
cie pła” w  sek to rze cie płow nic twa mo że wpły nąć na wzrost 
za trud nie nia przy zwięk szo nej pro duk cji bio ma sy, trans por cie 
i prze twór stwie te go pro duk tu. 
Rozwijając energetykę wiatrową, zatrudnienie zwiększymy 
z  pewnością w  produkcji, konstrukcji, obsłudze i  utrzymaniu 
urządzeń do wytwarzania energii z  wiatru (turbiny wiatrowe, 
komponenty wieżowe, fundamenty, skrzydła czy generatory). 

zaangażowanie, pomysłowość i  otwartość mieszkańców. 
Również od inicjatywy władz i umiejętności stworzenia silnej 
koalicji z lokalnym biznesem oraz organizacjami społecznymi 
będzie zależeć rozpoczęcie procesu przekształcania gospo-
darki w przyjazną środowisku. 
Bez inwestycji w  edukację i  szkolenie pracowników postęp 
będzie zdecydowanie wolniejszy. Potrzebni będą nie tylko 
inżynierowie o  wysokich kwalifikacjach. Komisja Europejska 
szacowała w  roku 2011 powstanie dodatkowo 3 mln miejsc 
pracy do roku 2020 i 6 mln miejsc pracy do roku 2050 jeżeli 
przyjęto by za cel osiągnięcie 100% udziału energetyki odnawi-
alnej. Poprawa efektywności zasobowej mogłaby przyczynić 
się do utworzenia 1,4 – 2,8 mln miejsc pracy w UE. Dodatkowo 
14,6 mln miejsc pracy zależy od ekosystemów i bioróżnorodności 
włączając w to leśnictwo, rolnictwo i rybołówstwo. Przykładowo 
uznaje się, że rolnictwo ekologiczne tworzy 10-20% więcej 
miejsca na hektar niż rolnictwo tradycyjne.
Sek to rem, któ ry mo że wy ge ne ro wać naj wię cej zie lo nych miejsc 
pra cy jest ener ge ty ka. Przy jed no cze snym roz pro sze niu źró deł 
wy twa rza nia ener gii jest szan sa, że miej sca te po wsta wać bę dą 
lo kal nie. Jak do wo dzą róż ne ana li zy, wy ko rzy sta nie po ten cja łu 
ener gii od na wial nej w  na szym kra ju mo gło by stwo rzyć set ki 
ty się cy no wych miejsc pra cy. Zwięk sze nie udzia łu „zie lo ne go 

Zmia ny kli ma tu w co raz więk szy spo sób od dzia ły wu ją na po li-
ty kę i go spo dar kę, a co za tym idzie rów nież na ry nek pra cy. 
Przy ję te przez po li ty ków do ku men ty na rzu ca ją ce pań stwom 
re duk cję emi sji CO2 pro wa dzą jed no cze śnie do prze kształ ca-
nia go spo da rek wy so ko emi syj nych, opar tych na pa li wach 
ko pal nych, w go spo dar ki ni sko emi syj ne/ni sko wę glo we. 
Stop nio we prze cho dze nie w kie run ku go spo dar ki ni sko emi syj-
nej wy mu si nie wąt pli wie zmia ny na ryn ku pra cy. Wpro wa dze nie 
no wych tech no lo gii, pro duk cji, usług spra wi, że po trzeb ny 
bę dzie ka pi tał ludz ki po sia da ją cy nie tyl ko fa cho wą wie dzę, ale 
rów nież wy so ką świa do mość eko lo gicz ną. Wzrost bezrobocia to 
motyw jakim posługują się często przeciwnicy przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną. Jednak z wielu analiz, gospodar-
ka niskoemisyjna może pobudzić rynek i  wygenerować wiele 
milionów miejsc pracy na całym świecie, które trzeba będzie 
zapełnić wykwalifikowanymi fachowcami. Z  pewnością rynek 
pracy ulega i dalej będzie ulegać ogromnej zmianie. Wzrośnie 
ilość zielonych miejsc pracy. 
Wg Programu środowiskowego ONZ za zieloną można nazwać 
pracę „wykonywaną w  rolnictwie, przemyśle, badaniach i  roz-
woju, administracji czy usługach, która istotnie przyczynia się do 
zachowania lub odtworzenia jakości środowiska. Obejmuje to 
m.in. ochronę ekosystemów i  bioróżnorodności, poprawę 

