosowania techniczne w produkcji 

urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz 

lotniczych, gdzie jest stosowane w formie czystego 
metalu lub stopów ze srebrem, miedzią, platyną, 

cynkiem. Złoto wytwarzane w Polsce przez KGHM 

Polska Miedź (do 1000 kg/r.) oraz sprowadzane do 

Polski w postaci surowej i półproduktów znajduje 

głównie zastosowanie przemysłowe w produkcji 

urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i 

precyzyjnych oraz lotniczych. Wykorzystywane jest 

także przez Mennicę Państwową (kilkadziesiąt 

kilogramów na rok) jako składnik monet, a w pewnych 

ilościach również do wyrobów jubilerskich złotych i 

pozłacanych oraz gromadzone jako nośnik wartości w 
postaci sztabek. Łączna wielkość zużycia złota ze 

źródeł oficjalnych (produkcja krajowa pierwotna, 

import) oceniana jest na 500 2000 kg/r., przy bardzo 

dużej zmienności, powodującej, że w niektórych latach 

wielkość zużycia pozornego złota była ujemna. 

Rzeczywisty poziom zużycia złota w Polsce jest 

niesłychanie trudny, a właściwie niemożliwy do 

ustalenia. Brak jest bowiem jakichkolwiek danych o 

wielkości odzysku złota ze złomów, szczególnie 

złomów jubilerskich, a także o poziomie zapasów u 

producentów i użytkowników złota. 

 
3.3. Srebro 

Srebro tradycyjnie używane było jako środek płatniczy 

i w jubilerstwie. Od XIX wieku rozwinęły się 

przemysłowe zastosowania tego metalu: początkowo w 

przemyśle fotograficznym, a obecnie przede wszystkim 

w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. 

Jubilerstwo pozostaje ważnym konsumentem tego 

metalu. W Polsce, która jest czołowym producentem 

srebra, większość produkcji jest przedmiotem eksportu. 

Trudno natomiast określić rzeczywisty poziom 

konsumpcji srebra, brak bowiem danych o wielkości 
jego odzysku ze złomów, poziomie zapasów u 

producentów i użytkowników itp. Przyczynia się do 

tego także duże rozproszenie jego użytkowników, 

szczególnie w sektorze jubilerskim. Zużycie pozorne 

srebra, określane niemal wyłącznie w odniesieniu do 
produkcji srebra ze źródeł pierwotnych, w ostatnich 

latach nie przekraczało 100 Mg/r., choć odnotowywano 

też lata, w których osiągało wartości ujemne. W 

łącznym zużyciu srebra ze źródeł pierwotnych, 25–40 

Mg/r. stanowi zużycie przemysłowe, a ponad 100 Mg/r. 

- do celów jubilerskich, a także do produkcji wyrobów 

stołowych srebrnych i platerowanych srebrem, i – 

rzadko do produkcji monet. Wśród zastosowań 

przemysłowych największe znaczenie ma produkcja 

wyrobów walcowanych i ciągnionych ze srebra i jego 

stopów choć ostatnio było ono użytkowane także do 
produkcji różnego rodzaju katalizatorów. Rzeczywisty 

poziom krajowego zużycia srebra, uwzględniający 

m.in. jego pozyskiwanie ze złomów jubilerskich i 

platerowanych, jest być może nawet dwu-, trzykrotnie 

wyższy (300–500 Mg/r.), a w związku z tym udział w 

nim branży jubilerskiej i wyrobów platerowanych może 

przekraczać nawet 90%.  

 

3.4 Platynowce 

Platyna, pallad, rod, iryd, ruten i osm to grupa 

spokrewnionych ze sobą metali szlachetnych, 

tworzących dwie triady: platynowce lekkie (ruten, rod, 
pallad) i platynowce ciężkie (osm, iryd, platyna). 

Obecnie głównymi kierunkami zużycia platynowców 

są zastosowania przemysłowe: produkcja siatek 

katalitycznych i katalityczno-wychwytujących i tzw. 

łódek szklarskich, farb ceramicznych zawierających 

związki platyny i palladu, sprzętu laboratoryjnego 

(dział 28), związków chemicznych platynowców oraz 

wyrobów walcowanych i ciągnionych. Łączne zużycie 

platynowców w zastosowaniach przemysłowych 

przypuszczalnie nie przekracza kilkuset kg/r. Platyna i 

w mniejszym stopniu pallad stosowane są od lat w 
jubilerstwie. Do produkcji wyrobów jubilerskich 

używane są głównie złomy jubilerskie, w niewielkim 

stopniu materiał importowany drogą oficjalną i 

zapewne w większym stopniu - drogą przemytu. W tej 

sytuacji trudno o jakąkolwiek ocenę ilościową poziomu 

zużycia platynowców w jubilerstwie. Łączna wielkość 

zużycia platynowców ze źródeł oficjalnych (produkcja 

krajowa pierwotna, import) ocenia się na nie więcej niż 

1000 kg/r. Bardzo duża zmienność jego poziomu 

powoduje, że w niektórych latach wielkość zużycia 

pozornego platynowców ma wartość ujemną.  

 
Podsumowanie 

Analiza zapotrzebowania na surowce 

mineralne przez gospodarkę Polską stanowi duże 

wyzwanie w zakresie przyjętych kryteriów, jak i 

dostępu do rzeczywistych danych statystycznych, a 

także szczegółowych dokumentów określających 

innowacyjne i istotne dla dalszego rozwoju, zwłaszcza 

w kontekście GOZ. Bazą dla ich rozwoju powinny być 

nowoczesne technologie wspierane w ramach 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Dla 

właściwego gospodarowania zasobami surowców 
niezbędne jest uwzględnienie zasad zrównoważonego 

rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe 

w tym kontekście jest rozpoznanie krajowych zasobów 
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geologicznych surowców (zwłaszcza surowców 

energetycznych) oraz ochrona zasobów złóż, które 
zostaną uznane za istotne dla zachowania 

bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

Z analizowanych dokumentów i materiałów 

wynika, że polityka surowcowa Państwa stanowi jeden 

z kluczowych elementów gospodarki Polskiej. 1 marca 

2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa.” (PSP2050), 

w której podkreślono znaczenie rozwoju polityki 

surowcowej w kontekście przejścia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym. Dlatego zarówno dla 

potencjalnych inwestorów jak i dla funkcjonujących 
firm wydobywczych i zajmujących się przetwórstwem 

surowców istotne znaczenie ma określenie dalszych 

kierunków rozwoju i zapotrzebowania polskiej 

gospodarki na surowce mineralne. 
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Streszczenie 
Szybko rozwijająca się w ostatnim czasie gospodarka światowa jak i rozwój koncepcji gospodarki o obiegu 

zamkniętym (GOZ)  wymagają odpowiedzi na temat dostępności pierwotnych i wtórnych surowców mineralnych, 

niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki, w tym dla tych najnowocześniejszych 

(high-tech) lub strategicznych. Istotne jest więc rozpoznanie kluczowych sektorów przemysłu i określenie 

zapotrzebowania na surowce niezbędne dla ich dalszego rozwoju w najbliższych latach. W ostatnich czasie 

Komisja Europejska prowadzi aktywną politykę w zakresie pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł 

pierwotnych i wtórnych, podkreślając że Europa jest w dużym stopniu zależna od przywozu metali 

wykorzystywanych w sektorze nowych technologii. W związku z tym istotne jest zapewnienie równych szans 

dostępu do zasobów w państwach trzecich, wspieranie stabilnych dostaw surowców ze źródeł europejskich i 

efektywnego gospodarowania zasobami oraz promowania recyklingu. W Polsce brak jest nadal jednolitej 

strategii dla surowców mineralnych, pomimo wielu prób jej wprowadzenia. W artykule dokonano analizy rynku 
surowcowego wraz z prognozą zapotrzebowania dla wybranych kluczowych surowców wykorzystywanych w 

istotnych dla rozwoju i transformacji w kierunku GOZ sektorach gospodarki polskiej. 

