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WSTÊP

Pandemia COVID-19 zmusza ludzkoœæ do przystosowywania siê do nowych warunków: 
od telepracy, po niemal ca³kowit¹ rezygnacjê z podró¿y lotniczych. Jednoczeœnie gwa³townie nasili³y 
siê negatywne efekty globalnego ocieplenia, jak wielkie po¿ary i nag³e powodzie. Wszystko to da³o 
impuls do  zmiany myœlenia o dotychczasowym modelu rozwoju gospodarczego, spo³eczeñstwie 
i œrodowisku.

Na ca³ym œwiecie podejmowane s¹ starania, aby odbudowa po pandemii odbywa³a siê w sposób lepiej 
uwzglêdniaj¹cy potrzeby klimatu i œrodowiska. W ekonomii g³ównego nurtu wci¹¿ panuje przekonanie 
o mo¿liwoœci nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. Wci¹¿ stosujemy wzrost materialnego 
dobrobytu, czyli wiêcej wytworzonych i skonsumowanych produktów i us³ug, jako g³ówne, a czasem 
jedyne, kryterium pomiaru dobrobytu. Rezultatem takiego podejœcia jest w³aœnie kryzys klimatyczny, 
którego doœwiadczamy. 

Nasza propozycja Zielonego Planu Odbudowy zosta³a przygotowana, aby tym niekorzystnym 
zjawiskom przeciwdzia³aæ. Chcemy wiêc z jednej strony wspomóc globaln¹ walkê z coraz bardziej 
niebezpiecznymi zmianami klimatu, a z drugiej przestawiæ polsk¹ gospodarkê na nowe, zazielenione 
tory. Zielony Plan Odbudowy sk³ada siê z trzech filarów – obszarów, na których chcemy dzia³aæ: 
gospodarczego, spo³ecznego i œrodowiskowo-klimatycznego. Zamierzamy oddzia³ywaæ kompleksowo 
na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœci i pracowaæ na rzecz nie tylko bardziej wydajnej i niskoemisyjnej 
gospodarki, ale te¿ lepszych polityk spo³ecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem praw kobiet 
oraz ochrony œrodowiska i klimatu. Uwa¿amy, ¿e ani aspekty spo³eczne, ani klimatyczne nie mog¹ 
byæ podporz¹dkowane kwestiom gospodarczym. W myœl zasady niewyrz¹dzania szkody (no harm 
principle), nowe projekty i inwestycje powinny mieæ miejsce tylko wtedy, gdy nie bêd¹ przyczyniaæ siê 
do pogorszenia zmian klimatu. 

Jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ¿e w projekcie postcovidowej odbudowy konieczny jest wybór 
okreœlonych priorytetów w sferach najbardziej dotkniêtych epidemi¹ i dlatego te¿ skupiamy siê na tym, 
co w tej chwili w Polsce najwa¿niejsze, jak: innowacyjna, niskoemisyjna gospodarka, naprawa systemu 
opieki zdrowotnej, odejœcie od paliw kopalnych czy zapewnienie lepszej jakoœci powietrza. Wierzymy, 
¿e zielona odbudowa Polski jest wyzwaniem nie tylko dla administracji pañstwowej, ale i dla sektora 
prywatnego. Dlatego nasz Plan zawiera du¿o konkretnych postulatów, które wspomog¹ rozwój zielonej 
przedsiêbiorczoœci. Ponadto, dla wielu z opisanych tu projektów mo¿liwe bêdzie pozyskanie wsparcia 
z programów unijnych wspomagaj¹cych walkê z globalnym ociepleniem i rozwój zielonej gospodarki. 
Zawarte w tym dokumencie propozycje stanowi¹ uzupe³nienie naszego programu, a ich realizacja jest 
konieczna dla zapewnienia Polsce, jej mieszkankom i mieszkañcom, lepszych warunków do ¿ycia, 
w bardziej zielonym, nowoczesnym i przyjaznym kraju.
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STRESZCZENIE

Zielony Plan Odbudowy (ZPO) to odpowiedŸ na wyzwania, które stoj¹ przed Polsk¹ na skutek pandemii 
COVID-19 oraz z powodu przybieraj¹cych na sile zmian klimatu. Jest to program naprawy tego, 
co w Polsce nie dzia³a albo dzia³a niewystarczaj¹co dobrze i co chcemy ulepszyæ. Nasze propozycje 
podzieliliœmy na trzy obszary, Filary Zielonej Odbudowy: gospodarczy, spo³eczny i œrodowiskowo-
klimatyczny. W ramach ka¿dego z filarów opracowaliœmy szereg reform, inwestycji i systemów 
wsparcia, które unowoczeœni¹ polsk¹ gospodarkê i sprawi¹, ¿e stanie siê bardziej zielona, poprawi¹ 
jakoœæ ¿ycia mieszkanek i mieszkañców naszego kraju oraz pomog¹ zapobiec gro¿¹cej nam wszystkim 
katastrofie klimatycznej.

W ramach filaru gospodarczego, bêdziemy pracowaæ nad przygotowaniem miernika rozwoju 
spo³eczeñstwa, który lepiej bêdzie uwzglêdnia³ wymiar spo³eczny i ekologiczny ni¿ u¿ywany wci¹¿ 
powszechnie Produkt Krajowy Brutto (PKB). Pozwoli to stawiaæ trafniejsze diagnozy problemów 
gospodarczych i kompleksowo je rozwi¹zywaæ. Poprzez wsparcie dla zielonej przedsiêbiorczoœci oraz 
szybszej cyfryzacji sprawimy, ¿e polska gospodarka stanie siê bardziej innowacyjna, a jednoczeœnie 
inicjatywy, takie jak Zielone Strefy Odnowy Gospodarczej, wspomog¹ obszary nara¿one na utratê 
miejsc pracy. Przemodelujemy polski system podatkowy na bardziej progresywny, a jednoczeœnie 
nastawiony na rozwój zielonych technologii dziêki systemowi ulg i zwolnieñ.

W obszarze polityki spo³ecznej naszym g³ównym priorytetem bêdzie naprawa s³u¿by zdrowia oraz 
dzia³ania nakierowane na poprawê wskaŸników wyleczalnoœci i lepsze przygotowanie do zarz¹dzania 
w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemie. Widzimy te¿, jak COVID-19 obna¿y³ po raz kolejny 
koniecznoœæ dalszej walki o równouprawnienie kobiet, szczególnie na rynku pracy, na którym ich 
sytuacja pogorszy³a siê bardziej ni¿ mê¿czyzn. Nasz Zielony Plan Odbudowy zawiera szereg propozycji, 
od kwot na stanowiskach mened¿erskich po rozwój infrastruktury opieki nad dzieæmi, aby ten stan 
rzeczy zmieniæ. Przeprowadzimy te¿ daleko id¹ce zmiany w systemie edukacji, tak aby wyposa¿yæ 
nowe pokolenie w wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne w obliczu wyzwañ klimatycznych oraz 
technologicznych. W tym celu zwiêkszymy autonomiê szkó³, dostosujemy program nauczania do 
wspó³czesnych wymogów oraz poprawimy dostêpnoœæ opieki przedszkolnej. 

W zakresie ochrony klimatu i œrodowiska, proponujemy prawdziw¹ zielon¹ transformacjê energetyczn¹: 
znaczne obni¿enie emisji gazów cieplarnianych, rozbudowê systemu odnawialnych Ÿróde³ energii oraz 
wsparcie dla rozproszonych systemów jej produkcji. Polepszymy te¿ jakoœæ powietrza, poprawiaj¹c 
efektywnoœæ energetyczn¹ budynków, przyspieszaj¹c elektryfikacjê ciep³ownictwa oraz likwiduj¹c 
ubóstwo energetyczne. Obni¿ymy emisyjnoœæ transportu, czyni¹c go bardziej zrównowa¿onym m.in. 
poprzez elektryfikacjê transportu drogowego oraz modernizacjê systemu transportu publicznego, 
tak aby s³u¿y³y mieszkañcom i mieszkankom zarówno du¿ych, jak i ma³ych miejscowoœci.
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Miernik zwany Produktem Krajowym Brutto 
(PKB) zosta³ stworzony prawie 100 lat temu 
i obecnie nie stanowi ju¿ odpowiedniej miary 
rozwoju. Odzwierciedla pozytywn¹ wartoœæ 
nowo produkowanych samochodów, ale nie 
uwzglêdnia emisji szkodliwych gazów 
powsta³ych w procesie produkcji i w trakcie 
u¿ytkowania aut. Zniszczenie œrodowiska, takie 
jak wycinki lasów czy zatrucia rzek i gleby 
powstaj¹ce w procesie budowy nowych 
inwestycji, równie¿ nie s¹ w ¿aden sposób 
odzwierciedlane w Produkcie Krajowym Brutto.

W obliczu stoj¹cych przed ludzkoœci¹ wyzwañ 
spo³ecznych i klimatycznych, aby realnie 
poprawiæ jakoœæ ¿ycia, konieczne jest 
prze³amanie tego dyktatu, monopolu PKB.
Dlatego postulujemy rozpoczêcie prac nad 
skonstruowaniem holistycznego indeksu 
rozwoju gospodarczo-spo³eczno- 
ekologicznego skrojonego na miarê 
rzeczywistych potrzeb.

Zmiana pojmowania i mierzenia rozwoju jest 
milowym krokiem, ale wobec nieustannie 
rosn¹cej produkcji i konsumpcji musimy pójœæ 
jeszcze dalej. Dominuj¹c¹ do tej pory polityczn¹ 
narracj¹ s¹ obietnice „zielonego wzrostu”, gdzie 
zak³ada siê uzyskanie w ci¹gu kilkudziesiêciu lat 
tzw. ca³kowitego i sta³ego oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od wp³ywu na œrodowisko. 
Kluczowym ma tu byæ skok technologiczny: 
wiêkszoœæ modeli zmian klimatu zak³ada du¿y 
udzia³ tzw. negatywnych emisji, czyli wychwytu i 
sk³adowania dwutlenku wêgla pod ziemi¹. 
Niestety, technologia ta nie zosta³a dotychczas 
nigdzie zastosowana na wiêksz¹ skalê, a jej 
wydajnoœæ oraz przydatnoœæ nie zosta³a 
w ¿aden sposób zweryfikowana. Brak jest 
dowodów na mo¿liwoœæ ca³kowitego i sta³ego 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od wp³yu 
na œrodowisko tak, by powstrzymaæ katastrofê. 

