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Rozdział I

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Prawo ochrony klimatu. Uwagi wstępne

1. Przedmiotem tej pracy jest prawo ochrony klimatu. Na pracę składa 
się kontekstowa analiza prawa ochrony klimatu, co oznacza, że normy 
prawa ochrony klimatu analizowane są w kontekście ich związków z pra-
wami człowieka. Jak zauważa J. Ciechanowicz-McLean, prawo ochrony 
klimatu obejmuje normy prawne, które służą celom ograniczenia zmian 
klimatu oraz dostosowania się do nich. Według tej autorki, global-
ny charakter problemu zmian klimatu powoduje, że prawo ochrony 
klimatu tworzone jest wertykalnie, od prawa międzynarodowego, po-
przez regulacje unijne, aż po regulacje krajowe1. Prawo ochrony klimatu 
wyrasta z prawa międzynarodowego. Wyraża się to w założycielskim 
charakterze podstawowego dla tego obszaru prawa traktatu między-
narodowego, jakim jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu z 1992 r.2 Niewątpliwie międzynarodowe, 
unijne oraz krajowe prawo ochrony klimatu łączy i spaja wspólny cel. Ten 
cel pozwala także na określenie zakresu prawa ochrony klimatu. Został 
on sformułowany w art. 2 konwencji ramowej, który stanowi: „Celem 
podstawowym niniejszej konwencji i wszelkich związanych z nią doku-
mentów prawnych, które mogą być przyjęte przez Konferencję Stron, 

1  J. Ciechanowicz-McLean, Węzłowe problemy prawa ochrony klimatu, „Studia 
Prawnoustrojowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” 2017/37, s. 11.

2  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporzą-
dzona w Nowym Jorku 9.05.1992 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238).
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jest doprowadzenie, zgodnie z właściwymi postanowieniami konwencji, 
do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na 
poziomie, który zapobiegłby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji 
w system klimatyczny. Dla uniknięcia zagrożenia produkcji żywności 
i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poziom 
taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej 
adaptacji ekosystemów do zmian klimatu”. Podstawowym celem kon-
wencji ramowej i wszystkich wynikających z niej i pochodnych wobec 
niej aktów prawnych prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego 
jest „ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych” na poziomie 
bezpiecznym dla systemu klimatycznego. Porozumienie paryskie w art. 2 
ust. 1 lit. a doprecyzowuje ten cel konwencji ramowej, wskazując na 
cel w postaci: „Ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej 
do poziomu znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu przedindu-
strialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie 
wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego, 
uznając, że to znacząco zmniejszy ryzyka związane ze zmianami kli-
matu i ich skutki”3. Ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych 
i ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej służy ochronie 
klimatu. Ochrona systemu klimatycznego ma zaś służyć zmniejszeniu 
ryzyka związanego ze zmianami klimatu i ich skutków dla ludzkości. 
Słusznie więc twierdzi L. Karski, że celem tego zespołu norm prawnych 
jest ochrona systemu klimatycznego jako zasobu środowiska4. Należy 
dodać, że ochrona tego zasobu służy ochronie naturalnych podstaw 
funkcjonowania ludzkości.

2. Przedmiotem ochrony w prawie ochrony klimatu jest system kli-
matyczny Ziemi. Jako system klimatyczny konwencja ramowa określa 
„całość atmosfery, hydrosfery, biosfery i geosfery oraz ich wzajemne 
oddziaływanie”5. Wydaje się, że odpowiednikiem pojęcia „system kli-
matyczny” w prawie unijnym jest pojęcie „klimat”, które pojawia się 

3  Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 9.05.1992 r., przyjęte w Paryżu 12.12.2015 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 36).

4  Tak np. L. Karski, Istota prawa zmian klimatu [w:] Zmiany klimatu a społeczeństwo, 
red. L. Karski, I. Grochowska, Warszawa 2010, s. 433.

