
Rozmowa o 
zmianach 
klimatu

Raport podsumowujący ze 

Zgromadzenia obywateli wyspy 
Jersey w sprawie zmian klimatu



Witaj!  

W roku 2019 Zgromadzenie stanów 
(Parlament Jersey) ogłosiło stan 
zagrożenia dla klimatu i poprosiło 
Rząd o opracowanie Strategii 
neutralności węglowej. Ta strategia 
zakładała utworzenie Zgromadzenia 
obywateli w sprawie zmian klimatu.

Czym jest neutralność węglowa?   

Najważniejsza częścią neutralności węglowej jest jak największe zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych. 

Wszelkie pozostałe emisje wytworzone na wyspie (plus wynikające z wykorzystanej 
przez nas energii), których nie można zredukować, wymagają zrównoważenia, czyli 
kompensacji działaniami absorbującymi lub zmniejszającymi emisje globalne w celu 
wyrównania ich poziomów.

 Dążenie do 
neutralności pod 
względem emisji 
dwutlenku węgla

Zmiany klimatu można już 
zaobserwować, a wpłyną one na 
życie nas wszystkich. Jersey musi 
zareagować na

ogólnoświatowy 
stan zagrożenia dla 

klimatu.

Neutralność pod względem 
emisji dwutlenku węgla to 

jak największe zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych...

...i kupno kredytów węglowych w celu 
zrównoważenia tego, czego nie można 
zredukować.
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Zgromadzenie 
Obywateli 

Zgromadzenie Obywateli było grupą 45 
osób w różnym wieku, różnej płci, o różnym 
pochodzeniu i z różnych miejsc na terenie 
wyspy Jersey, posiadających różne poglądy 
na zmiany klimatu.

Jak je wybrano? 
9,000 losowo wybranych gospodarstw domowych 
wysłano zaproszenie do udziału w Zgromadzeniu 
Obywateli. Udział mogła wziąć każda osoba w 
wieku co najmniej 16 lat, zamieszkała pod danym 
adresem i uprawniona do głosowania. Nie musiała 
mieć jakichkolwiek kwalifikacji ani umiejętności 
związanych ze zmianą klimatu. 

Spośród osób, które zdecydowały się zarejestrować, 
przeprowadzono dalszy losowy proces selekcji, 
uzyskując ostateczną grupę 45 osób. 

Na koniec tych sesji grupę poproszono o: 

 ● głosowanie nad datą osiągnięcia neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla przez 
wyspę Jersey,

 ● współpracę i opracowanie zaleceń dotyczących 
sposobu osiągnięcia takiej neutralności, 

 ● wskazanie zaleceń, na których należy się skupić 
w pierwszej kolejności. 

Decyzją grupy 
Jersey ma osiągnąć 

neutralność pod 
względem emisji 

dwutlenku węgla do 
roku 

2030

W okresie od marca do maja 2021 grupa wzięła 
udział w 15 wirtualnych spotkaniach. Jej członkowie 
zostali wprowadzeni w zagadnienia związane 
ze zmianą klimatu oraz problemy, przed jakimi 
stoi Jersey.  Rozmawiali oni z ekspertami, czytali 
informacje i brali udział w dyskusjach.  Jako grupa 
opracowali pomysły i uwzględnili koszty oraz 
wnioski, które pozwoliły im opracować zalecenia.

Skupili się na dwóch największych źródłach gazów 
cieplarnianych na wyspie: 

 ● transporcie, 
 ● ogrzewaniu, chłodzeniu i gotowaniu.

Na czym polegał ich udział? 
Rolą Zgromadzenia Obywateli było 
przekazywanie zaleceń Zgromadzeniu Stanów 
w odpowiedzi na pytanie: 

„Jak mamy współpracować w celu 
uzyskania neutralności węglowej?” 
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Transport publiczny
Zapewnienie wolnego od emisji dwutlenku węgla 
istniejącego transportu publicznego w Jersey do roku 2025, a 
także zwiększenie jego dostępności, również cenowej, dzięki 
czemu więcej ludzi na wyspie będzie korzystać z transportu 
publicznego jako podstawowego środka transportu.  

Zalecenia
W celu zmniejszenia emisji wytwarzanych przez transport grupa podjęła decyzję o 
skupieniu się na następujących aspektach:

Jazda na rowerze i chodzenie
Zachęta do chodzenia i jazdy na rowerze w drodze 
zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego rowerzystom 
i pieszym środowiska Jersey za pomocą inwestycji w 
infrastrukturę i edukację. Potrzebujemy przepisów, aby 
zrealizować model transportu skupiony przede wszystkim 
na chodzeniu i jeździe na rowerze.

Zasadne przejście
Program natychmiastowego i uzasadnionego przejście na 
transport o niskiej emisji dwutlenku węgla do roku 2030, który 
zapewni wsparcie finansowe gospodarstwom domowym o 
niskich dochodach i małym przedsiębiorstwom. 
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Pojazdy napędzane paliwami kopalnymi

Jersey osiągnie stopniowe przejście na (całkowicie) 
ekologiczny transport, bez nowych rejestracji pojazdów 
napędzanych paliwami kopalnymi po roku 2025.