 

Słowa kluczowe: surowce, gospodarka o obiegu zamkniętym, prognoza zapotrzebowania 
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Polish economy’s demand for mineral resources in the light of the circular economy concept 
Abstract 

The rapidly developing world economy and the development of the circular economy (CE) concept require 

answers on the availability of primary and secondary mineral resources necessary for the functioning of 

individual sectors of the economy, including the most modern (high-tech) or strategic sectors. Therefore, it is 

important to identify key industry sectors and determine the demand for raw materials necessary for their further 

development in the coming years. Recently, the European Commission has been pursuing an active policy of 

acquiring minerals from primary and secondary sources, emphasizing that Europe is heavily dependent on the 
import of metals used in the new technology sector. Therefore, it is important to ensure a level playing field for 

access to resources in third countries, to support a stable supply of raw materials from European sources and to 

promote resource efficiency and promote recycling. There is still no uniform strategy for mineral resources in 

Poland, despite many attempts to implement it. The article analyzes the raw material market together with a 

forecast of the demand for selected key raw materials used in sectors of the Polish economy important for the 

development and transformation towards circular economy. 

Keywords: raw materials, circular economy, demand forecast 
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Wpływ handlu UE i Chin na emisję CO2 w latach 1997-2017 
 

1. Wprowadzenie 
Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym  

działania poszczególnych państw mają bezpośredni lub 

pośredni wpływ na pozostałe państwa. Nie oznacza to 

jednak, że wszyscy gracze globalnej sceny politycznej 

przestrzegają tych samych zasad. Niektóre państwa w 

znacznym stopniu przyczyniają się do redukcji 

globalnej emisji CO2, ponosząc przy tym wysokie 

koszty, co jednak to nie przekłada się na rzeczywiste 

redukcje emisji CO2. Celem artykułu jest potwierdzenie 
tej tezy, w szczególności w aspekcie handlu pomiędzy 

Chinami a Unią Europejską (UE). W artykule 

pominięto tylko jednego członka UE - Maltę - ponieważ 

emisja CO2 tego kraju  jest nieznaczna.  

Jak wskazano, w latach 1997-2017 Chiny miały 

ogromny wpływ na emisję CO2 w UE.  Pytaniem 

badawcze artykułu jest następujące; czy nie należy 

dążyć do tego, aby w na poziomie globalnym 

wypracowany został ujednolicony systemu, który 

zaangażuje równomiernie  wszystkie kraje w redukcję 

CO2?   

Unia Europejska i Chiny zajmują czołową pozycję 
pod względem wartości wymiany międzynarodowej. 

Chiny są największą gospodarką eksportową na świecie 

i najbardziej złożoną gospodarką według Indeksu 

Złożoności Ekonomicznej (ECI) [1]. Jeśli weźmiemy 

pod uwagę UE jako gospodarkę, to od 1970 roku 

zajmuje ona pierwsze miejsce w światowym eksporcie 

i imporcie [2,3]. Analiza największej gospodarki UE-

Niemiec, które w 2017 roku były drugą największą 

gospodarką eksportową na świecie i trzecią najbardziej 

złożoną gospodarką według wskaźnika złożoności 

ekonomicznej (ECI) [1], wskazuje że UE, jeśli chodzi  

o wzrost gospodarczy i wielkość gospodarki, jest  
w podobnym stopniu uzależnienia od innych krajów, 

jak kraje zależne od Chin (według wartości handlu 

międzynarodowego). Wszystkie działania planowane  

i realizowane przez UE mają wydźwięk 

międzynarodowy. UE i jej członkowie mogą 

wykorzystać swoją pozycję w wymianie zagranicznej 

poprzez realizację polityki energetycznej UE, 

zachęcając inne kraje, np. Chiny, do podobnych 

rozwiązań. UE może wykorzystać do tego odpowiednie 

instrumenty, takie jak opłaty ekologiczne  

i energetyczne [4].  

Badanie przeprowadzone w artykule opiera się na 

zasadzie modelu przepływu okrężnego. Istnieją dwa 
rodzaje tego modelu: zamknięty - wewnątrz kraju, i 

otwarty - obejmujący czynniki eksportu i importu. 

Oficjalna emisja CO2 jest podobna do koncepcji modelu 

zamkniętego przepływu okrężnego. Czy jest to 

właściwe podejście do tego problemu? Wydaje się, że 

nie. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym 

handel międzynarodowy jest jednym z najważniejszych 

i najbardziej wpływowych czynników w gospodarce. 

Czynnik ten ma istotny wpływ na emisję CO2, 

ponieważ zarówno  produkcji dóbr jak i usług 

towarzyszy emisja CO2. 

 
2. Wymiana handlowa między Chinami a 27 

krajami - członkami UE w latach 1997-2017. 
Chiny są uważane za drugą co do wielkości 

gospodarkę na świecie po Stanach Zjednoczonych.  

Gdyby traktować UE jako jednolitą gospodarkę, byłaby 

ona największa. Chiński eksport od wielu lat wykazuje 

tendencję wzrostową. Chiński eksport ogółem w latach 

1997-2017 osiągał wartości w przedziale od 224 mld 

USD do 2410 mld USD. W badanym okresie Chiny 

wyeksportowały najwięcej spośród wszystkich krajów 

UE, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania  

i Holandia. Wartość towarów i usług 
wyeksportowanych przez Chiny do Niemiec w latach 

1997-2017 wyniosła 1279,6 mld USD [1]. 
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Natomiast całkowity import z Chin w badanych 

latach wykazywał tendencję spadkową. Spadek 
całkowitego importu chińskiego w badanym okresie 

nastąpił w latach 1998, 2009, 2014-2016. Całkowity 

import z Chin osiągał wartości w przedziale od 122 mld 

USD do 1560 mld USD. Przez 21 lat badanego okresu, 

wzrósł on ponad dwunastokrotnie. Podobna sytuacja 

miała miejsce w przypadku chińskiego importu z 

krajów UE. W latach 1997-2017 chiński import z UE 

wzrósł z wartości 18,83 mld USD w 1997 roku do 

226,88 mld USD w roku 2017. Import Chin z UE 

pochodził głównie z Niemiec, Francji, Wielkiej 

Brytanii i Włoch. Chiny importowały z Niemiec w 

latach 1997-2017 towary i usługi o wartości 978,38 mld 
USD. W badanym okresie najwyższy wolumen 

chińskiego importu z Niemiec wystąpił w roku 2014 - 

96,7 mld USD, a najniższy w roku 1997 - 5,55 mld 

USD. W tym samym okresie Chiny zaimportowały z 

Francji towary i usługi o wartości 245,18 mld USD. 