Nawet przy intensywnym wdra¿aniu nowych, 
zielonych technologii nie jest mo¿liwe 
utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju
z jednoczesnym powstrzymaniem 
katastroficznego wzrostu œredniej temperatury 
Ziemi o ponad 2°C. Konieczne jest stopniowe 
przechodzenie do fazy post-wzrostu, czyli 
ograniczenia konsumpcji i produkcji, 
przy zachowaniu dobrej jakoœci ¿ycia 
w zmieniaj¹cym siê œwiecie.

I FILAR 

ZIELONA GOSPODARKA

Rozwój gospodarczy i spo³eczny 
z poszanowaniem planety



    NASZ ZIELONY PLAN
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n Odejœcie od wskaŸnika PKB 
jako g³ównego wyznacznika rozwoju 
i paradygmatu nieustannego wzrostu

– Wprowadzimy do powszechnej œwiadomoœci 
mierniki rozwoju ekologicznego, uwzglêdniaj¹ce 
jakoœæ powietrza, bioró¿norodnoœæ, dostêp do 
wody pitnej czy poziom emisji gazów 
cieplarnianych oraz wymiary rozwoju kluczowe 
dla dobrobytu wspó³czesnych spo³eczeñstw, 
m.in. przewidywan¹ d³ugoœæ ¿ycia, nierównoœci 
dochodowe i maj¹tkowe czy poziom ubóstwa. 

– Opracujemy odpowiedni miernik. Mamy siê 
na czym wzorowaæ, bo istniej¹ ju¿ wskaŸniki 
rzetelnie mierz¹ce rozwój ekologiczny 
i spo³eczny, choæ nie mia³y do niedawna 
szerszego, praktycznego zastosowania. 
W ostatnich latach to siê zmienia i tak np. Nowa 
Zelandia stosuje Ramê Standardów ¯yciowych 
(Living Standards Framework). LSF bierze pod 
uwagê a¿ kilkadziesi¹t zmiennych: od poziomu 
samotnoœci osób badanych, ich zaufania do 
instytucji pañstwowych, poprzez jakoœæ wody, 
powietrza, zdrowie psychiczne, poziom 
bezpieczeñstwa finansowego, a¿ po 
zadowolenie z ¿ycia rodzinnego czy pracy.  

n Stopniowe przechodzenie do fazy post-
wzrostu przy zachowaniu ci¹g³ej poprawy 
jakoœci ¿ycia

– Wypracujemy odpowiedni model rozwoju. 
Porównanie Europy z USA pokazuje, ¿e mo¿na 
mieæ ni¿szy poziom PKB, a jednoczeœnie wy¿sz¹ 
jakoœæ ¿ycia mierzon¹ np. dostêpem do opieki 
zdrowotnej i jej jakoœci¹ czy d³ugoœci¹ ¿ycia.

– Bêdziemy dzia³aæ na rzecz modernizacji 
i zazielenienia naszej gospodarki oraz poprawy 
warunków ¿ycia najubo¿szych. To, z jednej 
strony, oddali od nas widmo katastrofy 
klimatycznej, a z drugiej – pozwoli 
na rzeczywisty postêp i rozwój spo³eczny.
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Jednym z kluczowych sposobów na wyjœcie 
z kryzysu tak ogromnego, jak zmiana klimatu, 
s¹ inwestycje w badania i rozwijanie 
prze³omowych innowacji technologicznych 
w zakresie czystej energii i technologii 
niskoemisyjnych. Bêdzie to wymaga³o wysi³ków 
na rzecz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego 
dla podmiotów sektora prywatnego, jak równie¿ 
poprawy warunków wspó³pracy pomiêdzy 
oœrodkami badawczymi i biznesem. 

Od czasu rewolucji przemys³owej prze³omowe 
innowacje tworzy³y miejsca pracy, zwiêksza³y 
jakoœæ ¿ycia i otwiera³y nowe mo¿liwoœci 
inwestowania. W przypadku zmiany klimatu 
intensyfikacja postêpu technologicznego mo¿e 
uratowaæ ludzkoœæ, przyspieszaj¹c równie¿ 
nasze, polskie wysi³ki na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. W naszej opinii, 
radykalna innowacja bêdzie absolutnie 
niezbêdna do pomyœlnego przejœcia na 
gospodarkê zielon¹ i inkluzywn¹, czyli tak¹, 
gdzie wszyscy s¹ mo¿liwie suwerenni 
i równoprawni, po³¹czeni bardziej wiêzami 
partnerstwa ni¿ hierarchii. Aby wprowadziæ 
te rozwi¹zania na du¿¹ skalê, musimy przekazaæ 
wiêcej œrodków finansowych we w³aœciwe rêce. 
Musimy równie¿ zachêcaæ bran¿e do wiêkszej 
kreatywnoœci i poszukiwania rozwi¹zañ 
prze³omowych. 

W Polsce, z uwagi na koniecznoœæ drastycznego 
i szybkiego ograniczenia emisji, konieczny jest 
jak najszybszy postêp technologiczny. Tylko 
siedem z czterdziestu piêciu technologii 
i sektorów energetycznych jest zgodnych 
z globalnymi zobowi¹zaniami z klimatycznego 
Porozumienia Paryskiego z 2015 roku. Dlatego 
kluczow¹ kwesti¹ jest trafne ukierunkowanie 
zasobów pañstwowych i przedsiêbiorstw 
prywatnych w dziedzinach, gdzie innowacja 
mo¿e mieæ najwiêksze prze³o¿enie na poprawê 
sytuacji klimatycznej. Bior¹c pod uwagê 
zacofanie technologiczne Polski w zakresie 
czystych Ÿróde³ energii czy efektywnoœci 
energetycznej, postêp klimatyczny i poprawa 
sytuacji ekonomicznej po kryzysie COVID-19 nie 
wykluczaj¹ siê wzajemnie. 

Dobrze zaprojektowany program naprawczy, 
wykorzystuj¹cy zastrzyk finansowy z pakietów 
stymulacyjnych, mo¿e nie tylko poprawiæ 
wskaŸniki rozwoju spo³ecznego, stworzyæ 
miejsca pracy i obni¿yæ emisje w bliskiej 
perspektywie, ale daje szansê przekszta³cenia 
polskiej gospodarki i oparcia jej w du¿o 
wiêkszym stopniu na innowacyjnych, 
zielonych technologiach. 

Innowacyjna  gospodarka
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n 

n 

3% PKB na badania i rozwój oraz 
uwzglêdnianie warunków œrodowiskowych 
i ekologicznych w planach rozwoju

– Stworzymy zachêty podatkowe dla polskich 
przedsiêbiorstw inwestuj¹cych w zielone 
innowacje i technologie, np. wy¿szy mno¿nik 
dla odpisów podatkowych od wydatków na 
badania i rozwój. 

– Ustanowimy granty dla instytucji publicznych 
i prywatnych na badania naukowe maj¹ce 
na celu tworzenie innowacyjnych rozwi¹zañ 
i produktów przyczyniaj¹cych siê do 
przestawienia gospodarki na bardziej 
produktywn¹, a przy tym zielon¹ i zgodn¹ 
z koncepcj¹ gospodarki o obiegu zamkniêtym 
(circular economy).

– Utworzymy Zielone Strefy Odnowy 
Gospodarczej w regionach z wygasaj¹cym 
przemys³em wêglowym (dostêp do wspólnej 
infrastruktury, parki technologiczne, specjalne 
warunki prowadzenia dzia³alnoœci oraz udzia³ 
w programach Sprawiedliwej Transformacji).

Zielona cyfryzacja sfery publicznej

– Bêdziemy inwestowaæ w klimatycznie 
neutralne centra danych zasilane wy³¹cznie 
energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych.

– Udzielimy wsparcia dla systemów kalkulacji 
œladu wêglowego aktywnoœci cyfrowej 
i stworzymy zachêty dla dostawców internetu 
i us³ug cyfrowych, aby zmniejszali emisyjnoœæ 
produktów i us³ug.

n 

n 

Administracja publiczna ca³kowicie 
bezpapierowa do 2025 roku, 
a do 2030 roku neutralna klimatycznie

– Bêdziemy wspieraæ wykorzystanie chmur 
obliczeniowych oraz sztucznej inteligencji 
w celu optymalizacji pracy administracji 
publicznej oraz radykalnego zwiêkszenia 
szybkoœci za³atwiania spraw urzêdowych.
 

Stworzenie gospodarczego ekosystemu 
korzystnego dla zielonych innowacyjnych 
przedsiêbiorstw (start-upów)

– Ograniczymy formalnoúci dla nowych 
przedsiæbiorstw. Wprowadzimy zachæty 
podatkowe i administracyjne dla zakùadania 
zielonych start-upów oraz stworzymy agencje  
promuj¹ce zielonà przedsiæbiorczoúã 
i pomagaj¹ce w znalezieniu prywatnych 
inwestorów.

– Ustanowimy zachêty dla uniwersytetów 
i placówek edukacyjnych do powiêkszania 
oferty edukacyjnej dla kierunków in¿ynieryjnych, 
biotechnologicznych oraz informatycznych 
ukierunkowanych na rozwój odnawialnych 
Ÿróde³ energii (OZE) oraz innych powi¹zanych 
dziedzin.

– Bêdziemy ustanawiaæ granty oraz 
niskooprocentowane kredyty dla zielonych 
przedsiêbiorców na rozwój dzia³alnoœci 
gospodarczej. 
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n Stworzenie Zielonych Rynków 
Finansowych

– Wyodrêbnimy kategoriê zielonych inwestycji, 
które bêd¹ korzysta³y z ni¿szego opodatkowania 
od zysków kapita³owych.

– Bêdziemy promowaæ system oznakowania 
dla produktów finansowych, który informowa³ 
bêdzie inwestorów o zgodnoœci instrumentu 
z celami klimatycznymi.

– Pobudzimy rozwój zielonych inwestycji 
(spe³niaj¹cych kryteria taksonomii Unii 
Europejskiej) poprzez publiczne porêczenia 
kredytowe oraz gwarancje. 

– Stworzymy zielone obligacje, z których œrodki 
przeznaczane bêd¹ na inwestycje obni¿aj¹ce 
emisyjnoœæ gospodarki. 
 

n Najnowsze technologie cyfrowe 
w kluczowych sektorach gospodarki

– Bêdziemy promowaæ nowe, postêpowe 
rozwi¹zania:

W energetyce – sztuczna inteligencja (AI), 
internet rzeczy, technologia blockchain 
znacznie u³atwi¹ udzia³ przedsiêbiorstw 
w mechanizmie handlu emisjami (ETS). 
Inteligentne liczniki i inteligentne sieci 
umo¿liwi¹ efektywne zarz¹dzanie i dystrybucjê 
zdecentralizowanych, odnawialnych Ÿróde³ 
energii, takich jak energia s³oneczna, wiatrowa 
i czysty (zielony) wodór, czyli wodór 
otrzymywany w procesie wykorzystuj¹cym 
energiê z OZE w sposób zgodny z unijn¹ 
strategi¹ na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

W transporcie – elektryfikacja transportu 
drogowego, stworzenie infrastruktury dla 
mobilnoœci jako us³ugi (przejœcie od w³asnoœci 
samochodu, do jego wykorzystywania wed³ug 
potrzeb, szczególnie w oœrodkach miejskich).

