
FUNDUSZE UE SZANSĄ NA ZIELONĄ 

TRANSFORMACJĘ GOSPODARKI POLSKI

Jak polityka spójności UE może pomóc Polsce 
spełnić wymagania Zielonego Ładu?
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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD I PAKIET FIT FOR 55 – NA CZYM POLEGAJĄ?

• W 2020 r. Unia Europejska zdecydowała o wdrożeniu strategii Europejskiego Zielonego Ładu 

(European Green Deal). Jej głównym celem jest osiągnięcie w UE zerowej emisji gazów cieplarnianych 

netto do 2050 r. (netto oznacza, że Europa nie będzie mogła emitować więcej, niż jest w stanie 

pochłonąć). Początkowo, jako cel pośredni wyznaczono redukcję emisji do 2030 r. o 40 proc. 

(względem 1990 r).

• Z kolei w 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet Fit For 55 (Gotowi na 55), który zakłada 

nowy, ambitniejszy cel pośredni – do 2030 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 

55 proc. (względem 1990 r). Fit for 55 to zestaw szeregu regulacji, które dotkną wszystkich sektorów 

gospodarki. Pakiet zakłada m.in. wprowadzenie osobnego systemu ETS dla transportu lądowego i 

budownictwa, a także zniesienie ulg dla lotnictwa. Auta produkowane w Europie od 2030 r. mają 

emitować o 55 proc. mniej CO2 w porównaniu z 2021 r., a od 2035 r. wszystkie rejestrowane 

samochody mają być bezemisyjne.

• Warto podkreślić, że polityka nastawiona na zieloną transformację to nie jest jedynie pomysł Komisji 

Europejskiej. Unia Europejska wpisuje się w ten sposób w szeroki, globalny trend. W porozumieniu 

paryskim podpisanym w grudniu 2015 r. 195 państw zobowiązało się m.in. do redukcji emisji w celu 

osiągnięcia neutralności emisyjnej w drugiej połowie stulecia.

• Dla Polski transformacja w kierunku nisko, a później zeroemisyjnej gospodarki oznacza w najbliższej 

dekadzie koszt na poziomie ok. 2,5-3 proc. PKB, czyli ok. 60 mld zł w dzisiejszych cenach. Jest to koszt 

dodatkowych inwestycji i wydatków bieżących, ponad te, które byłyby realizowane bez polityki 

klimatycznej. Fundusze europejskie pozwolą zapewnić istotną część finansowania tej transformacji.  



Co Polska musi zrobić w ramach Zielonego Ładu



Porównanie aktualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i założonych celów pokazuje, jak gigantyczne wyzwanie 
postawiła przed sobą Unia Europejska. Kraje członkowskie muszą gwałtownie przyspieszyć redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, aby sprostać celom klimatycznym. Emisje muszą spadać dużo szybciej niż w przeszłości. 

Źródło: SpotData; EEA
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Co Europejski Zielony Ład oznacza dla Polski? 
Konieczność gwałtownego przyspieszenia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 
dekadzie między 2010 a 2019 rokiem emisje 
niemal nie się nie zmieniły, wynosząc ok. 400 
mln ton (tzw. ekwiwalentu CO2). 
Z jednej strony, emisje spadały w energetyce 
czy w gospodarstwach domowych, ale 
jednocześnie rosły w transporcie i 
przetwórstwie. Polska musi zatem 
przyspieszyć spadek w tych obszarach, w 
których emisje spadają oraz odwrócić wzrost 
w tych, w których emisje rosną. 

Wielkość emisji gazów cieplarnianych w Polsce (oś X, w mln ton ekwiwalentu 
CO2) oraz ich łączna zmiana w latach 2010-2018 (oś Y, w proc.)

Źródło: SpotData, Eurostat

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD I PAKIET FIT FOR 55 - WYZWANIA DLA POLSKI



Jednym z mechanizmów europejskiej polityki 
energetycznej, którego zadaniem jest 
wspomaganie transformacji, jest ETS (Emission
Trading System) - system opłat za emisje 
gazów cieplarnianych w przemyśle (także w 
energetyce). Jego celem jest obniżenie 
biznesowej opłacalności korzystania z 
wysokoemisyjnych rozwiązań i jednocześnie 
zgromadzenie publicznych funduszy na zielone 
inwestycje. Działa on w ten sposób, że każda 
firma z sektorów objętych systemem musi 
posiadać prawa do emisji, które kupuje na 
rynku lub w aukcjach rządowych. 
Zgodnie z pakietem Fit for 55, UE wprowadzi 
osobny system ETS (tzw. mini-ETS) dla 
transportu lądowego i budownictwa 
(najwcześniej od 2026 r.). To będzie 
rewolucyjna zmiana, a sektory te, podobnie 
jak teraz przemysł, znajdą się pod presją na 
obniżanie emisji.

