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 - w sprawie stanu kryzysu klimatycznego. 
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Projekt 

 

Uchwała 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia …………….. 2019 r. 

w sprawie stanu kryzysu klimatycznego 

 

Zmiany klimatu to prawdziwy i wymagający natychmiastowych działań kryzys wywołany 

działalnością człowieka. Niesie on ze sobą szerokie szkody dla środowiska, bioróżnorodności, 

dobrostanu zwierząt, życia i zdrowia Polek i Polaków oraz polskiej gospodarki. Polki i Polacy już dziś 

odczuwają wpływ zmian klimatu w postaci powodzi, suszy, fal upałów, nawałnic i innych 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogą się nasilić w najbliższych latach. 

Państwa i społeczeństwa na całym świecie muszą natychmiast podjąć działania zmierzające do 

znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach gospodarki. Naszym 

obowiązkiem jest zapewnić bezpieczniejszą, zdrowszą, czystszą i bardziej pomyślną przyszłość naszym 

dzieciom i wnukom. Czujemy się w obowiązku pozostawić im Ziemię w stanie nie gorszym, niż sami 

ją zastaliśmy. 

Dlatego, w świetle ustaleń najnowszych raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 

Klimatu (IPCC), potwierdzających tempo zmian klimatu oraz skalę zagrożeń, które te ze sobą niosą, 

Sejm RP uznaje, że Polska znajduje się w stanie kryzysu klimatycznego. 

 Zważywszy na to, Sejm RP wzywa Rząd RP do prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu 

o aktualne stanowisko nauki, wyrażone w najnowszych raportach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 

Klimatu (IPCC), oraz do niezwłocznego wdrożenia proponowanych przez środowisko naukowe 

rozwiązań, mających na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C  dzięki współpracy 

międzynarodowej i działaniom na poziomie krajowym. 

Sejm RP uznaje również za niezbędne niezwłoczne opracowanie strategii osiągnięcia 

neutralności klimatycznej Polski do 2040 r. oraz jej realizacji przez Rząd RP poprzez podjęcie 

natychmiastowych kroków prowadzących do sprawiedliwej transformacji gospodarczej i energetycznej 

w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Również w obliczu już widocznych efektów zmian 

klimatu, niezbędne jest również opracowanie strategii adaptacji do już występujących i spodziewanych 

skutków kryzysu. 

 W związku z powyższym Sejm RP oczekuje od Rządu RP natychmiastowego podjęcia 

zdecydowanych działań, mających na celu radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 

Polsce oraz uświadomienie polskiego społeczeństwa o wynikających ze zmian klimatu zagrożeniach dla 

naszego środowiska, zdrowia, gospodarki i przyszłości. 
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