W budownictwie – dofinansowanie do 
inteligentnych liczników i pomp ciep³a.

W rolnictwie –  szkolenia i dofinansowanie 
dla rolników chc¹cych skorzystaæ ze 
wspomaganego komputerowo precyzyjnego 
rolnictwa (precision farming), internetu rzeczy
czy sztucznej inteligencji do optymalizacji 
dzia³alnoœci rolnej i zmniejszenia jej œladu 
wêglowego (analizy predykcyjne, dostosowanie 
do warunków pogodowych). 
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W ramach przestawiania polskiej gospodarki 
na nowe tory niezbêdne jest zapewnienie 
wiêkszej stabilnoœci i przewidywalnoœci 
otoczenia regulacyjnego, tak by umo¿liwiæ 
optymaln¹ alokacjê zasobów. Nasz kraj boryka 
siê z niskim poziomem inwestycji prywatnych. 
W obliczu wyzwañ klimatycznych, kluczowy 
jest postêp w dziedzinie OZE, magazynów 
energii czy energooszczêdnoœci. 
Dla osi¹gniêcia tych celów konieczna jest 
stabilnoœæ otoczenia regulacyjnego, 
pozwalaj¹ca zarówno inwestorom prywatnym, 
jak i publicznym, na alokacjê kapita³u w sposób, 
który zapewni d³ugoterminowe powodzenie 
inwestycji. W obszarze zielonych technologii 
wsparcie pañstwa jest czêsto niezbêdne 
na ich pocz¹tkowym etapie. 

Polski system podatkowy jest obecnie wysoce 
regresywny: najbardziej obci¹¿a osoby 
o niskich dochodach, czyli zarabiaj¹ce poni¿ej 
mediany (ok. 3 tys. z³. „na rêkê”), poniewa¿ 
wszystkie zsumowane obci¹¿enia podatkowe 
(podatek dochodowy, obowi¹zkowe sk³adki, 
zwolnienia ze sk³adek lub mo¿liwoœæ p³acenia 
rycza³tem), malej¹ wraz ze wzrostem 
dochodów. Bardzo wysokie opodatkowanie 
niskich p³ac – ewenement na skalê Europy – 
ma niszcz¹cy wp³yw na jakoœæ zatrudnienia 
i ca³e ¿ycie spo³eczne. Uderza w osoby 
najs³absze na rynku pracy, maj¹ce niskie 
kwalifikacje. Z powodu a¿ 40-procentowego 
ob³o¿enia ich pensji tzw. biedni pracuj¹cy 
dostaj¹ czêœæ pieniêdzy „pod sto³em” albo s¹ 
wypychani na umowy cywilnoprawne, podczas 
gdy w³aœciw¹ form¹ zatrudnienia powinna byæ 
umowa o pracê na czas nieokreœlony, tak jak 
w wiêkszoœci pañstw Unii Europejskiej.
 
Inne wyraŸne problemy to sytuacja m³odych, 
którzy bardzo czêsto maj¹ s³ab¹ pozycjê 
negocjacyjn¹ wobec pracodawcy oraz 
powszechne nienad¹¿anie ludzi za 
zmieniaj¹cymi siê wymogami rynku pracy.

Otoczenie regulacyjne, 
system podatkowy, inwestycje 
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n System podatkowy, który zachêci do 
zwiêkszania nak³adów na bardziej zielone 
rozwi¹zania, zniechêcaj¹c równoczeœnie 
do dzia³alnoœci wysokoemisyjnej

– Stworzymy zachêty fiskalne dla szeroko 
rozumianych zielonych inwestycji poprzez 
zwolnienia podatkowe, system ulg i odliczeñ 
szczególnie na wczesnych etapach, gdzie 
koszty finansowania s¹ najwy¿sze.

– Obni¿ymy stawki podatku VAT na produkty 
i us³ugi powoduj¹ce zmniejszanie emisyjnoœci, 
jak panele fotowoltaiczne, pompy ciep³a, 
materia³y izolacyjne i us³ugi zwi¹zane 
z ich monta¿em.

– Zwiêkszymy opodatkowanie dzia³alnoœci 
wysokoemisyjnej oraz zanieczyszczaj¹cej 
œrodowisko, aby zrównowa¿yæ utratê 
przychodów z tytu³u ulg na zielone inwestycje 
oraz wspieraæ ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych. Chodzi zw³aszcza o dzia³alnoœæ 
opart¹ na spalaniu paliw kopalnych (podatki 
emisyjne od samochodów o wysokiej 
pojemnoœci silnika czy od paliw lotniczych). 

n Poprawa progresywnoœci systemu 
podatkowego, przesuniêcie ciê¿aru 
opodatkowania z pracy na kapita³

– Zmniejszymy opodatkowanie pracy 
najs³abiej zarabiaj¹cych (wy¿sza kwota wolna 
od podatku) przy jednoczesnym zwiêkszeniu 
opodatkowania kapita³u, szczególnie tego 
o mniej produktywnym charakterze (podatek 
katastralny w przypadku kilku nieruchomoœci, 
wy¿sze stawki podatku od spadków 
i darowizn), w szczególnoœci gdy w mniejszym 
stopniu przyczynia siê do postêpu 
technologicznego czy zielonego rozwoju.

– Poprawimy progresjê podatkow¹ za pomoc¹ 
wy¿szych progów podatkowych dla najlepiej 
zarabiaj¹cych, w tym œwiadcz¹cych us³ugi 
w oparciu o samozatrudnienie, które czêsto 
z powodu korzyœci rozliczania siê rycza³tem 
maskuje stosunek pracy.

– Powi¹¿emy poziom opodatkowania 
z poziomem konsumpcji: im wiêksza 
konsumpcja, zw³aszcza dóbr luksusowych, 
o wysokim œladzie wêglowym, tym wy¿sze 
obci¹¿enia podatkowe, z których dochody 
przeznaczane bêd¹ na inicjatywy 
proekologiczne i ograniczaj¹ce emisje.

– Wprowadzimy korzystniejsze zasady 
opodatkowania dla osób m³odych, dopiero 
zaczynaj¹cych pracê zawodow¹ i czêsto 
nieposiadaj¹cych kapita³u, np. wy¿sze kwoty 
wolne od podatku czy lepsze warunki 
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej 
na pocz¹tkowym etapie.

    NASZ ZIELONY PLAN
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n Bardziej przejrzysty i przewidywalny 
system stanowienia prawa oraz lepsza 
wspó³praca pomiêdzy sektorem publicznym 
a prywatnym

– U³atwimy udzia³ strony spo³ecznej w procesie 
stanowienia prawa poprzez szeroki program 
konsultacji publicznych, zw³aszcza 
dla przepisów o du¿ym wp³ywie na 
funkcjonowanie pañstwa i spo³eczeñstwa, 
czyli np. w przedmiocie przeciwdzia³ania 
zmianom klimatu.

– Ulepszymy i usprawnimy system Oceny 
Skutków Regulacji (OSR) proponowanych aktów 
prawnych, tak aby lepiej przewidywaæ 
ich efekty i umo¿liwiæ stronie spo³ecznej lepsze 
zrozumienie planowanych zmian.

– Stworzymy platformê dialogu spo³ecznego 
skierowan¹ na potrzeby najm³odszych 
pracowników i pracowniczek, która pozwoli na 
lepsze dopasowanie poda¿y i popytu na rynku 
pracy poprzez uwzglêdnienie g³osu 
m³odego pokolenia.

n Spo³eczeñstwo wyposa¿one 
w odpowiednie kompetencje i umiejêtnoœci, 
dziêki którym ³atwiej przystosuje siê 
do nowych realiów, w tym rynku pracy

– Opracujemy wspó³finansowane przez 
pañstwo programy nabywania nowych 
umiejêtnoœci zawodowych, przekwalifikowania 
oraz dokszta³cania poprzez wprowadzanie 
programów edukacji zawodowej o profilu 
dopasowanym do potrzeb rynku pracy. 

– Szczególny nacisk po³o¿ymy na rozwój 
kompetencji cyfrowych, aby z jednej strony 
u³atwiæ nabywanie umiejêtnoœci niezbêdnych 
do funkcjonowania w coraz bardziej 
skomplikowanej technologicznie rzeczywistoœci, 
a z drugiej walczyæ z wykluczeniem cyfrowym.

– Utworzymy system zachêt finansowych 
dla pracodawców i pracodawczyñ, 
aby wiêcej inwestowali w rozwój kompetencji 
i umiejêtnoœci za³ogi. To wp³ynie pozytywnie 
na wydajnoœæ pracy, a jednoczeœnie u³atwi 
pracownikom i pracowniczkom adaptacjê 
do zmieniaj¹cych siê wymogów zatrudnienia.

– Aby u³atwiæ adaptacjê do dynamicznie 
zmieniaj¹cych siê warunków na rynku pracy, 
bêdziemy wspieraæ kszta³cenie zawodowe 
na ró¿nych etapach kariery, przy udziale 
zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.
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Polska s³u¿ba zdrowia przechodzi³a powa¿ny 
kryzys jeszcze przed pandemi¹: ci¹g³y deficyt 
personelu, pieniêdzy i pomys³ów na naprawê 
Ÿle funkcjonuj¹cego systemu opieki zdrowotnej. 
Szacuje siê, ¿e w Polsce brakuje obecnie 
kilkudziesiêciu tysiêcy lekarzy.  Stale roœnie 
œrednia ich wieku. Obecnie wynosi 50, a wœród 
lekarzy specjalistów 54 lata. Prócz tego niemal 
1/5 lekarzy to emeryci. 

Polska zajmuje trzecie miejsce od koñca w Unii 
Europejskiej w kwestii poziomu wydatków 
(publicznych i prywatnych) na s³u¿bê zdrowia. 
Widaæ to nawet w kluczowych dziedzinach: 
na 101 terapii lekowych stosowanych w Unii 
przy najbardziej z³oœliwych nowotworach a¿ 44 
nie s¹ dostêpne dla polskich pacjentów. 
Gdybyœmy mieli do dyspozycji te same leki, 
uda³oby siê co roku ocaliæ ¿ycie 30 tys. osób.

