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Elektroprosumeryzm - unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji -
wyzwania dla sektora NGO, samorządów i MSP



Elektroprosumeryzm i kryterium kosztu 
elektroekologicznego

Elektroprosumeryzm przykłada dużą wagę do wyboru technologii spełniających wymogi 

efektywności energetycznej i ekologicznej. 

Prowadzi efektywnie do wypełnienie celu Zielonego Ładu- neutralności klimatycznej do 2050 r 

( wcześniej dla różnych grup odbiorców 2035- sołectwa, 40- gminy wiejskie)

Prof. Popczyk i dr Bodzek zaproponowali w 2021r kryterium kosztu elektroekologicznego

opartego na cenie uprawnień emisyjnych ( 1 t CO2)

Ta metoda winna być podstawową przy alokacji środków i wyborze technologii, usług oraz 

produktów elektroprosumenckich ( różnych rodzajów OZE, magazynów energii opartych na 

OZE,…)



Taksonomia UE

• Taksonomia UE- miała stanowić wytyczne dotyczące ambitnych, zrównoważonych 

technologii i inwestycji  w trakcie transformacji energetycznej i gospodarczej w UE na 

drodze do neutralności klimatycznej 2050

• Lobbing w 2021r Francji, Polski , Krajów Vyszehradu– spowodował uznanie przez KE w 

grudniu 2021r atomu i gazu w taksonomii za zrównoważone technologie, które mogą być 

wspierane środkami UE, pod określonymi warunkami



Protest ze strony polskich Zielonych

• Partia Zieloni: Pora skończyć z greenwashingiem: gaz i atom to nie są źródła czystej energii!

4.2.22

• Propozycja Komisji Europejskiej to forma greenwashingu, któremu zdecydowanie się sprzeciwiamy. 

Wspieranie kosztownych i uzależniających na dziesięciolecia technologii, jak nieistniejący bezemisyjny atom 

czy wysokoemisyjny gaz, stanowi realne zagrożenie dla transformacji energetycznej Unii, a w szczególności 

Polski. Gospodarka potrzebuje jasnego sygnału do inwestowania w energię odnawialną oraz innowacyjne 

technologie. Propozycja Komisji nie spełnia tego zadania.

• https://partiazieloni.pl/zieloni-pora-skonczyc-z-greenwashingiem-gaz-i-atom-to-nie-sa-zrodla-

czystej-energii/

https://partiazieloni.pl/zieloni-pora-skonczyc-z-greenwashingiem-gaz-i-atom-to-nie-sa-zrodla-czystej-energii/


Protesty ze strony międzynarodowych NGO ( luty, marzec 22)

Tytuł:

• To avoid taxonomy-enabled greenwashing, financial institutions must exclude both fossil gas and nuclear from all their products and bonds
marketed as sustainable or green

• Aby uniknąć taksonomicznego "greenwashingu", instytucje finansowe muszą wykluczyć gaz kopalny i energię jądrową ze wszystkich 
swoich produktów i obligacji sprzedawanych jako zrównoważone lub ekologiczne.

• Fragmenty listu:

• Włączając gaz kopalny i energię jądrową do unijnej taksonomii w wyniku nieprzejrzystego procesu, Komisja Europejska niweczy 
cztery lata pracy instytucji unijnych i grup ekspertów oraz szkodzi sztandarowej inicjatywie UE w zakresie zrównoważonych finansów.  

• Unijna Platforma na rzecz Zrównoważonego Finansowania, a także wielu specjalistów i grup zajmujących się zrównoważonym 
finansowaniem, w tym europejska organizacja Eurosif oraz Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ10 , sprzeciwiły się 
propozycji Komisji dotyczącej włączenia gazu kopalnego i energii jądrowej, podkreślając, że podważy to zaufanie do nowych ram
prawnych i będzie miało szkodliwy wpływ na środowisko.

• Zbierane są podpisy- w marcu list zostanie skierowany do międzynarodowych kół biznesu i instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. 

• Jest już podpisanych ok 30 organizacji w tym kilka polskich NGO jak: PZS, Pracowania na rzecz Wszystkich Istot, EKO-UNIA, Okręg 
Mazowiecki PKE



Protesty ze strony rządów Niemiec i Austrii

• Rząd Austrii chce zaskarżyć decyzję KE w sprawie  atomu i gazu w taksonomii do TSUE



Wyzwanie dla sektora NGO, samorządowego, 
MSP w Polsce

• a. groźba fałszywych sygnałów( błędów krytycznych w decyzjach) kierowanych do tych grup spolecznych
i opinii publicznej

• b. energetyka atomowa, socjopsychologiczny przykład fali wznoszącej (wspierającej) w opinii publicznej 
inicjowanej przez lobby i  bezinteresownych zwolenników oraz media:

-elektrownie atomowe niezbędne dla ochrony klimatu

- kto przeciw atomowi, jest przeciw nowoczesności

• c. przeceniana rola gazu ziemnego, nierealny wzrost ponad 3 krotny zużycia gazu do 2030r

w PEP2040



Jak się przeciwstawić ?

• Wytworzenie  informacji i budowanie przekazu o rzeczywistej emisyjności atomu i gazu oraz innych 

powodach nieadekwatności tych technologii

• Mobilizowanie grup społecznych i obywateli do sprzeciwu wobec „greenwashingu” gazu i atomu w 

taksonomii

• Mobilizacja europejskich NGO, Europejskich Zielonych oraz posłów z PE przeciw decyzji KE- kierowanie 

apeli do biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

• Budowanie sojuszy i koalicji – lokalne społeczności, partia Zieloni, inne ugrupowania, NGO, samorządy, 

MSP, środowiska inżynierów np. NOT, SEP
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