Emisje gazów cieplarnianych w Polsce w sektorach nie objętych 
systemem ETS, 2005=100

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD I PAKIET FIT FOR 55 - WYZWANIA DLA POLSKI

Źródło: SpotData, KOBiZE
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Polska należy do grupy krajów, gdzie relatywnie dużą część pracowników jest zatrudniona w branżach, które zostaną najmocniej 
przekształcone przez Green Deal. Odsetek ten wynosi prawie 10 proc., a średnia dla UE to 6,2. Dlatego transformacja 
energetyczna stanowi potencjalne ryzyko negatywnych efektów społecznych, jeżeli działalność tych branż będzie mocno 
zaburzana. Aby tego uniknąć konieczne będą m.in. wspierane publicznie inwestycje w najbardziej dotkniętych regionach.

Źródło: SpotData na podstawie danych OECD
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Ile będzie kosztował Zielony Ład



Aby sprostać wyzwaniom związanym z Fit for 55 Polska będzie musiała 
do 2030 r. przeprowadzić inwestycje wysokości ok. 527 mld euro – tak 
wynika z analizy Banku Pekao. Ale duża część z tych inwestycji i tak 
musiałaby zostać przeprowadzona. Koszty dodatkowe wyniosą mniej 
niż połowę tej kwoty.  

Źródło: Bank Pekao

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA – ILE TO BĘDZIE NAS KOSZTOWAŁO?

Polska musi do 2030 r. przeprowadzić 
inwestycje o wartości ok. 7 proc. swojego 
PKB, aby osiągnąć cele klimatyczne. Część 
tych inwestycji byłaby realizowana nawet bez 
Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit For 
55, w normalnym trybie odnawiania majątku 
produkcyjnego. 

Eksperci szacują, że koszty dodatkowe 
związane z Europejskim Zielonym Ładem i 
pakietem Fit For 55 wynoszą ok. 2,5-3 proc. 
PKB (ok. 60 mld zł rocznie). O tyle więcej 
muszą wynieść inwestycje w porównaniu do 
wariantu bez polityki klimatycznej. 
Największe inwestycje potrzebne są wciąż w 
sektorze energetycznym, który musi odejść 
od węgla. Kolejne na liście są inwestycje w 
ograniczenie zużycia energii przez 
gospodarstwa domowe. A następnie redukcje 
emisji przez transport i przemysł.  

Scenariusz Fit for 
55

Energetyka

a) wytwarzanie prądu koszty ETS 85,3

b) wytwarzanie ciepła koszty ETS 24,0

łącznie niezbędne inwestycje 226,0

Przemysły energochłonne koszty ETS 25,6

Transport drogowy koszty ETS 5,6

Gospodarstwa domowe niezbędne inwestycje

a) transport indywidualny koszty ETS 10,4

b) emisje z budynków koszty ETS 8,4

c) wzrost efektywności energetycznej 142,2

Budynki niemieszkalne 1,6

Łącznie 527,5



Jak fundusze europejskie wesprą realizację Zielonego Ładu
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Fundusze, które Polska będzie mogła 
przeznaczyć na transformację energetyczną, 
dzielą się zasadniczo na trzy kategorie: 1. 
środki z budżetu UE, w tym polityka 
spójności; 2. mechanizm handlu emisjami 
ETS; 3. inne fundusze zagraniczne (np. 
norweskie).
W ramach polityki spójności przyznawane są 
środki z dobrze znanych już w Polsce 
instrumentów - Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu 
Spójności. Dodatkowo w budżecie na lata 
2021-2027 utworzono Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji. Ponadto, niezależnie od 
polityki spójności ustanowiono Instrument 
Odbudowy i Odporności, który będzie 
stymulował rozwój europejskiej gospodarki 
po kryzysie wywołanym pandemią. Ma on 
również za zadanie wspierać spójność w UE.