Najwyższa wartość importu Chin z Francji miała 

miejsce w 2014 roku - 22,4 mld USD, a najniższa w 

2000 roku - 3,21 mld USD. Łącznie import Chin z 

Wielkiej Brytanii w latach 1997-2017 osiągnął wartość 

212,38 mld USD. W badanym okresie najniższa 

wartość tego importu wystąpiła w 1998 roku - 1,17 B 

USD, a najwyższa w 2015 roku - 27,6 B USD. Chiny 
importowały z Włoch w badanym okresie 177,99 mld 

USD. W tych latach najwyższa wartość chińskiego 

importu z Holandii wystąpiła w 2017 r. - 16,4 mld USD, 

a najniższa w 1999 r. - 2,09 mld USD. Zauważalny jest 

wzrost wolumenu chińskiego importu ze wszystkich 

krajów członkowskich UE. Prawie wszystkie kraje UE 

miały w badanym okresie ujemny bilans handlowy z 

Chinami. Tylko cztery z nich miały dodatni bilans 

handlowy z Chinami; były to: Finlandia (8 -krotnie), 

Rumunia (1), Irlandia (4), Szwecja (10) [1]. 

 

3. (Oficjalna - zamknięta) i (Rzeczywista - 
otwarta) emisja CO2 w Chinach i 27 
krajach członkowskich UE w latach 1997-
2017. 

Głównym celem europejskiej polityki 

energetycznej było osiągnięcie tzw. 3 × 20% do roku 

2020. Cel ten zakłada redukcję emisji CO2 o 20%  

w stosunku do roku 1990. Zakłada on również 

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  

w bilansie energetycznym do poziomu 20%. Oraz 

poprawę efektywności wykorzystania energii o 20%  

w stosunku do 1990 roku. Należy również podkreślić, 

że wskazane cele są ze sobą powiązane. Dwa ostatnie 
cele mają znaczący wpływ na redukcję emisji CO2. 

Redukcja ta z kolei wpływa na zmiany w innych celach 

polityki energetycznej UE. 

 

3.1. Oficjalna i zamknięta emisja Chin i UE 

Redukcja emisji CO2 jest jednym z priorytetów 

polityki energetycznej UE. Jednak założenie redukcji 

emisji CO2 dotyczy tylko UE i poza zachętą nie ma 

innej możliwości, aby nakłonić pozostałe kraje świata 

do podjęcia podobnych działań. Oficjalna - zamknięta 

emisja CO2 to wartość CO2 emitowanego przez 

gospodarkę danego kraju. W latach 1997-2017 Chiny 

wyemitowały łącznie 137,25 BT CO2. Od 1997 r. 

emisja CO2 w Chinach systematycznie rosła. Jedynie w 
latach 2014-2016 zanotowano niewielki spadek emisji 

CO2. Największymi emitentami CO2 na terenie UE  

w badanym okresie były: Niemcy, Wielka Brytania, 

Włochy, Francja, Hiszpania i Polska. Jeśli weźmiemy 

pod uwagę oficjalną zamkniętą emisję CO2, to Chiny  

i 12 krajów UE nie zrealizowały w 2017 roku jednego 

z trzech głównych celów polityki energetycznej UE - 

redukcji emisji CO2 do poziomu 80% emisji od roku 

1990. Jednak większość krajów UE (15) już w 2017 r. 

spełniła ten wymóg [5]. 

 

3.2. Rzeczywista-otwarta emisja CO2- po 

uwzględnieniu handlu Chin z UE 

Rzeczywista-otwarta emisja CO2 jest określona 

jako emisja CO2 danego kraju; pomniejszona o emisję 

eksportowaną w towarach i usługach danego kraju  

i powiększona o emisję importowaną w towarach  

i usługach kraju importującego. Oznacza to, że bilans 

emisji CO2 powinien zmniejszać rzeczywistą-otwartą 

emisję CO2. Poniższe wzory przedstawiają metodę 

obliczania rzeczywistych i otwartych emisji CO2 dla 

Chin: 

 

𝑆𝐵 = (
𝐸𝑥
𝐺𝐷𝑃

)%× 𝐸𝑂𝐶 − (
𝐼𝑚
𝐺𝐷𝑃

)%× 𝐸𝑂𝐶𝐶  

 

𝑬𝑨𝑶 = 𝑬𝑶𝑪 − 𝑺𝑩 

gdzie: 

SB - chiński bilans emisji CO2; 
EOC- chińska oficjalna- zamknięta emisja CO2;  

EOCC- oficjalna- zamknięta emisja CO2 Kraju, z 

którego importują Chiny. 

Ex - wartość chińskiego eksportu;  

Im - wartość chińskiego importu z danego kraju;  

PKB - chiński produkt krajowy brutto;  

(Im/PKB)% - część PKB danego kraju, z którego 

Chiny importują;  

(Ex/GDP)% - część chińskiego PKB, która została 

wyeksportowana do danego kraju;  

(Im/PKB)%*Eb - ilość importowanego CO2 w 

towarach i usługach z danego kraju do 
Chin; 

(Ex/PKB)%*Eb - ilość wyeksportowanego CO2 z 

Chin do danego kraju w produktach i 

usługach;  

EAO - rzeczywista-otwarta emisje CO2. 

 

 

Aby pokazać rzeczywistą-otwartą emisję CO2  

w danym kraju, potrzebujemy danych dotyczących 

wszystkich jego partnerów handlowych. W tym 

artykule  wykorzystano tylko kraje członkowskie UE  

i Chiny. Oznacza to, że zostanie pokazany wpływ 
krajów UE na oficjalną zamkniętą emisję CO2  

w Chinach oraz wpływ Chin na kraje UE (SB). 

Przedstawiona zostanie frakcja rzeczywistej i otwartej 

emisji CO2 w Chinach (wpływ 27 krajów 

członkowskich UE) i vice versa. 
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W całym okresie analizowanym w badaniu Chiny 
miały dodatni bilans CO2 w stosunku do wszystkich 27 

członków UE objętych badaniem. Dodatni bilans CO2 

Chin oznacza, że eksportują one więcej CO2  

w towarach i usługach niż importują z innych krajów. 