COVID-19 unaoczni³ i spotêgowa³ wyzwania 
s³u¿by zdrowia. Ale koniec pandemii nie bêdzie 
wcale oznacza³ powrotu do status quo. Bior¹c 
pod uwagê, ¿e starzenie siê spo³eczeñstwa, 
coraz bardziej powszechne choroby przewlek³e 
oraz nowoczesne terapie wymagaj¹ dalszego 
gwa³townego wzrostu wydatków na opiekê 
zdrowotn¹, NFZ staje w obliczu ogromnej presji 
finansowej.

Stopniowe i powolne reformy s³u¿by zdrowia  
s¹ niewystarczaj¹ce. Zamiast tego potrzebne 
bêd¹ transformacyjne zmiany, o które apeluj¹ 
pacjenci, personel medyczny i naukowcy. 

II FILAR 

ROZWÓJ I RÓWNOWAGA SPO£ECZNA

System opieki zdrowotnej
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n 

n 

Stopniowe podwy¿szenie nak³adów na 
system ochrony zdrowia z obecnego 5,3% 
PKB do co najmniej 7,5% PKB do koñca 2025 
roku

– Wprowadzimy dodatkowe Ÿród³a finansowania 
s³u¿by zdrowia, w tym m.in. poprzez 
dedykowane finansowanie z podatku od zysków 
kapita³owych (zwiêkszenie obci¹¿eñ 
podatkowych w przypadku inwestycji w projekty 
wysokoemisyjne czy szkodliwe dla œrodowiska).

– Przypiszemy do konkretnych celów 
w ramach ochrony zdrowia czêœæ dochodów 
z danin publicznych, nak³adanych na produkty 
o udowodnionym szkodliwym dzia³aniu 
na zdrowie (papierosy, alkohol, cukier), 
lub o wysokim œladzie wêglowym (wo³owina). 

Osi¹gniêcie wskaŸników d³ugoœci i jakoœci 
¿ycia oraz wyleczalnoœci z powodu chorób 
nowotworowych i sercowo-naczyniowych 
co najmniej na poziomie œredniej UE, nie 
póŸniej ni¿ do 2030 roku

– Zrewidujemy i zoptymalizujemy koszyk 
œwiadczeñ refundowanych oraz bêdziemy 
promowaæ wykorzystanie leków generycznych 
i biopodobnych od pierwszego dnia 
dostêpnoœci.

– Upowszechnimy wspólne dla krajów Unii 
Europejskiej negocjacje cen œwiadczeñ 
i leków z firmami farmaceutycznymi. 

– Zniesiemy monopol NFZ na kontrakty 
w s³u¿bie zdrowia i pobudzimy konkurencjê 
na rynku dostawców ubezpieczeñ zdrowotnych, 
na wzór rozwi¹zañ w Niemczech, czy Belgii 
(stworzenie systemu, gdzie ubezpieczyciele 
publiczni i prywatni mog¹ konkurowaæ ze sob¹ 
jakoœci¹ œwiadczeñ, prostot¹ obs³ugi oraz 
dodatkowym zakresem ubezpieczeñ).

– Wprowadzimy korzystne zachêty podatkowe 
dla firm, oferuj¹cych pracownikom zwiêkszone 
zabezpieczenie medyczne, przy równoczesnym 
wprowadzeniu zasady, ¿e 30% przychodów 
z tych dodatkowych œwiadczeñ kierowane 
bêdzie do publicznych placówek s³u¿by 
zdrowia. Bêdzie to forma promocji ubezpieczeñ 
dodatkowych wœród pracodawców.

– Bêdziemy regularnie uaktualniaæ listê 
szczepieñ obowi¹zkowych w oparciu 
o najnowszy stan wiedzy naukowej. 

– Spowodujemy, ¿e obowi¹zkowe stan¹ siê 
szczepienia na COVID-19 (przy braku 
przeciwwskazañ medycznych).

– Wprowadzimy promocjê inicjatyw 
prozdrowotnych w œrodowisku pracy, 
a zw³aszcza aktywnoœci fizycznej: godzinê 
aktywnoœci fizycznej w ramach czasu pracy, 
refundacjê 50% kosztów karnetów na zajêcia 
sportowe dla pracowników, wsparcie 
dla samorz¹dów kierowane na inwestycje 
w ogólnodostêpn¹ infrastrukturê sportow¹.

– Zadbamy o  zbilansowan¹ dietê w ¿³obkach, 
przedszkolach i szko³ach, we wspó³pracy 
z polskimi rolnikami: preferencyjne kryteria 
w zamówieniach publicznych dla dostawców 
lokalnych, zakaz sprzeda¿y fast foodów 
oraz napojów wysokocukrowych na terenie 
placówek szkolnych, obowi¹zek konsultacji 
z dietetykami dla wszystkich placówek 
wyposa¿onych w sto³ówki, wprowadzenie 
obowi¹zku informowania o jad³ospisie 
i sk³adnikach serwowanych posi³ków.

    NASZ ZIELONY PLAN
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n Zmniejszenie czasu oczekiwania 
na œwiadczenia gwarantowane do œredniej 
UE we wszystkich dziedzinach opieki, 
priorytetowo w kardiologii, onkologii, 
psychiatrii – szczególnie dzieciêcej – 
oraz w okulistyce

– Bêdziemy wspieraæ jak najszybsz¹ cyfryzacjê 
s³u¿by zdrowia, d¹¿¹c do u³atwienia dostêpu 
dla pacjentów oraz poprawy proporcji czasu 
pomiêdzy leczeniem a czynnoœciami 
biurokratycznymi lekarzy.

– Uregulujemy kryteria stosowania teleporad 
przez okreœlenie zakresu œwiadczeñ, gdzie 
mog¹ byæ stosowane i umo¿liwienie pacjentom 
wyboru pomiêdzy teleporad¹ a fizyczn¹ wizyt¹.

– Wprowadzimy limit czasu oczekiwania, 
po którym pañstwo pomagaæ bêdzie 
w organizacji opieki za granic¹ lub prywatnie, 
zapewniaj¹c refundacjê œwiadczenia, na wzór 
rozwi¹zañ europejskich. 

n 

n 

Zwiêkszenie o 30% wskaŸnika lekarzy 
i pielêgniarek na osobê do koñca 2030 
oraz o 50% do koñca 2050 roku. 
Osi¹gniêcie przynajmniej œredniej UE 
w dostêpie do lekarzy specjalistów

– Powi¹¿emy podwy¿ki dla personelu 
medycznego w publicznych placówkach s³u¿by 
zdrowia ze wzrostem œredniej p³acy krajowej.

– Zwiêkszymy liczbê studentów medycyny 
i pielêgniarstwa poprzez stworzenie zachêt 
finansowych dla uniwersytetów do otwierania 
oraz poszerzania kierunków medycznych. 

– Zwiêkszymy liczbê miejsc na rezydenturach 
dla studentów, poniewa¿ czêstym powodem 
zmiany uniwersytetu na zagraniczny jest brak 
mo¿liwoœci wybrania swojej specjalizacji.

– Wprowadzimy uproszczon¹ procedurê 
wizow¹ dla pracowników personelu 
medycznego z zagranicy oraz darmowe kursy 
jêzyka polskiego dla imigrantów posiadaj¹cych 
wykszta³cenie medyczne. Uregulujemy kwestiê 
miêdzynarodowego uznawania dyplomów 
medycznych.  

Zabezpieczenia miejsc opieki 
d³ugoterminowej i geriatrii poprzez 
osi¹gniêcie œrednich wskaŸników Unii 
Europejskiej do 2030 roku

– Wprowadzimy powszechne ubezpieczenie 
pielêgnacyjno-opiekuñcze, pokrywane przez 
pañstwo i pracodawcê, które pozwoli na 
poprawê opieki d³ugoterminowej i domowej 
nad osobami starszymi, niesamodzielnymi 
b¹dŸ ob³o¿nie chorymi.

– Zasilimy bud¿ety samorz¹dów lokalnych 
z wy¿ej wymienionej sk³adki w celu budowy 
i rozwoju placówek opiekuñczych.
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n Wspieranie innowacji medycznych 
i farmaceutycznych

– Zwiêkszymy finansowanie publicznych badañ 
w dziedzinach farmakologii, biotechnologii 
i medycznej cyfryzacji. 

– Stworzymy publiczno-prywatne partnerstwo 
oraz zachêty dla przemys³u do badañ 
w zakresie najbardziej obiecuj¹cych innowacji 
medycznych, m.in.: terapii genowej i in¿ynierii 
genetycznej w dziedzinie onkologii i chorób 
rzadkich, opornoœci na œrodki 
przeciwdrobnoustrojowe, wykorzystania 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego 
(deep learning) w œwiadczeniach zdrowotnych, 
innowacyjnych terapii dla chorób 
neurodegradacyjnych, szczepieñ 
z wykorzystaniem technologii mRNA.

– Stworzymy specjalne strefy ekonomiczne 
dla innowacyjnych start-upów z sektora s³u¿by 
zdrowia, odpowiadaj¹cych na jej 
priorytetowe wyzwania. 

n Lepsze przygotowanie na nastêpne 
pandemie oraz ograniczenie ryzyka ich 
wyst¹pienia

– Zbudujemy system rezerw krytycznych 
zasobów medycznych, we wspó³pracy 
z samorz¹dami.

– Wdro¿ymy system regularnej analizy ryzyka 
i uaktualniania planów dzia³ania w sytuacjach 
kryzysowych.

– Wprowadzimy wy¿sze standardy higieny 
i ¿ywienia w hodowli przemys³owej, dla 
zmniejszenia drogi przenoszenia wirusów 
ze zwierz¹t hodowlanych na cz³owieka.
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Wp³yw pandemii na sytuacjê zawodow¹ kobiet 
by³ dramatyczny. W skali œwiatowej oko³o 40% 
pracuj¹cych kobiet jest zatrudnionych 
w najbardziej dotkniêtych skutkami COVID-19 

, takich jak: turystyka, handel, 
rozrywka, gastronomia. W 2020 roku kobiety 
czêœciej ni¿ mê¿czyŸni traci³y pracê oraz 
bardziej obni¿y³o siê ich wynagrodzenie. 
W Polsce spadek p³ac kobiet wyniós³ 6,2%, 
podczas gdy mê¿czyzn jedynie 3,8%. Ciê¿kie 
lub niskop³atne zawody, takie jak: pielêgniarki, 
opiekunki osób starszych czy innych osób 
zale¿nych, w tym z niepe³nosprawnoœciami, 
wykazuj¹ siê wysokim stopniem 
sfeminizowania. Równoczeœnie te w³aœnie grupy 
sta³y w pierwszej linii frontu walki 
z koronawirusem i jego skutkami.