Istnieje szereg funduszy i instrumentów, z których Polska będzie mogła 
wspierać swoją zieloną transformację. Polityka spójności finansowana 
z budżetu Unii Europejskiej to jedno z kluczowych źródeł finansowania.

Źródło: Forum Energii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA – Z JAKICH FUNDUSZY POLSKA MOŻE KORZYSTAĆ?



Koszty obniżania emisji gazów cieplarnianych w latach 2022-2030 mogą wynosić ok. 60 mld zł rocznie, czyli ok. 510 mld zł. Do 
2027 roku Polska powinna otrzymać na cele klimatyczne z Unii Europejskiej ok. 170 mld zł, a jeżeli finansowanie będzie 
kontynuowane po tej dacie w podobnym tempie, to do 2030 roku wsparcie sięgnie 250 mld zł – połowę potrzeb finansowych.
Dodatkowo, w latach 2020-2030 Polska otrzyma z ok. 330 mld zł z funduszy opartych na systemie handlu emisjami ETS.

Źródło: Forum Energii

POLITYKA SPÓJNOŚCI - PODSUMOWANIE
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Fundusze na transformację energetyczną w Polsce w ramach polityki spójności i Instrumentu Odbudowy i 
Odporności w latach 2021-2027
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Poprzez regulacje polityka spójności tworzy 
dodatkowy bodziec do inwestycji w zielone 
rozwiązania. W obecnej perspektywie 
budżetowej po raz pierwszy kraje-
beneficjenci są zmuszeni do inwestowania 
funduszy europejskich w zieloną 
gospodarkę, jeśli chcą w ogóle z nich 
korzystać. Minimalne limity wydatków na 
cele klimatyczne różnią się w zależności od 
funduszu (od 25 do 100 proc.). Dodatkowo, 
od 2021 r. wprowadzono zasadę „nie 
szkodzić” - żadne wydatki z budżetu UE nie 
mogą finansować inwestycji niosących 
znaczne szkody dla środowiska. W ten 
sposób zablokowana została możliwość 
wykorzystania funduszy UE na inwestycje 
np. w energię z węgla.

Beneficjenci funduszy europejskich są zmuszeni do inwestowania 
funduszy w zieloną gospodarkę. Dla poszczególnych funduszy wdrożono 
minimalne progi wydatków na cele klimatyczne. Dla całego budżetu UE 
na lata 2021-2027 ustanowiono minimalny próg 30 proc.

Źródło: Forum Energii

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – MINIMALNE PROGI WYDATKÓW NA CELE KLIMATYCZNE
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Pierwszym kluczowym filarem funduszy na 
transformację dla Polski jest polityka 
spójności. W perspektywie finansowej 
2021-2027 rozbudowano ją o Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji (Just 
Transition Fund). Pieniądze z niego zostaną 
skierowane wyłącznie do podregionów 
najmocniej dotkniętych Zielonym Ładem 
na terenie województw śląskiego, 
małopolskiego, dolnośląskiego, 
wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. 
Fundusze mają zwiększyć inwestycje m.in. 
w miejsca pracy poza górnictwem i 
energetyką konwencjonalną. Warunkiem 
otrzymania funduszy jest przygotowanie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji. W ten sposób polityka 
spójności angażuje w Zielony Ład 
samorządy zachęcając je do 
opracowywania lokalnych strategii.

W ramach polityki spójności Polska otrzyma w latach 2021-2027 ok. 75 
mld euro. Polska jest zdecydowanym liderem wśród krajów UE pod 
względem wielkości otrzymanych funduszy.

Źródło: Komisja Europejska, Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - PIENIĄDZE Z POLITYKI SPÓJNOŚCI
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Środki dla Polski w ramach polityki 
spójności UE na lata 2021-2027 w mln eur

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /
Europejski Fundusz Społeczny Plus

Fundusz Spójności

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Interreg (Europejska Współpraca Terytorialna)

11784
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17558

14768

4749

4234 2343

Środki z UE na politykę spójności w Polsce 
na lata 2021-2027 w podziale na cele (mln 

eur)

Cel 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Cel 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel 3. Lepiej połączona Europa

Cel 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cel 5. Europa bliżej obywateli

Cel 6. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Pomoc techniczna



10 komponentów Krajowego Planu Odbudowy, w ramach których 
planowane są najwyższe wydatki