Największe dodatnie saldo CO2 wystąpiło w przypadku 

następujących krajów: Niemcy, Wielka Brytania, 

Francja, Włochy i Holandia. Chiny przez 21 lat 

objętych badaniem wyeksportowały o 1355,4 MT CO2 

więcej niż zaimportowały z Niemiec. W tym samym 

okresie SB Chin z Wielką Brytanią wyniósł 886,73 MT 

CO2. W latach 1997-2017 Chiny wyeksportowały  

o 775,51 MT CO2 więcej niż zaimportowały z Francji. 
W okresie objętym badaniem Chiny wyeksportowały  

o 675,91 MT CO2 więcej niż zaimportowały  

z Holandii. W latach 1997-2017 chiński SB z Włochami 

wyniósł 530,2 MT CO2. Najniższy SB w ciągu 21 lat 

objętych badaniem Chiny miały z: Łotwą (6,99 MT), 

Cyprem (11,02 MT) i Bułgarią (14,45 MT). Chińskie 
SB w latach 1997-2017 z wszystkimi 27 krajami UE 

wyniosły 6264,83 MT CO2, co stanowiło podobną ilość 

jak oficjalna emisja Chin w 2005 lub 2006 r. W związku 

z tą wartością należy powiększyć oficjalną zamkniętą 

emisję CO2 w UE. 

 

Chiny miały dodatni wskaźnik SB emisji CO2 przez 

cały okres 21 lat badany w tym artykule. Oznacza to, że 

chińska EAO jest niższa niż EOC. Procentowy udział 

chińskiej SB w oficjalnej emisji CO2 w latach 1997-

2017 osiągał wartości w przedziale od 1,49% (1997) do 

7,13% (2008). W latach 1997-2008 zaobserwowano 
tendencję wzrostową udziału % chińskiego OZ w 

oficjalnej emisji CO2, a w latach 2008-2017 tendencję 

spadkową.  

 

Tab. 1. Chiński SB, EOC i EAO po uwzględnieniu handlu międzynarodowego wyłącznie z UE 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

A 47,12 68,46 71,01 93,58 94,63 105,37 145,43 214,60 291,48 367,60  

B 1,49% 2,16% 2,16% 2,78% 2,68% 2,74% 3,21% 4,02% 4,78% 5,50%  

C 3166,6

9 

3163,7

4 

3294,6

6 

3362,7

0 

3525,0

3 

3845,4

5 

4534,3

9 

5337,0

3 

6099,4

8 

6677,8

6 

 

D 3119,5

7 

3095,2

8 

3223,6

5 

3269,1

2 

3430,4

0 

3740,0

7 

4388,9

6 

5122,4

2 

5808,0

0 

6310,2

6 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A 454,29 525,87 395,29 463,94 486,79 446,77 425,37 448,27 398,25 360,67 360,05 

B 6,27% 7,13% 5,13% 5,70% 5,53% 4,97% 4,60% 4,86% 4,34% 3,96% 3,90% 

C 7240,3

3 

7378,5

3 

7708,8

3 

8135,2

5 

8805,8

4 

8991,4

8 

9237,7

2 

9223,7

3 

9174,6

2 

9118,9

5 

9229,7

8 

D 6786,0

4 

6852,6

6 

7313,5

4 

7671,3

1 

8319,0

5 

8544,7

0 

8812,3

6 

8775,4

6 

8776,3

7 

8758,2

8 

8869,7

3 

A – Chiński SB, B – % Chiński SB w EOC, C – chiński EOC, D – chiński EAO 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu BP, CO2 EMISSIONS from FUEL COMBUSTION Highlights 

oraz The Observatory of Economic Complexity. 

 

Handel międzynarodowy między Chinami a UE 

spowodował zmniejszenie emisji CO2 w Chinach i jej 

zwiększenie w UE. UE miała ujemny wskaźnik SB 

emisji CO2 we wszystkich 21 latach uwzględnionych  

w tym badaniu. Oznacza to, że UE EAO jest wyższa niż 

EOC. Procentowy udział EU SB w O-C emisji CO2  
w latach 1997-2017 osiągał wartości w przedziale od 

1,15% (1997) do 12,99% (2014). Sytuacja ta 

zaszkodziła realizacji polityki energetycznej UE  

w aspekcie emisji CO2. 

 

Porównując dane tylko z roku 2017 dotyczące 

realizacji celu polityki energetycznej UE w zakresie 

redukcji emisji CO2 o 20% w stosunku do roku 1990, 

można zauważyć znaczne różnice w stopniu realizacji 

tego celu. Gdyby policzyć emisję CO2 według formuły 

emisja rzeczywista-emisja otwarta, to w każdym kraju 

członkowskim UE wartość współczynnika 

obrazującego realizację tego celu uległa pogorszeniu. 
W 2017 r. celu nie osiągnęłyby jeszcze trzy państwa: 

Chorwacja, Finlandia i Niemcy (największa 

gospodarka w UE), po uwzględnieniu handlu 

międzynarodowego tylko z Chinami. Oznacza to, że nie 

15, lecz 12 krajów UE w roku 2017 spełni wymóg 

redukcji emisji CO2 o 20% w stosunku do roku 1990. 
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Warto podkreślić, że działania podejmowane przez UE 

w zakresie realizacji polityki energetycznej UE są 
niewystarczające.  Osiem krajów członkowskich UE 

miało w 2017 roku wyższą EAC niż EOC w 1990 roku, 

a siedem miało wyższą EOC w 2017 roku niż w 1990 

roku. Siedem krajów członkowskich UE miało w 2017 

roku wartości EWO z przedziału 80-100% EWO od 

1990 roku. Kraje te nadal mają szansę na spełnienie 

wymogu redukcji emisji CO2 w polityce energetycznej 

UE do roku 2020. Naturalnym sposobem na osiągnięcie 

celów polityki energetycznej UE byłby handel 

międzynarodowy z Chinami. Wydaje się jednak, że 

bardziej właściwe jest uwzględnienie biznesu 

międzynarodowego, ponieważ mamy globalną, otwartą 
gospodarkę. 

 

Efektywność polityki energetycznej UE pokazuje 

swoje słabości po uwzględnieniu rzeczywistej  

i otwartej emisji CO2. Stwierdzono, że problem emisji 

CO2 jest problemem globalnym. Korzyści  

z jednostkowej redukcji emisji CO2, zwłaszcza  

w obszarze UE, są prawdopodobnie znikome, niż 

wynika to z danych statystycznych. 

 

Skuteczność wdrażania polityki energetycznej UE 

przez jej członków jest ograniczona tylko do terytorium 
UE. Może to powodować, że polityka energetyczna UE 

nie jest traktowana jako polityka zrównoważonego 

rozwoju i wiąże się z wysokimi kosztami. Jeśli UE jest 

zainteresowana redukcją emisji CO2, musi rozważyć 

wprowadzenie takich instrumentów, które zachęciłyby 

kraje spoza UE do podobnych działań na rzecz redukcji 

emisji CO2 [6-16]. Faktyczna emisja CO2 wskazuje 

również na nieskuteczność międzynarodowych 

porozumień o ograniczeniu emisji CO2, takich jak 

Porozumienie z Kioto. 