Od pocz¹tku lockdownu, czyli od marca 2020 
roku, w ci¹gu zaledwie miesi¹ca o 30% wzros³a 
przemoc seksualna lub fizyczna, najczêœciej 
ze strony w³asnego partnera.

Poniewa¿ 75% prac domowych, w tym 
opiekuñczych, jest wykonywanych przez 
kobiety, pracowa³y one w warunkach 
pandemicznych œrednio o 15 godzin 
tygodniowo wiêcej ni¿ mê¿czyŸni, ³¹cz¹c pracê 
zdaln¹ z przyrz¹dzaniem posi³ków i pomoc¹ 
dzieciom w nauce. 

To wszystko mia³o wp³yw na poczucie wartoœci i 
sprawczoœci: 76% Polek uwa¿a, ¿e pandemia 
negatywnie wp³ynê³a na ich ¿ycie, a mniej 
wiêcej trzy czwarte obawia siê o dalszy rozwój 
swojej drogi zawodowej.

bran¿ach

Odbudowa w perspektywie 
feministycznej
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n Budowa lepszego modelu spo³ecznego 
i bezpiecznego dla kobiet œrodowiska, 
zw³aszcza w miejscu pracy

– Zajmiemy siê promocj¹ edukacji 
równoœciowej ju¿ od wczesnych etapów 
kszta³cenia.

– Bêdziemy dbali o podnoszenie œwiadomoœci 
aspektów równoœciowych zatrudnienia poprzez 
system szkoleñ dla pracownic i pracowników.

– Utrzymamy w mocy istniej¹ce przepisy 
i traktaty broni¹ce praw kobiet, jak Konwencja 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja 
Stambulska), jak równie¿ opracujemy nowe 
regulacje, dotycz¹ce praw kobiet do 
samodzielnego decydowania o sobie 
i swoim ciele.

– Wprowadzimy darmowe produkty higieny 
intymnej, jak: podpaski, tampony, kubki 
menstruacyjne w szko³ach i w instytucjach 
publicznych.

– Zagwarantujemy kobietom dostêp do 
darmowych œrodków antykoncepcyjnych 
i do legalnej aborcji, zarówno jako us³ugi 
medycznej, jak farmakologicznej.

– Zadbamy o tworzenie oœrodków dla 
izolowania sprawców przemocy domowej, aby 
zapobiegaæ sytuacjom, gdzie to osoba 
przeœladowana, a nie oprawca, musi opuszczaæ 
dom.

– Zwiêkszymy finansowanie instytucji pomocy 
spo³ecznej dla ofiar przemocy ze wzglêdu na 
p³eæ, w tym podniesiemy p³ace dla osób 
zajmuj¹cych siê tak¹ pomoc¹. 

n Budowa partnerskiego modelu 
ekonomicznego

– Bêdziemy wspieraæ przeciwdzia³anie 
przemocy ekonomicznej, która czêsto zwi¹zana 
jest z brakiem dochodów kobiet zajmuj¹cych 
siê domem i dzieæmi, m.in. poprzez aktywizacjê 
zawodow¹. Tym bardziej, ¿e obecnoœæ kobiet na 
rynku pracy jest niezwykle wa¿na dla 
gospodarki.

– Zaakcentujemy kwestiê nieodp³atnej pracy 
kobiet: bêdziemy wspieraæ rozwój infrastruktury 
spo³ecznej, która przesunê³aby obowi¹zki 
opiekuñcze kobiet na pañstwo, daj¹c im tym 
samym mo¿liwoœæ samorealizacji i lepszego 
uczestnictwa w rynku pracy. Wprowadzimy 
rozwi¹zania u³atwiaj¹ce ³¹czenie pracy 
zawodowej z obowi¹zkami rodzinnymi, 
np. poprzez mo¿liwoœæ ³¹czenia urlopu 
rodzicielskiego z prac¹ w niepe³nym wymiarze 
(elastyczny czas pracy) czy finansowanie 
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

– Zarz¹dzimy wspomaganie przez pañstwo 
zawodów opiekuñczych poprzez 
dofinansowanie ubezpieczeñ spo³ecznych 
w pe³nym wymiarze czasu pracy. Wprowadzimy 
obowi¹zek legalnego zatrudniania opiekunek 
dzieciêcych, opiekunek i opiekunów osób 
starszych i z niepe³nosprawnoœciami. Asystent 
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ stanie siê 
pe³noprawnym zawodem.

– Na najwy¿szych stanowiskach w spó³kach 
skarbu pañstwa bêdziemy wymagaæ 
parytetu 50%.

    NASZ ZIELONY PLAN
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n Tworzenie neutralnego p³ciowo rynku 
pracy 

– Bêdziemy wyrównywaæ lukê p³acow¹ – 
szacuje siê, ¿e wynosi ona w Polsce obecnie 
ok. 20%. 

– Zadbamy o poprawê warunków pracy i p³acy 
w sektorach sfeminizowanych, jak s³u¿ba 
zdrowia, pomoc spo³eczna czy edukacja.

– Bêdziemy przeciwdzia³aæ szeroko pojêtej 
segregacji zawodowej.

– Doprowadzimy do zrównania praw 
i obowi¹zków rodziców, tak aby osoby w wieku 
rozrodczym nie by³y dyskryminowane przez 
pracodawców np. wprowadzaj¹c wyd³u¿ony, 
pe³nop³atny urlop rodzicielski, w sytuacji kiedy 
drugi rodzic te¿ bierze urlop.

n Feministyczna odbudowa – wiêcej kobiet 
u w³adzy

– Zarz¹dzimy obowi¹zkowy „suwak” na listach 
wyborczych, co najmniej w pierwszych 
dziesi¹tkach nazwisk. Tylko w ten sposób 
mo¿na wyrównaæ szanse kobiet, jeœli chodzi 
o pozycjê startow¹. Od miejsca na liœcie zale¿y 
w du¿ej mierze osi¹gniêcie sukcesu 
wyborczego.

– Uzale¿nimy dotacjê podmiotow¹ dla 
komitetów wyborczych, tzw. zwrot wydatków 
na kampaniê, od spe³nienia warunku 
odpowiedniej iloœci kobiet na pierwszych 
miejscach na listach wyborczych oraz 
w okrêgach do Senatu RP. Jest to system 
stosowany z sukcesem w Irlandii. Dotyczy 
to równie¿ zasad rejestracji kandydata lub 
kandydatki na wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta.
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System oœwiaty jest jednym z podstawowych 
elementów funkcjonowania spo³eczeñstwa, od 
którego jakoœci zale¿y przysz³y kszta³t 
gospodarki i pañstwa, a tak¿e dobrobyt 
i szczêœcie obywateli. Dlatego edukacja jako si³a 
napêdowa wszystkich obszarów ¿ycia 
spo³ecznego jest wspóln¹ spraw¹ wszystkich 
pokoleñ, a zmiany w edukacji powinny byæ 
rezultatem obywatelskiego porozumienia, 
opieraæ siê na wynikach badañ naukowych 
i przewidywanych zmian w przysz³oœci. 
Przedszkola i szko³y powinny stwarzaæ warunki 
do prze¿ywania pogodnego i twórczego 
rozwoju, nauki wspó³pracy, ujawniania 
i wykorzystywania potencja³u oraz poznania 
wartoœci, które pozwalaj¹ byæ dobrym 
cz³owiekiem i obywatelem.

Wydarzenia z okresu pandemii da³y nowy 
impuls do przemyœlenia obecnych, czêsto 
przestarza³ych sposobów kszta³cenia oraz do 
refleksji nad rol¹ technologii w edukacji i dróg 
pozyskiwania wiedzy przez dzieci i m³odzie¿. 

Podstawy wiedzy np. biologicznej 
przekazywanej w szko³ach s¹ niezwykle istotne 
spo³ecznie, co widoczne jest chocia¿by ostatnio 
w debacie na temat skutecznoœci i celowoœci 
szczepieñ przeciw COVID-19.

Chcemy wykorzystaæ ten prze³omowy moment 
do wprowadzenia takiego systemu 
edukacyjnego, który u³atwi m³odemu pokoleniu 
funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniaj¹cym 
siê œwiecie. Przyczyny zmian to nowe 
technologie, ale równie¿ zmiana klimatu. 
W miarê up³ywu czasu, jaki nam pozosta³ do 
zapobie¿enia klimatycznej katastrofie, coraz 
bardziej istotne bêdzie nauczanie u³atwiaj¹ce 
zrozumienie tego zjawiska i propaguj¹ce 
aktywne, skuteczne sposoby przeciwdzia³ania.

System edukacyjny
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n 

n 

Ograniczenie wp³ywu ministerstwa
na program i pracê szkó³
  
– Zainicjujemy powo³anie Instytutu Edukacji, 
niezale¿nej i autonomicznej jednostki 
eksperckiej, której zadaniem bêdzie 
przygotowanie strategii zmian w polskiej 
oœwiacie, opracowanie reformy programowej 
i systemu pracy, podjêcie wspó³pracy 
z podobnymi zagranicznymi placówkami, 
prowadzenie wymiany wiedzy i doœwiadczeñ, 
œledzenie trendów edukacyjnych. Bêdzie to 
instytucja odpowiedzialna nie przed ministrem,  
a przed parlamentem. 

– Przekszta³cimy kuratoria oœwiaty w sieæ 
instytucji wsparcia pedagogicznego, 
niezale¿nych od ministerstwa. 

Wprowadzenie neutralnoœci      
œwiatopogl¹dowej w systemie edukacji 

– Wprowadzimy zasadê neutralnoœci 
œwiatopogl¹dowej w polskim systemie 
edukacyjnym poprzez przekazanie funkcji 
tworzenia podstaw programowych do Instytutu 
Edukacji, bêd¹cego jednostk¹ niezale¿n¹ od 
wszelkich indoktrynacji religijnych i wp³ywów 
politycznych. Bêdziemy d¹¿yæ do 
wyprowadzenia lekcji religii ze szkó³.

n Podniesienie jakoœci kszta³cenia poprzez 
przystosowanie metod i programu nauczania 
do wyzwañ wspó³czesnoœci

– Bêdziemy promowaæ odejœcie od edukacji 
transmisyjnej (podawczej) na rzecz tworzenia 
przestrzeni dla indywidualnego rozwoju 
uczniów, nowego zrozumienia ich 
podmiotowoœci oraz roli rodziców i szko³y 
w procesie edukacji. W procesie nauczania 
bêdziemy promowaæ wykorzystanie osi¹gniêæ 
wspó³czesnej nauki w zakresie neurobiologii, 
psychologii, pedagogiki, socjologii i innych 
wa¿nych dziedzin, w organizacji procesu 
edukacji i funkcjonowaniu szko³y jako instytucji 
spo³ecznej. 