5  Art. 1 pkt 3 konwencji ramowej.
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w aktach prawa wtórnego oraz dokumentach wyznaczających ramy 
polityki klimatycznej w kontekście celu, jakim jest ochrona systemu 
klimatycznego w rozumieniu konwencji ramowej. Traktat o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej6 wprowadza pojęcie „zmiany klimatu”, 
stanowiąc w art. 191 ust. 1, że polityka Unii w dziedzinie środowiska 
przyczynia się m.in. do promowania na płaszczyźnie międzynarodowej 
środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych 
problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian 
klimatu. Zdaniem doktryny wśród elementów środowiska wyróżnić 
można m.in. takie kategorie, jak człowiek, fauna, flora, gleba, woda, 
powietrze, klimat, krajobraz, planowanie przestrzenne, zasoby material-
ne i dziedzictwo kulturowe, zasoby naturalne, zasoby wodne, odpady 
i zaopatrzenie w energię, jak również elementy otoczenia społecznego 
człowieka7. A. Wasilewski twierdzi, że pomimo braku w art. 191 i 192 
TFUE definicji legalnej użytego w tych przepisach terminu „środowi-
sko” oraz niejednolitości sposobu definiowania tego pojęcia w aktach 
unijnego prawa wtórnego „nie ma wątpliwości co do tego, że na gruncie 
prawa wspólnotowego pojęcie to należy rozumieć szeroko i zawsze 
w sposób zgodny z zasadą effet utile”8. W tym kontekście system kli-
matyczny (klimat) należy uznać za jeden z elementów środowiska jako 
przedmiotu ochrony prawa ochrony środowiska w prawie unijnym. 
Dla przykładu można wskazać, że w prawie Unii Europejskiej dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2011/92/UE z 13.12.2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzię-
cia publiczne i prywatne na środowisko, stwierdza w art. 3 ust. 1, że 
ocena oddziaływania na środowisko polega na właściwym określeniu, 
opisaniu i ocenie wpływu przedsięwzięcia m.in. na „c) grunty, gleby, 

6  Wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47, ze sprost.
7  Zob. M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej – zagadnienia 

systemowe, Warszawa 2011, s. 11; J. Ciechanowicz-McLean, Polityka i prawo ochrony 
środowiska Unii Europejskiej w XXI wieku [w:] Polityki i programy Unii Europejskiej. 
Materiały z międzynarodowej konferencji otwarcia modułu europejskiego Jean Monnet 
dla geodezji i kartografii, red. U. Marchlewicz, P. Wensierski, Koszalin 2005, s. 9–17.

8  A. Wasilewski, Prawna problematyka ochrony środowiska w związku z przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej (kwestia granic związania Państw Członkowskich prawem 
WE), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007/2, s. 189.
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wody, powietrze i klimat”9. Z kolei w prawie polskim klimat ujmowany 
jest jako jeden ze składników środowiska. Przepis art. 3 pkt 39 ustawy 
z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi, że przez pojęcie 
środowiska rozumie się „ogół elementów przyrodniczych, w tym także 
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności 
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz 
pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne od-
działywania pomiędzy tymi elementami”10.

3. Jeśli chodzi o motywy ochrony, to do prawa ochrony klimatu moż-
na odnieść wnioski z dyskusji dotyczącej motywów prawnej ochrony 
środowiska. Rozległą analizę motywów prawnej ochrony środowiska 
przedstawiła B. Iwańska11. Autorka ta wyróżnia wiele różnych kon-
cepcji prawnej ochrony środowiska, w tym w szczególności koncepcję 
antropocentryczną i fizjocentryczną (w tym ekocentryczną). Według 
B. Iwańskiej zbudowanie systemu prawnego w nawiązaniu do wartości 
odsyłających do godności osoby ludzkiej oraz do zasady zrównoważo-
nego rozwoju oznacza, że antropocentryczne ukierunkowanie prawa 
ochrony środowiska zyskuje pierwotną przewagę nad ukierunkowaniem 
fizjocentrycznym. Zdaniem B. Iwańskiej nie wyklucza to jednak ochrony 
prawnej ukierunkowanej na wartości przyrodnicze jako takie, a jedynie 
wyznacza nieprzekraczalne granice tak ukierunkowanej ochrony, która 
nie może i nie kieruje się przeciwko żywotnym interesom człowieka12. 
Wnioski te można w pełni odnieść do prawa ochrony klimatu. Jak za-
uważa L. Karski, przedmiotem ochrony prawa klimatycznego jest klimat, 
ale człowiek nie zamierza go chronić altruistycznie. Celem ochrony 
klimatu jest ochrona człowieka i  jego otoczenia13. Wnioski te należy 
podzielić, gdyż znajdują one potwierdzenie o samym tekście konwencji 
ramowej. W preambule konwencji stwierdza się, że „zmiany klimatu 
i  ich negatywne konsekwencje są wspólnym problemem ludzkości”, 
strony tej konwencji są zaś „zaniepokojone tym, że wskutek działalności 