 

4. Wnioski 
Unia Europejska jest uważana za lidera w walce  

z globalnym ociepleniem, w walce o czystą energię  

i redukcję emisji CO2. Niestety, jej działania są 

odosobnione, co prowadzi do tego, że nawet tak duża 

gospodarka jak unijna, silnie powiązana ekonomicznie 

z innymi krajami poprzez handel, nie jest w stanie wiele 

zmienić w tej kwestii. UE i Chiny są liderami  

w światowym handlu. Unia Europejska mogłaby 

wykorzystać swoją pozycję w handlu 

międzynarodowym do osiągnięcia własnych celów 

polityki energetycznej - redukcji emisji CO2. Handel 

wiąże się ze znacznym importem CO2 ukrytego  
w towarach i usługach importowanych do UE z Chin. 

Wpływa to niekorzystnie na rzeczywistą i otwartą 

emisję CO2 we wszystkich krajach członkowskich UE. 

Dlatego też emisja CO2 w 12 krajach członkowskich 

UE w 2017 roku osiągnęła już poziom redukcji emisji 

CO2 o co najmniej 20% w stosunku do roku 1990. 

Niestety, trzy kraje, które osiągnęły ten cel w 2017 roku 

w EOC, nie zrobiły tego, biorąc pod uwagę handel  

z Chinami (EAO). Wpływ chińskiego handlu 

międzynarodowego z UE był decydujący w całym 

okresie objętym badaniem. Wpływ handlu na emisję 

CO2 był mniejszy w Chinach niż w UE. Sytuacja ta była 

spowodowana przez cztery wskaźniki: PKB kraju, % 

eksportowanego PKB i % importowanego PKB oraz 
przez Oficjalnie Zamkniętą Emisję CO2. Wszystkie one 

razem spowodowały znaczącą różnicę między EOC  

i EAO w Chinach i UE.   

 

Wyniki badań wskazują, że emisja CO2 jest 

problemem globalnym. Konieczne jest rozważenie 

przez UE wprowadzenia nowego instrumentu, który 

byłby zachętą dla krajów spoza UE do podejmowania 

praktycznych działań na rzecz redukcji emisji CO2. 

 

W tym celu można by wprowadzić nowe narzędzie, 

jakim jest podatek ekoenergetyczny. UE stosowałaby 
go wobec wszystkich partnerów handlowych, 

poszczególnych krajów lub grup krajów. Dodatkowo 

podatek ten dotyczyłby wielkości całkowitego eksportu 

poszczególnych krajów do UE [4]. 
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Streszczenie 
Unijna polityka energetyczna koncentruje się na trzech głównych celach. Zgodnie z założeniami do 2020 r. UE 

zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 20% w stosunku do poziomu 

z 1990 r., poprawienia efektywności energetycznej o 20% i zwiększenia udziału energii odnawialnej do 20%. 

Jednym z głównych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery na skutek antropopresji gazów jest CO2. 

Emisja CO2 uznawana jest za problem o charakterze globalny. Celem artykułu jest analiza wpływu chińskiego 

eksportu do UE oraz eksportu z UE na rzeczywistą emisję CO2 w Chinach w latach 1997-2017. W artykule 

uwzględniono grupę krajów, które są największymi emitentami CO2 w UE i Chinach. W artykule celowo 

pominięto Maltę - ze względu na jej  znikomy poziom emisji CO2. Rzeczywistą otwartą emisję CO2 uzyskano 

poprzez zastosowanie wskaźnika rzeczywistej emisji. Emisja ta uwzględnia transfer CO2 w eksportowanych 

produktach i usługach z Chin do UE i odwrotnie. Jak wskazują wyniki badań, rzeczywiste emisje CO2 w Chinach 

i UE znacznie różniły się od oficjalnych danych dotyczących emisji CO2. Istotne jest również wskazanie, że 
pojedyncze działania samej Unii Europejskiej w zakresie redukcji CO2  nie przynoszą zamierzonego celu zarówno 

na poziomie globalnym jak i regionalnym. Podejście zaprezentowane w artykule w istotny sposób wpływa na 

poziom realizacji celów polityki energetycznej UE. 

Słowa kluczowe: Handel międzynarodowy, UE, Chiny, Rzeczywista-otwarta emisja CO2 

 

Impact of EU and China trade on CO2 emissions from 1997 to 2017 
Abstract 

The EU energy policy focuses on three main objectives. According to the objectives, by 2020. EU has committed 

to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% from 1990 levels, improve energy efficiency by 20% 
and increase the share of renewable energy to 20%. One of the main GHGs emitted into the atmosphere as a 

result of anthropopressure is CO2. CO2 emission is considered as a global problem. The purpose of this article 

is to analyze the impact of Chinese exports to the EU and exports from the EU on China's actual CO2 emissions 

from 1997 to 2017. The article considers the group of countries that are the largest CO2 emitters in the EU and 

China. The article intentionally omits Malta - due to its negligible CO2 emissions. The actual open CO2 emissions 

were obtained by applying the real emission factor. These emissions take into account the transfer of CO2 in 

exported products and services from China to the EU and vice versa. As the results indicate, the actual CO2 

emissions in China and the EU were significantly different from the official CO2 emission data. It is also 

important to point out that the European Union's single action alone in reducing CO2 does not achieve the 

intended goal at either the global or regional level. The approach presented in the article significantly affects 

the level of achievement of EU energy policy objectives. 

Keywords: International trade, EU, China, Actual-open CO2 emissions 
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Restrukturyzacja pracowników przemysłu węglowego do 

odnawialnych źródeł energii na przykładzie projektu RES-

SKILL  
 

1. Wprowadzenie 

Europejski Zielony Ład to inicjatywa polityczna 

Komisji Europejskiej, której nadrzędnym celem jest 

osiągnięcie naturalności klimatycznej UE do 2050 r. 
[1]. Jednak takie działania rozpoczęły się znacznie 

wcześniej, bo już w 2014 r. przyjęto ramy nowej 

europejskiej polityki energetycznej oparte, na pakiecie 

klimatyczno-energetycznym UE do 2020 [1], które 

zostały poddane rewizji w 2018 r. Najistotniejszymi 

elementami Unijnej polityki stały się następujące 

postanowienia; 

• redukcja o przynajmniej 40% emisji gazów 

cieplarnianych w porównaniu z poziomami z 

1990 r.,  

• zwiększenie do 32% udziału energii 

odnawialnej we wszystkich źródłach 
zużywanej energii,  

• poprawa efektywności energetycznej o 32,5%, 

a także połączenia międzysystemowe 

obejmujące co najmniej 15% systemów 

elektroenergetycznych UE.  

W roku 2020 Komisja przyjęła plan w zakresie celów 

klimatycznych do 2030 r., w którym nastąpiła 

aktualizacja celów redukcji emisji o 55% w porównaniu 

z poziomami z 1990 r. Ponadto, w 2021 r. Komisja 

przyjęła Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram 

na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 

2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [2], które 

ma wspierać realizację Europejskiego Zielonego Ładu 

jak i Porozumienia Paryskiego.  

