
 
REZOLUCJA Nr 19/XIX/19 

Rady Miasta Krakowa 

Podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r. 

 

do Rady Ministrów i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego.  

Rada Miasta Krakowa, zebrana na sesji w dniu  26 czerwca 2019 r. zwraca się z apelem do Rady 

Ministrów i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego. 

Pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało 12 lat na zatrzymanie wzrostu 

temperatury na Ziemi. Mając na względzie, że wzrost temperatury ściśle powiązany jest z emisją gazów 

cieplarnianych, za które odpowiada w dużej mierze przemysł energetyczny oparty o nieodnawialne 

źródła energii, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu stałe zwiększenie 

udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu w Polsce. Na początku maja brytyjski Parlament ogłosił 

wyjątkowy stan klimatyczny, w ślad za nim Irlandia zadeklarowała stan zagrożenia klimatycznego oraz 

zagrożenia bioróżnorodności. Podobnych działań domagają się mieszkańcy Australii, która przed 

kilkoma miesiącami musiała się zmierzyć z ekstremalnymi upałami. 

Kiedy pojawia się temat globalnego ocieplenia, najczęściej wskazuje się, że to temat który nie dotyczy 

Polski, a wszelkie anomalie pogodowe występujące już od kilku lat nie mają z nim związku. Tymczasem 

środowisko naukowe jest zgodne, że jeśli nie uda się powstrzymać gwałtownych zmian klimatycznych, 

temperatura w Polsce może zacząć dochodzić do 33 stopni w Suwałkach i aż do 40 stopni we Wrocławiu. 

Na zachodzie kraju będą występowały silne gradobicia, a w centrum możliwe będzie występowanie trąb 

powietrznych. Dodatkowo, już obecnie media donoszą o braku wody w Skierniewicach, czego przyczyną 

jest stale rosnąca temperatura i nieodpowiednie gospodarowanie wodą i lasami w Polsce. Co istotne, 

problem ten będzie dotyczył coraz większych terenów. Polscy rolnicy już od kilku lat borykają się 

z problemem suszy, której konsekwencją są obniżone plony i zwiększające się z roku na rok wydatki 

państwa na wypłatę odszkodowań. W dokumencie „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian 

klimatycznych" wprost wskazuje się szereg zagrożeń najistotniejszych ze względu na położenie miasta, 

takich jak m.in. gwałtowne powodzie i fale upałów, które stanowią szczególne zagrożenie dla osób 

starszych i dzieci. Same koszty działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych w Krakowie szacuje się 

obecnie na 8 miliardów złotych. 



W świetle tych wszystkich danych podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zminimalizowania efektu 

cieplarnianego wydaje się koniecznością. Działania te należy podjąć natychmiast. Ogłoszenie 

wyjątkowego stanu klimatycznego powinno stać się pierwszym krokiem w tym kierunku, uświadamiając 

wszystkim obywatelom Polski skalę problemu. Dodatkowo warto rozważyć powołanie przy Ministrze 

Środowiska specjalnej komórki, która będzie nadzorować w skali kraju skoordynowane działania w celu 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez Polskę. 

Mając na uwadze powyższe, wzywamy Radę Ministrów i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do 

niezwłocznego podjęcia działań mających na celu ogłoszenie wyjątkowego stanu klimatycznego dla 

całej Polski i rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej zmian klimatycznych i ich konsekwencji 

dla Polski. 

Przewodniczący Rady 

Dominik JAŚKOWIEC 