– Obni¿ymy liczebnoœæ klas. 

– Postawimy na rozwój demokracji szkolnej, 
wzmocnienie roli samorz¹du uczniowskiego 
i rady rodziców. Szko³y bêd¹ otwarte na 
wspó³pracê ze œrodowiskiem pozaszkolnym.

– Damy szko³om swobodê wyboru systemu 
oceniania, który bêdzie wspieraæ rozwój ucznia, 
a nie proces selekcji.

– Bêdziemy wspieraæ stworzenie podstawy 
programowej daj¹cej przestrzeñ dla nauki 
budowania relacji, kreatywnoœci, umiejêtnoœci 
samodzielnego zdobywania wiedzy 
i krytycznego analizowania Ÿróde³.  

– Wzmocnimy edukacjê obywatelsk¹, 
zdrowotn¹, artystyczn¹, cyfrow¹ i klimatyczn¹. 
Szko³y bêd¹ uzupe³niaæ podstawê zgodnie 
z potrzebami miejscowego œrodowiska 
i lokalnym kontekstem spo³eczno-kulturowym.

– Wprowadzimy do szkó³ rzeteln¹ edukacjê 
seksualn¹ i równoœciow¹ w oparciu 
o Ÿród³a wolne od uprzedzeñ p³ciowych, 
rasowych, wyznaniowych czy dotycz¹cych 
orientacji psychoseksualnej.

    NASZ ZIELONY PLAN
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– Zadbamy o doposa¿enie pracowni 
tematycznych i unowoczeœnienie szkó³,  
zapewnienie szerokopasmowego internetu, 
komputerów oraz tabletów dla wszystkich 
potrzebuj¹cych uczniów. W szko³ach 
poprawimy akustykê budynków, istotn¹ dla 
komfortu nauki i przebywania w szkole.

Poprawa funkcjonowania systemu               
szkolnictwa i placówek opieki przedszkolnej

– Podwy¿szymy presti¿ zawodu nauczyciela 
na wszystkich etapach edukacyjnych poprzez 
godziwe wynagrodzenie. Stworzymy spójny 
system kszta³cenia i awansu nauczycieli oraz 
bezp³atnego, obowi¹zkowego, permanentnego 
doskonalenia zawodowego.

– W ka¿dej szkole zapewnimy opiekê 
pielêgniarsk¹, stomatologiczn¹ 
i psychologiczn¹. 

– Wzmocnimy wspó³pracê miêdzy szko³ami 
a poradniami, promuj¹c tworzenie zespo³ów 
z³o¿onych z nauczycieli, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i rodziców.

– Wyrównamy szanse dostêpu do dobrej 
edukacji dla dzieci z rodzin gorzej sytuowanych 
bez wzglêdu na miejsce zamieszkania i status 
ekonomiczny.

– Bêdziemy dzia³aæ na rzecz wzmocnienia roli 
rad pedagogicznych oraz zwiêkszenia swobody  
samorz¹dów lokalnych w organizowaniu 
struktury szkó³.

– Rozbudujemy sieæ ¿³obków i przedszkoli, 
zwiêkszymy wydatki na funkcjonowanie opieki 
przedszkolnej i innych form opieki nad dzieæmi.

n 

n Inwestycje w ró¿ne formy kszta³cenia

– Zwiêkszymy dostêp do pozaszkolnych form 
kszta³cenia umiejêtnoœci cyfrowych, takich 
jak informatyka czy programowanie, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem miejscowoœci 
o wysokim wskaŸniku wykluczenia cyfrowego.

– Wprowadzimy w systemie szkolnictwa 
zawodowego nauczanie ogólnej wiedzy 
z zakresu zrównowa¿onego rozwoju, 
agroekologii, suwerennoœci ¿ywnoœciowej, 
zmian klimatu i praw zwierz¹t.

– Bêdziemy rozwijaæ formy kszta³cenia 
zawodowego we wspó³pracy z sektorem 
prywatnym pod k¹tem potrzeb zielonej 
gospodarki.
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Polski system elektroenergetyczny, oparty 
w ok. 70% na wêglu, jest przestarza³y 
i w obecnym kszta³cie stanowi zagro¿enie, 
nie tylko dla klimatu i naszego zdrowia, ale tak¿e  
dla stabilnoœci dostaw energii do przemys³u 
i gospodarstw domowych, a tym samym dla 
spo³eczno-gospodarczego rozwoju kraju. 
Emisja towarzysz¹ca produkcji jednostki energii 
elektrycznej jest trzy razy wy¿sza od œredniej 
w Unii Europejskiej.

Polskie bran¿e energoch³onne, takie jak 
hutnictwo, produkcja cementu, s¹ obecnie 
zupe³nie niekonkurencyjne z uwagi na nisk¹ 
efektywnoœæ energetyczn¹ i najwy¿sze 
w Europie ceny energii na rynku hurtowym.

W obliczu gro¿¹cej katastrofy klimatycznej 
i koniecznoœci obni¿enia emisji gazów 
cieplarnianych oraz z uwagi na coraz wy¿sze 
ceny uprawnieñ do emisji CO , podstaw¹ 
systemu produkcji energii musz¹ staæ siê OZE. 

2

W tym celu konieczny jest realistyczny, ambitny 
program szybkiego zastêpowania energii 
z paliw kopalnych energi¹ pochodz¹c¹ ze 
Ÿróde³ odnawialnych, bez wykorzystania energii 
j¹drowej. Spadaj¹ce ceny energii produkowanej 
ze s³oñca i wiatru oraz postêp w dziedzinie jej 
magazynowania sprawiaj¹, ¿e OZE jest bardziej 
przysz³oœciowym kierunkiem ni¿ energia 
j¹drowa, dla której infrastrukturê w Polsce 
trzeba by by³o budowaæ od zera.

Z powodu rosn¹cych kosztów emisji CO  

wydobycie wêgla sta³o siê nierentowne, 
wiêc poza aspektem ekologicznym istotny jest 
aspekt ekonomiczny. Kopalnie s¹ du¿ymi 
zak³adami pracy w swoich regionach 
i wywieraj¹ na lokalne spo³ecznoœci du¿y wp³yw 
ekonomiczny i spo³eczny. Równolegle z planem 
inwestycji w instalacje niskoemisyjne, konieczny 
jest ambitny program wygaszania kopalñ wêgla 
kamiennego i brunatnego z równoczesnym 
tworzeniem alternatywnych miejsc pracy 
i systemem os³on socjalnych.

2

III FILAR 

OCHRONA KLIMATU
I ZIELONA TRANSFORMACJA

Transformacja energetyczna
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n Obni¿enie emisji gazów cieplarnianych 
o 55% w stosunku do poziomu z 1990 roku, 
najpóŸniej do roku 2028

– Bêdziemy wspieraæ jak najszybsze odejœcie 
od wêgla kamiennego i brunatnego jako 
g³ównego paliwa – najpóŸniej do roku 2035. 

– Planujemy stopniowe wy³¹czanie elektrowni 
na wêgiel i przejœcie na Ÿród³a odnawialne, przy 
jednoczesnej rezygnacji z energii j¹drowej. 
Wysokie nak³ady, które poch³onê³aby budowa 
elektrowni j¹drowej, zostan¹ znacznie lepiej 
spo¿ytkowane na konstrukcjê urz¹dzeñ
i systemów OZE, modernizacjê sieci 
elektroenergetycznej czy magazyny energii.

– Przestawienie na OZE chcemy przeprowadziæ 
w oparciu o œcis³¹ wspó³pracê sektora 
publicznego i prywatnego. Pomoc pañstwa jest 
konieczna, gdy chodzi o zwiêkszenie nak³adów 
na badania naukowe i wdra¿anie nowych 
technologii, poprawê otoczenia regulacyjnego 
czy przejêcie czêœci ryzyka w obszarze 
wspó³finansowania inwestycji prywatnych. 
Z drugiej strony, bez udzia³u sektora 
prywatnego i mobilizacji jego zasobów 
kapita³owych nie bêdzie mo¿liwa realizacja 
nak³adów inwestycyjnych, koniecznych do 
modernizacji istniej¹cej i budowy nowej 
infrastruktury energetycznej.

– Postulujemy odejœcie od scentralizowanego 
systemu generowania energii, funkcjonuj¹cego 
w oparciu o kilku du¿ych dostawców 
(np. Elektrownia Be³chatów), który podatny jest 
na zak³ócenia w produkcji oraz dystrybucji 
energii elektrycznej. Du¿o lepszym 
rozwi¹zaniem jest budowa systemu bardziej 
rozproszonego – w oparciu o ma³e lokalne, 
osiedlowe czy samorz¹dowe systemy generacji 
i przesy³u energii elektrycznej oraz ciep³a.

n 

n 

Poprawa efektywnoœci energetycznej, 
zw³aszcza w przemyœle energoch³onnym 

– Uruchomimy system zachêt dla 
przedsiêbiorstw: dop³aty i ulgi podatkowe 
za osi¹ganie jasno wytyczonych celów.

– Wdro¿ymy mechanizm ewidencji energii 
elektrycznej. 

– Bêdziemy dzia³aæ na rzecz obni¿enia zu¿ycia 
energii, zw³aszcza elektrycznej, ale równie¿ 
cieplnej,  m.in. poprzez termomodernizacjê 
budynków, modernizacjê sieci ciep³owniczych 
i inwestycje w sieci przesy³owe oraz przez 
spo³eczne kampanie uœwiadamiaj¹ce.
 

Osi¹gniêcie neutralnoœci klimatycznej, 
najpóŸniej do 2040 roku

– Postulowany przez nas model energetyczny 
2040 (przygotowany w oparciu o model 
monizmu energetycznego prof. Jana Popczyka)
to znaczny postêp w zakresie zwiêkszenia 
efektywnoœci energetycznej polskiej gospodarki 
w stosunku do stanu obecnego oraz stabilny 
miks 100% OZE: 50-55% energii z wiatru (z farm 
morskich i l¹dowych), 30% energii ze s³oñca 
oraz 15-20% energii z biogazu. 

– Stabilizacjê systemu osi¹gniemy dziêki 
inteligentnej sieci przesy³owej (smart-grid), 
rozbudowie po³¹czeñ transgranicznych 
(europejska solidarnoœæ energetyczna)
oraz systemom magazynowania energii.