Zgodnie z założeniem Zielony Ład ma przekształcić 

UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną 

gospodarkę. Z drugiej jednak strony oczekuje się, że 

dekarbonizacja UE w kolejnych dziesięcioleciach 

spowoduje utratę około 76 000 miejsc pracy w 

kopalniach i zakładach węgla do 2025 r. oraz około 154 

000 do 2030 r. Oznacza to, że przejście na 
zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę 

będzie wymagało inwestycji w całej Europie. Kraje 

konsorcjum projektu RES-SKILL, Grecja, Niemcy, 

Austria, Rumunia, Polska i Bułgaria zostaną 

szczególnie dotknięte transformacją energetyczną, 

ponieważ stanowią obecnie około 81% całkowitej siły 

roboczej przemysłu węglowego w UE. Te kraje będą 

wymagały restrukturyzacji i dywersyfikacji 

działalności gospodarczej, utrzymania spójności 

społecznej oraz szkolenia pracowników i młodzieży, 

aby przygotować ich do zielonych zawodów 
przyszłości. Jednocześnie skokowy wzrost zatrudnienia 

w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ma już 

miejsce i oczekuje dalszego intensywnego rozwoju 

zatrudnienia w tym sektorze. Oznacza to, że przejście 

na zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę 

będzie wymagało inwestycji w całej Europie, a także 

stworzenia adekwatnych kursów restrukturyzacyjnych, 

co nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie państw 

kotwicy węglowej [4]. Mechanizm sprawiedliwej 

transformacji jest kluczowym narzędziem służącym 

zapewnieniu, by transformacja na rzecz gospodarki 

klimatycznie neutralnej przebiegała w sposób 
sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie 

[5].  

2. Zielone miejsca pracy a restrukturyzacja 

pracowników przemysłu węglowego do 

odnawialnych źródeł 

Zgodnie z zasadami Just Transition proces 

transformacji energetycznej powinien opierać się na 

następujących narzędziach: 

➢ emerytura, 

➢ odprawy górnicze, 

➢ zmiana pozycji wewnątrz zakładu, 

➢ przeniesienie do innego zakładu, 

➢ przejście do pracy przy procesie 

zamykania kopalni, 

➢ przekwalifikowanie do zawodu innego 
niż górnictwo. 

W kontekście projektu Res-Skill w centrum 

zainteresowania jest potencjał, który niesie za sobą 

możliwość przekwalifikowania się pracowników 

przemysłu węglowego do sektora energii odnawialnej 

(OZE) [6]. 

Zielone miejsca pracy to te, które pośrednio lub 

bezpośrednio wpływają na korzyści środowiskowe 

[7,8]. Zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, 

zielone miejsca pracy to takie, które wytwarzają towary 

i usługi w celu zapobiegania, ograniczania, 
minimalizowania lub korygowania szkód dla 

środowiska, wody, powietrza i gleby, a także 

ograniczają problemy związane z wytwarzanymi 
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odpadami, emitowanym hałasem i zagrożeniami dla 

ekosystemów [9]. Zielone miejsca to takie stanowiska 
w rolnictwie, produkcji, administracji, badaniach i 

rozwoju lub usługach, które mogą przyczynić się do 

poprawy jakości środowiska (UNEP) [10]. Według 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), zielone 

miejsca pracy mogą przyczynić się do ochrony 

ekosystem, przeciwdziałać zmianom klimatycznym czy 

zwiększyć efektywne zużycie energii i surowców, a 

także, ograniczać emisję gazów cieplarnianych, 

minimalizować ilość wytwarzanych odpadów i 

zanieczyszczeń (ILO) [11]. Według szacunków zmiany 

w sposobie produkcji energii mogą przyczynić się do 
utworzenia 18 milionów zielonych miejsc pracy na 

poziomie światowej gospodarki. Oczekuje się, że 

zielona gospodarka, stanie się istotnym elementem w 

przeciwdziałania ubóstwu, a tym samym pomoże w   

poprawie jakości i warunków życia.  

Polityka energetyczna UE kładzie szczególny nacisk na 

efektywne wykorzystanie energii odnawialnej ze źródeł 

przedstawionych w tabeli 1. 

 

Tab. 1. Odnawialne źródła energii 

 

Energia wiatrowa 

 

Ogniwo fotowoltaiczne 

Panele słoneczne 

 

Hydro  Lądowa energetyka 

wiatrowa 

Morska energetyka 

wiatrowa 

 

Biomasa 

 

Mikro hydro, małe hydro, 

duże hydro 

 

Energia 

geotermalna 

 

Paliwa z biomasy stałej 

Zasoby biomasy Liquide 

Gaz wysypiskowy i 

komunalne odpady stałe 

Biopaliwa płynne 

  

Energia wiatrowa 

 

Na energię elektryczną 

lub ciepło 

 

Hydro  Ogniwo fotowoltaiczne 

Panele słoneczne 

 

Biomasa Lądowa energetyka 

wiatrowa 

 Morska energetyka 

wiatrowa 

 

Energia 

geotermalna 

 

Mikro hydro, małe hydro, 

duże hydro 

 

 

Źródło: Opracowanie własne, oparte na definicji 

EUROSTAT 
 

W sektorze OZE wyróżnia się trzy najistotniejsze 

kategorie stanowisk pracy: 

1. instalacja, deinstalacja, konserwacja, 

2. produkcja, eksploatacja, wydobycie i przetwarzanie 

paliwa, 

3. kategoria odnosząca się do produkcji energii z 

biomasy. 

Analizy dokonane przez konsorcjum w ramach 

realizacji projektu Res- Skill wskazują, że przez wgląd 

na podobny zestaw umiejętności, kompetencji i wiedzy 

pracownicy przemysłu węglowego wydają się być 
idealnie przygotowani do restrukturyzacji zawodowej 

do stanowisk w sektorze OZE. Umiejętności, wiedza i 

kompetencje pracowników przemysłu węglowego są i 

będą pożądane w przemyśle fotowoltaicznym (PV) i 

wiatrowym. Mogą one z powodzeniem przełożone być 

na zawody takie jak: instalator/technik fotowoltaiki 

słonecznej i farmy wiatrowej czy technik turbin 

wiatrowych. Dzięki charakterystycznym dla tej grupy 

zawodowej umiejętnościom, kompetencjom i wiedzy   

pracownicy przemysłu węglowego mogą po odbyciu 

kursów restrukturyzacyjnych w relatywnie łatwy 
sposób przejść proces transformacji zawodowej -od 

przemysłu węglowego do pracy w sektorze OZE. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach 

projektu Res-Skill oczekuje się, że wyzwaniem 

zarówno dla jednostek edukacyjnych, przyszłych 

pracodawców jak i z punktu widzenia samego rynku 

pracy dużym wyzwaniem w niedalekiej przyszłości 

stanie się nie tylko wzrost liczby pracowników 

przemysłu węglowego, poszukujących zatrudnienia, ale 

także wzrost liczby nowych stanowisk w sektorze OZE. 