9  Dz.Urz. UE L 26 z 2012 r., s. 1.
10  Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.
11  B. Iwańska, Koncepcja „skargi zbiorowej” w prawie ochrony środowiska, Warszawa 

2013, s. 67–86.
12  B. Iwańska, Koncepcja „skargi zbiorowej”..., s. 85.
13  L. Karski, Istota prawa..., s. 436.
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człowieka poważnie zwiększyła się ilość gazów cieplarnianych, że wzrost 
ich ilości intensyfikuje naturalny efekt cieplarniany i że rezultatem tego 
będzie wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, co 
może wpłynąć negatywnie na naturalne ekosystemy i całą ludzkość”. 
W związku z powyższym strony „zdecydowane chronić system klima-
tyczny dla obecnego i przyszłych pokoleń, uzgodniły co następuje: (...)”. 
Aksjologia prawa ochrony klimatu w szczególny sposób akcentuje więc 
kategorię „wspólnej troski”, która odwołuje się do faktu, że problem 
zmian klimatycznych jest wspólnym problemem ludzkości, który moż-
na rozwiązać tylko poprzez wspólne wysiłki, oraz akcentuje odpowie-
dzialność wobec przyszłych pokoleń14. Samo zaś pojęcie „negatywnych 
skutków zmian klimatu” w ujęciu konwencji ramowej wydaje się łączyć 
podejście fizjocentryczne z antropocentrycznym, przy zaakcentowaniu 
dobra człowieka. W świetle art. 1 pkt 1 konwencji ramowej „«Negatywne 
skutki zmian klimatu» oznaczają zmiany w środowisku fizycznym lub 
w biocie, spowodowane zmianami klimatu, które mają znaczący szkodli-
wy wpływ na skład, odporność lub wydajność naturalnych sterowanych 
ekosystemów lub na działanie systemów socjoekonomicznych albo na 
zdrowie i dobrobyt człowieka”.

4. Omawiany, powiązany funkcjonalnie zespół norm prawnych, nazywa-
nych w tej pracy prawem ochrony klimatu, bywa także nazywany w lite-
raturze „prawem klimatycznym” lub „prawem zmian klimatu”15. Istnieją 
dobre powody, aby ten zespół norm nazywać „prawem zmian klimatu”, 
gdyż ochrona klimatu nie jest jedynym celem ani jedynym przedmiotem 
regulacji prawnej16. W szczególności ten zespół norm obejmuje celowoś-
ciowo i przedmiotowo nie tylko mitygację (ograniczanie zmian klimatu), 
ale także adaptację (dostosowanie się do zmian klimatu). Pomimo tego 
wydaje się, że zaproponowana przez J. Ciechanowicz-McLean konwencja 
językowa odwołująca się do „prawa ochrony klimatu”17 lepiej oddaje 

14  Zob. M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska, Warszawa 
2009, s. 16–17.

15  J. Ciechanowicz-McLean, Węzłowe problemy..., s. 10; L. Karski, Część V Prawna, 
Wprowadzenie [w:] Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. L. Karski, I. Grochowska, 
Warszawa 2010, s. 337.

16  Tak np. L. Karski, Istota prawa..., s. 433–445.
17  Zob. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony klimatu, Warszawa 2016.
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