    NASZ ZIELONY PLAN
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Stopniowe zamykanie kopalñ po³¹czone 
ze sprawiedliw¹ transformacj¹ dla terenów 
górniczych i pogórniczych

– Bêdziemy kompleksowo traktowaæ proces 
zamykania kopalñ i przekszta³cania regionów 
pokopalnianych. Dla samorz¹dów 
przeznaczymy œrodki na zagospodarowanie 
terenów powydobywczych, dostosowanie 
infrastruktury do nowych potrzeb spo³ecznoœci 
lokalnych, œrodki os³onowe oraz programy 
przekwalifikowania dla by³ych górników. 

– Wszystkie regiony górnicze uzyskaj¹ nasze 
wsparcie dla spe³nienia kryteriów przyst¹pienia 
do unijnego Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji i zostania jego beneficjentami. 

Inwestycje w badania nad odnawialnymi 
i alternatywnymi Ÿród³ami energii oraz 
technologiami jej magazynowania, w tym 
nad wykorzystaniem czystego wodoru

– Opracujemy ambitny i przewidywalny 
plan corocznego zwiêkszania nak³adów 
na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem odnawialnych 
Ÿróde³ energii, tak aby osi¹gn¹æ w ci¹gu 5 lat 
co najmniej poziom unijnej œredniej – 2,19% PKB.

– Bêdziemy finansowaæ badania naukowe 
w formie bezzwrotnych grantów, ale równie¿  
poprzez agendy rz¹dowe, jak Bank 
Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz 
Rozwoju oraz wspó³finansowaæ je przy udziale 
sektora prywatnego.

– Stworzymy ramy prawne oraz bêdziemy 
wspieraæ wspó³pracê publiczno-prywatn¹, 
zarówno na etapie prowadzenia badañ, 
jak i dzia³añ wdro¿eniowych, w szczególnoœci 
w zakresie wykorzystania zielonego wodoru.

– Udzielimy wsparcia dla sektora produkcji 
i badañ nad technologi¹ magazynowania 
energii, w tym w oparciu o istniej¹c¹ 
infrastrukturê produkcji baterii litowo-jonowych 
dla sektora motoryzacyjnego.

n 

n 

Wsparcie dla energetyki rozproszonej, 
w tym prosumenckiej i spó³dzielni 
energetycznych

– Rozwiniemy d³ugofalowe programy wsparcia 
finansowego dla produkcji energii elektrycznej 
przez indywidualnych producentów 
(prosumentów), ze szczególnym 
uwzglêdnieniem paneli fotowoltaicznych.

– Pomo¿emy gospodarstwom domowym 
w lepszym zarz¹dzaniu zu¿yciem energii, 
m.in. poprzez przyspieszenie wprowadzania 
inteligentnych liczników.

– Bêdziemy wspieraæ rozwój i rozbudowê
systemów inteligentnej sieci oraz zapewnimy 
wsparcie finansowe dla ich jak najszerszego 
wdra¿ania.

– Stworzymy ramy prawne oraz wsparcia 
instytucjonalnego dla ³atwiejszego tworzenie 
spó³dzielni energetycznych i tzw. wirtualnych 
elektrowni. 

  
System, w którym du¿o energii wytwarza 

siê i gromadzi na miejscu

– Bêdziemy promowaæ rozwój lokalnych 
magazynów i systemów magazynowania 
energii na rynku prosumenckim, w oparciu 
o wodór, akumulatory litowo-jonowe oraz 
litowo-¿elazowo-fosforanowe (LFP). 

– Udzielimy pe³nego wsparcia dla rozwoju 
przydomowych magazynów energii przez 
system zachêt finansowych i podatkowych. 

– Docelowo bêdziemy d¹¿yæ do stworzenia 
sytuacji podobnej, jaka ma ju¿ miejsce 
w lokalnych sieciach gazu ziemnego – znacznie 
mniejszego zapotrzebowania gospodarstw 
domowych na pr¹d z elektrowni.
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n 

Zarz¹dzanie systemem 
elektroenergetycznym przy aktywnym 
udziale konsumentów

– Wprowadzimy wymóg dostarczania 
konsumentom w czasie rzeczywistym 
informacji o zu¿yciu przez nich energii, m.in. 
poprzez inteligentne mierniki oraz dostêp do 
umów z cenami dynamicznymi, tak by 
umo¿liwiæ im aktywny udzia³ w rynku energii 
elektrycznej i w procesie transformacji 
energetyki.

Wprowadzenie wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej oraz zwiêkszenie 
inwestycji w sieæ dystrybucyjn¹ i w rozwój 
transgranicznej mocy przesy³owej

– Zadbamy o przygotowanie systemu 
elektroenergetycznego do zwiêkszonej 
dynamiki wahañ poda¿y i popytu zgodnie m.in. 
z unijnymi kodeksami sieciowymi oraz tzw. 
pakietem zimowym Unii Europejskiej, zw³aszcza 
w zakresie aktywowania nowych us³ug w sieci 
dystrybucyjnej.

– Bêdziemy dbaæ o rozwój systemów IT 
wspieraj¹cych analizy oraz optymalizacjê 
lokalnych obszarów sieci, wraz z ofert¹ us³ug 
elastycznoœci sieci dla wszystkich u¿ytkowników 
danego obszaru.

– Zapewnimy wsparcie regulacyjne i finansowe 
dla lokalnej, dwukierunkowej wymiany energii 
i u¿yczania mocy w formule odbiorca-odbiorca.

– WeŸmiemy wiêkszy udzia³ we wspólnym 
unijnym rynku energii poprzez rozwój 
i rozbudowê miêdzykrajowych po³¹czeñ 
elektroenergetycznych, umo¿liwiaj¹cych 
zarówno eksport, jak i import energii 
elektrycznej w zale¿noœci od warunków.
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Polska ma jedne z najgorszych wskaŸników 
jakoœci powietrza w Unii Europejskiej.
Dla ich poprawy niezbêdne jest odejœcie 
od wykorzystania paliw kopalnych 
w elektrowniach oraz tam, gdzie s³u¿¹ do 
produkcji ciep³a (elektrociep³ownie), a tak¿e 
lokalnie, w gospodarstwach domowych (piece 
wêglowe i gazowe). 

Drog¹ do zmian w sposobie wytwarzania ciep³a 
jest elektryfikacja: energia elektryczna 
wykorzystywana do ogrzewania ma byæ 
produkowana ze Ÿróde³ odnawialnych przy jak 
najwiêkszym u¿yciu pomp ciep³a. Kluczow¹ 
zalet¹ tych urz¹dzeñ jest ich wysoka sprawnoœæ. 
W 2030 roku w pompy ciep³a ma byæ 
wyposa¿onych oko³o 40% budynków 
mieszkalnych, a w sektorze budynków 
komercyjnych – 65%. To w³aœnie pompy ciep³a 
bêd¹ kluczow¹ technologi¹, która pozwoli na 
integracjê systemów. Taka zmiana w krótkim 
czasie pozwoli przyœpieszyæ odchodzenie od 
spalania paliw kopalnych, nie tylko dla poprawy 
jakoœci powietrza, ale te¿ dla osi¹gniêcia 
neutralnoœci klimatycznej ca³ego sektora 
ciep³owniczego do roku 2040.

Mo¿emy j¹ osi¹gn¹æ, dokonuj¹c skoku 
technologicznego. Sztuczna Inteligencja oraz 
internet rzeczy mog¹ zgodnie z Pierwszym 
Filarem znacznie wzmocniæ oraz poszerzyæ 
udzia³ przedsiêbiorstw w mechanizmie handlu 
emisjami (ETS). Inteligentne liczniki 
i inteligentne sieci umo¿liwi¹ efektywne 
zarz¹dzanie i dystrybucjê ze 
zdecentralizowanych OZE. Prócz tego, du¿o 
niewykorzystywanej obecnie energii mo¿na by 
odzyskaæ z procesów przemys³owych: 
systemów ch³odniczych czy oczyszczalni 
œcieków. 

Dla stabilizacji ca³ego systemu 
elektroenergetycznego i ograniczenia emisji 
CO  z du¿ych systemów ciep³owniczych 
niezbêdny jest rozwój mniejszych jednostek 
ciep³owniczych oraz ciep³owniczo-
energetycznych na poziomie lokalnym. 
Podobnie jak w przypadku systemów generacji 
energii elektrycznej.

Fundamentem skutecznej transformacji 
ciep³ownictwa jest poprawa efektywnoœci 
energetycznej budynków, która zagwarantuje 
zachowanie racjonalnych kosztów 
ogrzewania gospodarstw domowych. 
Problemem jest wysoki obecnie poziom 
ubóstwa energetycznego. Programy maj¹ce 
wspomagaæ tych, których nie staæ na 
nowoczesne ogrzewanie w³asnego domu, 
oferuj¹ dziœ zdecydowanie zbyt ma³o. 
A przecie¿ poprzez elektryfikacjê systemu 
ciep³owniczego Polska mo¿e pozbyæ siê smogu 
zimowego, radykalnie poprawiæ jakoœæ ¿ycia 
i zmniejszyæ spo³eczne koszty zdrowotne.

2

Czyste powietrze i œrodowisko
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n Elektryfikacja sektora ciep³ownictwa

– Zmniejszymy stawki podatku VAT dla instalacji 
ciep³owniczych o niskim wp³ywie na klimat 
i œrodowisko.

– Wprowadzimy zachêty dla polskich 
przedsiêbiorstw ciep³owniczych do 
inwestowania w pompy cieplne i rozwój ich 
mo¿liwoœci produkcyjnych (specjalne strefy 
ekonomiczne, porêczenia kredytowe, granty 
na badania).

– Stworzymy zachêty dla placówek 
edukacyjnych do otwierania techników 
i kierunków specjalizacyjnych poœwiêconych 
technologiom ciep³owniczym.

n Zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej 
budynków i procesów przemys³owych

– Wprowadzimy kompleksow¹ strategiê 
termomodernizacji budynków wraz 
z konkretnymi, ambitnymi celami redukcji 
zu¿ycia energii koñcowej dla potrzeb 
grzewczych oraz standardami ich osi¹gniêcia. 
T¹ drog¹ mo¿na zmniejszyæ zu¿ycie energii 
pierwotnej przez wszystkie istniej¹ce budynki 
o 60–80% do roku 2050, w stosunku do stanu 
obecnego.

– Damy zachêty finansowe dla nabywców lokali 
lub budynków energooszczêdnych, 
spe³niaj¹cych standardy wydajnoœci 
energetycznej, m.in. poprzez obni¿kê stawek 
podatków VAT oraz podatku od czynnoœci 
cywilnoprawnych (PCC).

– Ustanowimy limit w projektach instalacji 
grzewczych dla nowych budynków: 
temperatura wody nie wy¿sza ni¿ 50°C.

– Zastosujemy bodŸce finansowe dla renowacji 
istniej¹cych budynków (ulgi podatkowe, 
wiêksze dofinansowanie dla fotowoltaiki 
i izolacji termicznej).