Niezmiernie istotnym wydaje się fakt, że inicjatywy w 

zakresie przekwalifikowania pracowników przemysłu 
węgla do sektora OZE są obecnie bardzo ograniczone, 

a tylko jeden kraj UE oferuje odpowiednie kursy C-

VET (Niemcy, kurs trwający 2,5 roku) [12]. 

Co więcej, zapotrzebowanie na miejsca pracy w 

sektorze OZE w UE-27 według danych, ma wzrosnąć o 

ponad 300 000 nowych miejsc pracy rocznie do 2030 r. 

– z czego 60 % stanowisk energii wiatrowej a 24% w 

fotowoltaice[13]. Nowe miejsca pracy w sektorze OZE 

w krajach partnerskich projektu Res-Skill mogłaby 

wchłonąć do 90% obecnych miejsc pracy związanych z 

węglem. Na przykład Niemcy, Polska i Grecja są 
liderami pod względem potencjału morskiej energetyki 

wiatrowej; niektóre niemieckie regiony węglowe mają 

najwyższe potencjalnie zatrudnienie w energetyce 

wiatrowej [14] (około 16 000 nowych miejsc pracy) i 
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słonecznych systemach fotowoltaicznych 

montowanych na dachach (około 3 000 nowych miejsc 
pracy). 

Projekt Res-Skill ma na celu poprawę oferty kształcenia 

i szkolenia zawodowego w branży energetycznej, 

skierowanego do pracowników przemysłu węglowego, 

w celu zwiększenia ich możliwości ponownego 

zatrudnienia i jednoczesnego zaspokojenia 

zapotrzebowania branży OZE na wykwalifikowanych 

pracowników. Konkretnymi celami projektu jest 

opracowanie nowatorskiego programu nauczania i 

dostosowanych treści szkoleniowych tak, aby ułatwić 

reorientację pracowników przemysłu węglowego do 
sektora OZE.  

Materiały szkoleniowe są tworzone z myślą o 

ułatwieniu pracownikom przemysłu węglowego 

szkolenia i zapewnienia im przejścia do odpowiednich 

zawodów w sektorze OZE. Jednak oprócz głównej 

grupy docelowej i organizacji zaangażowanych w 

projekt, partnerzy projektu pragną zwrócić się do 

wszystkich zainteresowanych którzy rozważają 

możliwość przekwalifikowania zawodowego do 

sektora OZE.  

Z tego właśnie powodu struktura programu nauczania 

(sylabus) oraz materiały szkoleniowe opracowane przez 
konsorcjum Res-Skill będą oferowane jako otwarte 

zasoby edukacyjne (OER - Open Educational 

Resources), tak aby mogły z tych treści korzystać 

również osoby nie objęte projektem.  Zasoby te będą 

publiczne i swobodnie dostępne w wersjach 

edytowalnych, tak aby wspierać zarówno procesy 

edukacyjne na szeroką skalę jak i swobodny dostęp do 

wiedzy, a także promować innowacyjne formy edukacji 

z wykorzystaniem nowych technologii i treści 

cyfrowych. Elastyczna metoda realizacji szkoleń w 

ramach projektu umożliwi dorosłym słuchaczom 
dostosowanie ścieżek kształcenia do ich zainteresowań 

i umiejętności, a także zachęci ich do korzystania z 

coraz bardziej zaawansowanych kursów. Co więcej 

promocja innowacyjnych praktyk edukacyjnych jest 

zgodna z celami UE w zakresie wykorzystania 

technologii i rozwoju kompetencji cyfrowych w 

kształceniu i szkoleniu, jak określono w planie 

działania na rzecz edukacji cyfrowej [15]. 

 

3. Projekt Res- Skill. Narzędzie do restrukturyzacji 

pracowników przemysłu węglowego do 

odnawialnych źródeł energii  

Dotychczas w ramach projektu osiągnięto następujące 

cele;  

➢ opracowano metodykę mapowania wymagań 

związanych z przejściem na inne stanowiska 

pracy i wzajemnym uzupełnianiem się 

umiejętności, 

➢ zebrano informacje na temat 

komplementarności umiejętności, nowych 

wymagań sektora OZE oraz możliwości 

szkoleniowych w zakresie przechodzenia 

pracowników sektora przemysłu węglowego 
do pracy w sektorze OZE, 

➢ przeanalizowano zebrane materiały i 

zdefiniowano efekty procesów edukacyjnych  

➢ dokonano sektorowo/społecznej walidacji 

efektów kształcenia z udziałem interesariuszy 
i ekspertów  

➢ stworzono zestaw narzędzi do reorientacji 

zawodowej 

➢ dokonano analizy dopasowania umiejętności i 

opracowano profile przejściowe  

➢ stworzono narzędzie do oceny umożliwiające 

określenie ścieżek kształcenia 

➢ stworzono raport zawierający wytyczne i 

zalecenia dla organizatorów kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz pracodawców. 

Jednak najistotniejszym osiągnięciem projektu jest 
stworzenie narzędzia on-line dla pracowników 

przemysłu węglowego, chcących przekwalifikować się 

do pracy w sektorze OZE. Narzędzie dostępne jest w 

wersjach językowych wszystkich partnerów projektu na 

stronie 

https://maiertim.com/umfragen/index.php/959663?new

test=Y&lang=en.  

 

 
 

Rys.1. Strona projektu z narzędziem do 

restrukturyzacji pracowników przemysłu 

węglowego do odnawialnych źródeł energii 

 

Głównym celem narzędzia edukacyjnego stworzonego 

w ramach projektu Res-Skill jest zaoferowanie 

organizatorom kursów a także, pracodawcom z sektora 

OZE instrumentu do określania najwłaściwszej ścieżki 

kształcenia, jaką powinna podążać osoba, która 

przechodzi restrukturyzację zawodową. Narzędzie w 

postaci internetowego formularza oceny, sugeruje, jakie 

umiejętności, kompetencje i wiedzę dana osoba 

powinna nabyć, tak aby zwiększyć swoje szanse na 

zatrudnienia w sektorze OZE. Dodatkowo narzędzie 
umożliwia określenie optymalnego dla danej osoby 

profilu zawodowego w branży OZE. Oznacza to, że 

dzięki użyciu narzędzia edukacyjnego opracowanego w 

ramach projektu Res-Skill, każda osoba otrzymuje swój 

zindywidualizowany profil przejściowy. Portfolio Res-

Skill jest narzędziem internetowym przeznaczonym do 

indywidualnego wykorzystania przez pracowników 

przemysłu węglowego w celu stworzenia swego 

rodzaju "paszportu" wcześniejszych doświadczeń, a 

tym samym określenia kompetencji, umiejętności i 

wiedzy, które dana osoba posiada ze względu na 

specyfikę wykonywanego wcześniej zawodu. 
Narzędzie wchodzące w skład zestawu 

restrukturyzacyjnego RES-SKILL umożliwia analizę 

głównych zadań, umiejętności technicznych, 

obowiązków, wiedzy, umiejętności miękkich i 

https://maiertim.com/umfragen/index.php/959663?newtest=Y&lang=en
https://maiertim.com/umfragen/index.php/959663?newtest=Y&lang=en
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cyfrowych związanych z danym stanowiskiem 

posiadanych przez jej użytkownika. Możliwym zatem 
staje się łatwe odzwierciedlenie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji pracowników sektora węglowego w 

formie specjalnego dedykowanego życiorysu (CV). 