Prywatne samochody
Stopniowe wycofywanie prywatnych samochodów 
napędzanych paliwami kopalnymi i zmniejszenie ogólnego 
użytkowania samochodów jako rozwiązanie zmierzające 
do zapewnienia bezpiecznych, wygodnych, dostępnych pod 
względem finansowym alternatywnych środków transportu 
dla wszystkich. 

Zmniejszenie zapotrzebowania na podróże
Zmiana nastawienia i kultury powodująca zmniejszenie 
zapotrzebowania na podróże, w szczególności dojazdy 
do pracy, wykorzystanie samochodów, podróże lotnicze i 
transport towarowy. 

Nowe technologie
Rząd powinien natychmiast wprowadzić i wspierać 
finansowo dostępne obecnie, nowe technologie redukcji 
emisji dwutlenku węgla dla wszystkich środków transportu. 
Wszystkie odpowiednie technologie zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla przez środki transportu na wyspie Jersey w 
przyszłości również należy wdrażać jak najszybciej, gdy tylko 
będzie to wykonalne. 

55



Normy budowlane i prawo dotyczące 
projektowania
Zapewnienie, że normy budowlane i prawo dotyczące 
projektowania będą określać standardy dotyczące neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla dla wszystkich budynków 
do roku 2023.

W celu zmniejszenia emisji wytwarzanych przez ogrzewanie, chłodzenie i gotowanie grupa 
podjęła decyzję o skupieniu na następujących zagadnieniach:

Modernizacja budynków mieszkalnych
Rząd ma opracować strategię modernizacji budynków 
mieszkalnych, aby zapewnić optymalną wydajność 
energetyczną i przekazać zalecenia mieszkańcom wyspy 
przed końcem roku 2022. Będzie ona obejmować opcje 
finansowe, programy edukacyjne i programy motywacyjne 
przed jej egzekwowaniem rozpoczynającym się w roku 2030.   

Energia
Jak najszybsze mianowanie ministra ds. energii, najpóźniej w 
roku 2022 (po ustanowieniu nowego rządu), korzystającego 
z niezależnego panelu ekspertów, który przejmie ogólną 
odpowiedzialność za przejście do zerowego poziomu emisji 
dwutlenku węgla do roku 2045, z wykorzystaniem biopaliw, 
które będą odgrywać tymczasową rolę, zanim uda się 
osiągnąć cel przy pomocy miejscowych odnawialnych źródeł 
energii.
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Nieruchomości na wynajem
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z nieruchomości na 
wynajem, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych, przez 
wdrożenie systemu świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku do dnia 1 stycznia 2025.

Nieruchomości rządowe i należące do 
przedsiębiorstw
Wszystkie nowe i istniejące nieruchomości rządowe i komercyjne 
mają do roku 2030 uzyskać neutralność pod względem emisji 
dwutlenku węgla, przy czym rząd będzie temu przewodził w 
drodze wprowadzenia przepisów, norm i zapewnienia wsparcia 
praktycznego.  

Wprowadzanie zmian w życie
Zapewnienie edukacji i wsparcia konsumentów z wyspy 
Jersey i dostawców zaopatrujących wyspę podczas przejścia 
na neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla sposoby 
uczenia się, życia i pracy, co zapewni ochronę i poprawę 
sytuację wyspy Jersey i jej środowiska do roku 2030.  

Inicjatywy społeczne
Rząd umożliwi społecznościom osiągnięcie neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla i zapewni im 
wsparcie w tym procesie, tworząc politykę i finansując 
programy ramowe produkcji energii elektrycznej w 
społeczności oraz środki mające na celu zapewnienie 
wydajności energetycznej powiązanej z ogrzewaniem, 
chłodzeniem i gotowaniem. Będzie to oparte na studium 
wykonalności i audytach energetycznych we wszystkich 
rejonach wyspy. 
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I co dalej? 
 

Wszystkie te zalecenia przekazano:

 ● Rządowi Jersey. Jego członkowie uważnie 
rozważą zalecenia i wypracują kroki 
niezbędne do przeniesienia planów wyspy 
Jersey dotyczących neutralności węglowej 
na kolejny etap. Zostaną one opublikowane 
w Planie działania na potrzeby neutralności 
węglowej, a mieszkańcy Jersey będą mogli 
się wypowiedzieć na jego temat przed debatą 
podczas posiedzenia Zgromadzenia Stanów. 

 ● Zgromadzeniu Stanów. Członkowie Stanów 
wezmą tego lata udział we wstępnej debacie 
poświęconej zaleceniom Zgromadzenia 
Obywateli. Wiosną 2022 r. odbędzie się debata 
poświęcona Planowi działania na potrzeby 
neutralności węglowej, a konkretnie decyzji o 
jego ewentualnemu przyjęciu.

 

Dziękuję  
Więcej informacji na temat 
Zgromadzenia Obywateli 
w sprawie zmian klimatu 
znajduje się na stronie:

www.climateconversation.je
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