– Bêdziemy dzia³aæ na rzecz racjonalizacji 
przestrzeni biurowej oraz optymalizacji 
energetycznej budynków administracji 
rz¹dowej, samorz¹dów oraz pañstwowych 
spó³ek.

– Aby zapobiec nieefektywnoœci energetycznej 
na poziomie przemys³owym, bêdziemy wdra¿aæ 
rozwi¹zania promuj¹ce transfer tej energii do 
sieci ciep³owniczych, m.in. poprzez rozwój 
technologii pomp ciep³a o du¿ej mocy.

    NASZ ZIELONY PLAN
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n Program rozwoju lokalnych instalacji 
ciep³owniczo-energetycznych

– Bêdziemy promowaæ rozwój magazynów 
(akumulatorów) ciep³a, pozwalaj¹cych 
przechowywaæ energiê s³oneczn¹, takich jak 
podziemne zasobniki ciep³a czy akumulatory 
wodne.

– Szczególny nacisk po³o¿ymy na rozwój 
lokalnych systemów hybrydowych ³¹cz¹cych 
Ÿród³a fotowoltaiczne z gruntowymi pompami 
ciep³a.

– Bêdziemy wspieraæ rozbudowê lokalnych 
systemów elektrociep³owniczych opartych 
o kogeneracjê OZE, np. w oparciu o biogaz lub 
zielony wodór jako elementów stabilizuj¹cych 
krajowy system elektroenergetyczny.

n Likwidacja ubóstwa energetycznego

– Ca³kowicie zlikwidujemy ten rodzaj ubóstwa 
przez 100% finansowania termomodernizacji 
i wymiany Ÿróde³ ciep³a dla osób o najni¿szych 
dochodach.

– Dla tej grupy obywateli wprowadzimy 
prefinansowanie, czyli po¿yczki udzielane 
na finansowanie zadañ, dla zapewnienia 
koniecznych œrodków finansowych.

– Wdro¿ymy system dop³at do audytów 
energetycznych lokali mieszkalnych i domów 
dla osób o najni¿szych zarobkach.



29 

Emisje z transportu stanowi¹ w Unii Europejskiej 
oko³o jednej czwartej ³¹cznej emisji gazów 
cieplarnianych i w ostatnich latach znacznie 
wzros³y. W Polsce za zdecydowan¹ wiêkszoœæ 
tych emisji odpowiada transport drogowy 
(blisko 98%). Bezprecedensowe globalne 
zatrzymanie transportu pasa¿erskiego, 
wywo³ane przez pandemiê, stanowi okazjê do 
rekonfiguracji przysz³ej polityki transportowej 
i praktyki z korzyœci¹ zarówno dla globalnego 
œrodowiska, jak i dla wszystkich obywateli.

Zwiêkszona mo¿liwoœæ pracy zdalnej mo¿e 
spowodowaæ d³ugotrwa³y odp³yw pracowników 
z oœrodków miejskich do podmiejskich. Stanowi 
to wyzwanie dla organizacji transportu 
publicznego, która powinna zapewniæ jak 
najszersz¹ dostêpnoœæ, przy jednoczesnym 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, 
smogu i ha³asu.

Zanieczyszczenie spalinami samochodowymi 
przyczynia siê do obecnoœci w powietrzu wielu 
szkodliwych substancji, zw³aszcza w du¿ych 
miastach. Dopuszczalne normy emisji s¹ 
regularnie przekraczane w aglomeracjach
warszawskiej, ³ódzkiej, krakowskej, wroc³awskiej 
czy górnoœl¹skiej. 

Brak jest obecnie jakiejkolwiek rz¹dowej 
strategii ograniczenia zanieczyszczeñ 
komunikacyjnych. Przygotowany rok temu 
program „stref czystego transportu” jest 
niezwykle zachowawczy i zawiera wiele 
b³êdnych rozwi¹zañ, które nie poprawi¹ 
sytuacji.

W dobie katastrofy klimatycznej nie 
potrzebujemy budowy nowych lub rozbudowy 
istniej¹cych portów lotniczych, zamiast tego 
Polska powinna modernizowaæ i rozwijaæ sieæ 
kolejow¹.

Pañstwo powinno opracowaæ zrównowa¿on¹ 
strategiê mobilnoœci na czasy postcovidowe, 
które odzwierciedla³aby diametralne zmiany 
w tym, jak przemieszczaj¹ siê ludzie w ¿yciu 
codziennym oraz wysz³aby na przeciw 
gigantycznym wyzwaniom klimatycznym. 
Strategia ta umo¿liwi³aby rozwój samochodów 
zeroemisyjnych wraz z infrastruktur¹ 
towarzysz¹c¹ (stacje ³adowania), sieci szybkich 
kolei oraz transportu intermodalnego dla 
przewozu towarów.

Szczególna rola w zmienianiu oblicza transportu 
publicznego w Polsce przypada samorz¹dom 
miejskim, które musz¹ kreowaæ drastyczn¹ 
zmianê myœlenia o przestrzeni publicznej. 
Osobowe i ciê¿arowe pojazdy spalinowe musz¹ 
ust¹piæ transportowi publicznemu szynowemu i 
opartemu na autobusach zeroemisyjnych, 
drogom rowerowym i wspó³dzieleniu 
samochodów elektrycznych (car sharing).

Zrównowa¿ony transport 
i polityka miejska
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n Ograniczenie emisji z transportu

– Bêdziemy wspieraæ elektryfikacjê transportu  
i wymianê taboru kolejowego, autobusowego 
oraz tramwajowego na nisko- i zeroemisyjny.

– Zmienimy system podatkowy, wprowadzaj¹c 
rozwi¹zania zachêcaj¹ce do rezygnacji 
z samochodu na rzecz transportu publicznego, 
b¹dŸ zakupu nowych pojazdów nisko- lub 
zeroemisyjnych (uwzglêdniaj¹c kryterium 
dochodowe). Wprowadzimy rozwi¹zania 
podatkowe zniechêcaj¹ce do korzystania 
z najbardziej emisyjnych modeli pojazdów, 
np. wy¿sze opodatkowanie samochodów 
wysokoemisyjnych (zw³aszcza importowanych) 
czy opodatkowanie paliw uwzglêdniaj¹ce 
ich emisyjnoœæ.

– Bêdziemy stopniowo wprowadzaæ zakaz 
rejestracji nowych pojazdów spalinowych, 
wed³ug kryterium emisyjnoœci.

– We wszystkich rodzajach transportu 
wprowadzimy rozwi¹zania cenowe 
odzwierciedlaj¹ce zasady „zanieczyszczaj¹cy 
p³aci” (ten, kto powoduje szkody w œrodowisku, 
ponosi zwi¹zane z tym koszty) oraz „u¿ytkownik 
p³aci” (za tyle, ile wykorzystuje). Jest to bardziej 
sprawiedliwe i racjonalne ni¿ finansowanie 
transportu z podatków.

– Jak najszybciej wdro¿ymy Europejski System 
Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Jest 
to ujednolicony systemu sterowania ruchem 
kolejowym, który ma zapewniæ mo¿liwoœæ 
swobodnego poruszania siê poci¹gów 
w sieciach kolejowych poszczególnych pañstw 
– w³aœcicieli infrastruktury – bez koniecznoœci 
zatrzymywania siê na granicach oraz wymiany 
lokomotyw lub maszynistów.

n Zintegrowany, solidny, przyjazny 
œrodowisku transport lokalny i regionalny

– Stworzymy program modernizacji 
i rozbudowy po³¹czeñ kolejowych do 
mniejszych miejscowoœci w celu zwiêkszenia 
dostêpnoœci oraz poprawy warunków 
korzystania z tego rodzaju transportu. 

– Utworzymy program wspieraj¹cy rozbudowê 
i modernizacjê sieci transportu publicznego, 
tak by istotnie zmniejszyæ iloœæ „bia³ych plam” 
wykluczenia komunikacyjnego na mapie Polski. 

– Aby zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ transportu 
publicznego, wprowadzimy system zachêt: 
opracujemy zintegrowan¹ sieæ po³¹czeñ 
z jednolit¹ taryf¹ biletow¹. Bêdziemy 
popularyzowaæ rozwi¹zania transportu 
intermodalnego, czyli umo¿liwiaj¹cego 
przewóz ³adunków bez prze³adowywania 
w zmieniaj¹cych siê ga³êziach transportu.

– Zadbamy o rozwój wysokiej jakoœci, 
bezkolizyjnej infrastruktury dla pieszych 
i rowerzystów, bêd¹cej uzupe³nieniem 
lokalnego systemu transportu.

    NASZ ZIELONY PLAN
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n Usprawnienie transportu w mieœcie

– Zainwestujemy w rozwi¹zania cyfrowe 
oraz sztuczn¹ inteligencjê, dla poprawy 
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, wydajnoœci 
transportu i ograniczenia emisji. 

– Stworzymy w miastach strefy niskiej emisji 
oparte na stopniowym wycofywaniu starszych 
pojazdów, w szczególnoœci modeli z silnikami 
benzynowymi i silnikami typu diesel sprzed 
sprzed Euro 3 i Euro 6 (europejski standard 
emisji spalin z 2001 i 2013 r.). Ograniczenia 
w dostêpie do strefy bêd¹ œciœle powi¹zane 
z emisyjnoœci¹ pojazdu, szczególnie z rodzajem 
silnika, nie tylko z jego wiekiem.

– Bêdziemy popularyzowaæ rozwi¹zania 
typu „car sharing” oraz „park and ride”, 
zachêcaj¹ce do korzystania ze œrodków 
transportu wspó³dzielonego i publicznego.

– Zadbamy o rozbudowæ infrastruktury dla 
urzàdzeñ transportu osobistego i zwiækszenie 
liczby urzàdzeñ wspóùdzielonych celem 
popularyzacji tego sposobu przemieszczania 
siæ. Jednoczeúnie wprowadzimy regulacje 
zobowi¹zuj¹ce producentów transportu 
osobistego do dzia³ania w trybie gospodarki 
obiegowej (np. odpowiedzialnoœæ za zbieranie 
i recykling zu¿ytych hulajnóg i baterii).

– Doprowadzimy do uchwalenia kompletnych 
planów zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej 
dla wszystkich miast. 

– Bêdziemy intensywnie rozwijaæ sieæ dróg 
dla rowerów, upowszechnimy kontrapasy 
i kontraruch (niskonak³adowe dogêszczanie 
sieci rowerowej), stworzymy sieci wygodnych, 
mo¿liwie bezkolizyjnych miêdzydzielnicowych 
i podmiejskich dróg rowerowych.
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