Największym wyzwaniem dla konsorcjum projektu 

było stworzenie adekwatnego narzędzia/programu, 

które byłoby adekwatne do oczekiwań finalnego 

odbiory, czyli pracowników przemysłu węglowego. 

Dość istotną komplikacją było użycie własnego 

pseudokodu programu. Wymagało to wielu prób, a 

także wielu poprawek, ulepszeń i zmian. Należy 

wspomnieć również o często pojawiających się 
błędach, które występowały w wersji testowej. 
Edukacyjne narzędzie internetowe zostało oparte na 

szeregu ankiet przeprowadzonych wśród ekspertów, 

specjalistów a także interesariuszy we wszystkich 

krajach partnerskich konsorcjum projektu. Kolejną 

częścią składową edukacyjnego narzędzia 

internetowego były profile zawodowe i profile 

przejścia, które również zostały opracowane we 

wcześniejszych fazach projektu. 

Natomiast materiały szkoleniowe są tworzone z myślą 

o ułatwieniu pracownikom sektora węglowego 

szkolenia i zapewnienia im szybkiego i komfortowego 
przejścia do odpowiednich zawodów w sektorze OZE. 

Dzięki kontentom edukacyjnym przygotowanym przez 

konsorcjum projektu pracownicy przemysłu 

węglowego będą mogli uniknąć długiego szkolenia (ok. 

2 lat) oferowanego obecnie w ramach istniejących 

kursów VET (Voational Education and Training), 

korzystając jedynie z krótkiego kursu lub szkolenia w 

miejscu pracy.  

4. Zakończenie 

Dekarbonizacja EU27 wydaje się projektem 

niezmiernie ambitnym. Podkreślić jednak należy, że 

według wszelkich szacunków transformacja 
energetyczna może przyczynić się do poważnych zmian 

na europejskich rynkach pracy. Według danych 

opracowanych na potrzeby projektu Res-Skill 

dekarbonizacja może spowodować utratę ponad ~ 76 

tys. miejsc pracy w kopalniach i elektrowniach 

węglowych do 2025 r. (154 tys. do 2030 r.). Z drugiej 

jednak strony następuje gwałtowny wzrost zatrudnienia 

w sektorze OZE. Jak się wydaje to właśnie ta nisza 

rynkowa może stanowić restrukturyzacyjną szansę dla 

pracowników przemysłu węglowego, którzy dzięki 

odpowiednim kursom edukacyjnym mogą wykorzystać 

swoje wykształcenie i doświadczenie w nowej branży. 
Umiejętności pracowników przemysłu węglowego 

wydają się być nie tylko przydatne, ale także są 

poszukiwane w przemyśle fotowoltaicznym i 

wiatrowym. Celem projektu Res-Skill jest pomoc w 

takiej restrukturyzacji. W ramach projektu stworzony 

został specjalistyczny zestaw narzędzi, umożlwiających 

płynną restrukturyzację.  
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zależności między polityką, prawem, 

zarządzaniem i techniką, Wolters Kluwer SA, 

Warszawa. 

11. Canberra, J., Hughes, G. (2011). The myth of 

green jobs, The Global Warming Foundation 

Report No.3, London. 

12. European Commission. Climate change 

impacts and adaptation in Europe. JRC Science 

for 

Policy.https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/file
s/pesetaiv_summary_final_report.pdf  (dostęp 

03.03.2022).  

13. EurObserv’ER. The State of Renewable 

Energies in Europe. 

https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/

dokumente/ccx/2020/The-state-of-renewable-

energies-in-Europe-2019.pdf (dostęp 

05.03.2022). 

14. European Commission. Europe 2020. A 

European strategy for smart, sustainable, and 

inclusive growth. 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%2



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 29 

0EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-
%20EN%20version.pdf (dostęp 01.02.2022). 

15. Komisja Europejska. Plan działania w 

dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 

(dostęp 28.03.2022). 

16. European Commission. Europe 2020. A 

European strategy for smart, sustainable, and 

inclusive growth. 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%2

0EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-

%20EN%20version.pdf (dostęp 06.01.2022). 

17. International Labour Organization (ILO). What 

is a Green Jobs?                                                                         

http://www.ilo.org/global/topics/green 
jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm 

(dostęp 11.11.2021).  

18. International Labour Organization. Greening 

with jobs—World Employment and Social 

Outlook 2018 https://ilo.org/global/ 

publications/books/WCMS_628654/lang–

en/index.ht (dostęp 15.03.2022).       

               

 

 

 

                                                                                                                           
 

Streszczenie 
Zgodnie z założeniem Europejski Zielony Ład ma przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i 

konkurencyjną gospodarkę. Z drugiej jednak strony oczekuje się, że dekarbonizacja UE w kolejnych 

dziesięcioleciach spowoduje utratę około 76 000 miejsc pracy w kopalniach i zakładach węgla do 2025 r. oraz 

około 154 000 do 2030 r. Oznacza to, że przejście na zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę będzie 
wymagało inwestycji w całej Europie. Kraje konsorcjum projektu RES-SKILL, Grecja, Niemcy, Austria, 

Rumunia, Polska i Bułgaria zostaną szczególnie dotknięte transformacją energetyczną, ponieważ stanowią 

obecnie około 81% całkowitej siły roboczej węgla w UE. Projekt RES-SKILL ma na celu poprawę oferty 

kształcenia i szkolenia zawodowego w branży energetycznej, skierowanego do pracowników sektora 

węglowego, w celu zwiększenia ich możliwości ponownego zatrudnienia i jednoczesnego zaspokojenia 

zapotrzebowania branży OZE na wykwalifikowanych pracowników.  

 

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, OZE, projekt Res-Skill  

 

 Restructuring of Coal Industry Workers to Renewable Energy Sources. Case Study   RES-SKILL 
Project  
Abstract 

The European Green Deal is intended to transform the EU into a modern, resource-efficient and competitive 

economy. On the other hand, however, the decarbonization of the EU over the next decades is expected to result 

in the loss of about 76,000 jobs in coal mines and plants by 2025 and about 154,000 by 2030. This means that 

the transition to a sustainable and climate-neutral economy will require investment across Europe. The countries 

of the RES-SKILL project consortium, Greece, Germany, Austria, Romania, Poland and Bulgaria, will be 

particularly affected by the energy transition as they currently represent about 81% of the total EU coal 

workforce. The RES-SKILL project aims to improve the provision of vocational education and training in the 

energy sector, targeted at coal workers, in order to increase their re-employment opportunities and at the same 

time to meet the needs of the RES industry for skilled employees. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Keywords: restructuring, RES, Res-Skill project 
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