Źródło: Krajowy Plan Odbudowy

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - PIENIĄDZE Z EUROPEJSKIEGO PLANU ODBUDOWY

Drugim kluczowym źródłem finansowania 
jest Instrument na Rzecz Odbudowy i 
Odporności (Recovery and Resilience Facility
- RRF). Środki dla Polski zostaną 
przeznaczone w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy (KPO), w którym znajdują się 
dwa komponenty istotne dla Zielonego 
Ładu: zielona, inteligentna mobilność oraz 
zielona energia i zmniejszenie 
energochłonności. W ramach tych obszarów 
zaplanowano szereg projektów, z których 
największe to budowa morskich farm 
wiatrowych, inwestycje w ogrzewanie 
budynków mieszkalnych, zielona 
transformacja miast i modernizacja linii 
kolejowych. Wyzwaniem związanym z KPO 
jest stworzenie odpowiedniej podaży 
wartościowych, zielonych projektów, a także 
zapewnienie skutecznych mechanizmów 
wydawania funduszy.o

Obszar (komponent)
WIĄZKI PROJEKTOWE REALIZOWANE W RAMACH 
KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

ALOKACJA Z RRF (W MLN EUR)

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE 
ENERGOCHŁONNOŚCI

B2.3.1. Budowa morskich farm wiatrowych 3 250

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE 
ENERGOCHŁONNOŚCI

B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych 

3 201

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE 
ENERGOCHŁONNOŚCI

B3.4.1. Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej 
transformacji miast 

2 800

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ E 2.1.1. Modernizacja linii kolejowych 2 392

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE 
ENERGOCHŁONNOŚCI

B1.1.3 Mieszkalnictwo 1 200

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ

E 1.1.2. Inwestycje w wymianę lub dostarczenie nowego 
zeroemisyjnego taboru (w miastach oraz ich obszarach 
funkcjonalnych). Inwestycje w dostarczenie taboru 
zeroemisyjnego dla połączeń autobusowych na 
obszarach ze słabą dostępnością transportową.

1 131

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ E 2.1.2. Inwestycje w tabor kolejowy 965

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ
E 1.1.1. Inwestycje w produkcję samochodów 
elektrycznych 

900

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE 
ENERGOCHŁONNOŚCI

B2.1.1. Inwestycje w technologie wodorowe, 
wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru 

897

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ E 2.2.1. Bezpieczeństwo transportu 700



WPŁYW FUNDUSZY UE NA EKOSYSTEM STARTUPÓW W POLSCE

Podsumowanie:

• Do 2030 r. koszty przystosowania polskiej gospodarki do celów Zielonego Ładu i Fit for 55 

mogą wynieść 527 mld euro. Licząc tylko dodatkowe koszty, ponad normalną wielkość 

inwestycji, mogą one sięgnąć ok. 60 mld zł rocznie, czyli ok. 500 mld zł do 2030 r. 

• W ramach polityki spójności i Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Odporności Polska może 

otrzymać w latach 2021-2027 ok. 170 mld euro, a do 2030 roku ok. 250 mld zł (choć 

nieznana jest kwota wsparcia od 2028 do 2030 r.). Polska i polskie firmy będą mogły 

skorzystać także z innych źródeł finansowania: funduszy rozdysponowywanych przez 

Brukselę w ramach konkursów, a także z funduszy pochodzących z systemu ETS. Na łączną 

kwotę inwestycji w transformację gospodarczą powinny składać się także środki polskich 

przedsiębiorstw.

• UE w ramach polityki spójności oprócz przekazywania funduszy domaga się również 

przygotowywania krajowych i regionalnych strategii. W ten sposób Bruksela dodatkowo 

zachęca do działań na rzecz transformacji i kontroluje ich realizację.

• Same pieniądze nie wystarczą, aby przeprowadzić transformację energetyczną, potrzebne są 

również strategia i odpowiednie reformy. Przykładem potrzebnych reform są regulacje w 

obszarze energetyki wiatrowej (np. zasada „10 km” wprowadzona w 2016 r.). Wciąż nie 

podjęte zostały decyzje, czym załatać lukę węglową, która powstanie w wyniku odchodzenia 

od węgla. Przy braku priorytetów będzie rosło ryzyko inwestycji osieroconych, czyli takich, 

które okażą się nierentowne. Od poradzenia sobie z tymi wyzwaniami zależy skuteczność 

wydatkowania funduszy i cała zielona transformacja polskiej gospodarki.
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