efektywności energetycznej i  surowcowej, ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji oraz gospodarkę odpadami. Zie lo ne 
miej sca pra cy to nie tyl ko te w bran żach bez po śred nio zwią za-
nych ze śro do wi skiem, ale tak że te, któ re zmie nia ją swo je pro-
duk ty w kie run ku bar dziej przy ja znym śro do wi sku. Na przy kład 
pro duk cja urzą dzeń ener ge ty ki od na wial nej czy ener go osz-
częd nych ża ró wek. 
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działania adaptacyjne 
do zmian klimatu wymagają zaangażowania środków i  czasu. 
Konieczne jest również wprowadzanie odpowiednich regulacji 
i polityki na poziomie lokalnym i państwowym, wspierających 
przedsiębiorczość ukierunkowaną na tworzenie zielonych 
miejsc pracy. 

„Zie lo ne miej sca pra cy” to 
ta kie, któ re od no szą się do 
ak tyw no ści zwią za nej z  sze ro
ko po ję tym sek to rem ochro ny 
śro do wi ska, a tak że ta kie, któ re 
zmniej sza ją pre sję na śro do wi
sko na tu ral ne. Są to przede 
wszyst kim pra ce zwią za ne 
z  sek to rem trans por tu zbio ro
we go, bu dow nic twa i  go spo
dar ki od pa da mi, kon tro lą 
za nie czysz czeń po wie trza, 
re wi ta li za cją gle by, pro duk cją 
ener gii ze źró deł od na wial nych 
oraz  za opa trze niem w wo dę. Ry
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RyNEK PRaCy a ZmiaNy KlimatU

Fot.  Siemens AG

Roz wi ja jąc ener ge ty kę wia tro wą, zwięk szy się za trud nie nie  w pro duk-
cji, kon struk cji i ob słu dze urzą dzeń  do wy twa rza nia ener gii z wia tru.

Fot. SXC

W Polsce w  roku 2013 zatrudnionych bezpośrednio i  pośrednio 
w energetyce słonecznej było prawie 2600 osób.

Wytwarzanie, 
budowa, 

instalowanie

Funkcjonowanie, 
doglądanie, 

przygotowywanie paliwa
Razem

Fotowoltaika* 24 - 26 5 - 20 29 - 46

Energetyka wiatrowa 3 - 17 2 5 - 19

Biomasa 4 3 - 21 7 - 25

Energetyka węglowa 2,4 6,5 8,8

Energetyka gazowa 2,2 6,1 8,3

Źródło:  A. Kassenberg, A. Śniegocki. W kierunki niskoemisyjnej transformacji runku pracy. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 
i Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa. 2014 

Średnie zatrudnienie w energetyce w pierwszej dekadzie XXi w. – liczba 
miejsc pracy na GWh wyprodukowanej energii w analizie cyklu życia

 ZiElONE miEJSCa PRaCy W NiSKOEmiSyJNEJ GOSPODaRCE

tworzenie zielonych miejsc pracy przynosi najlepsze efekty na 
szczeblu lokalnym. Działania tego typu na terenie powiatu, 
gminy, wsi czy miasta zwane są „zazielenianiem” lokalnych 
rynków pracy. W  procesie tym aktywny udział biorą władze 
samorządowe, inwestorzy, instytucje finansowe, przedsiębiorcy 
i  działacze organizacji społecznych. istotne jest także 

ENERGEtyKaSEKtORy, W KtóRyCh mOGą POWStać „ZiElONE miEJSCa PRaCy” ZiElONa EDUKaCJa 

1 2 3 4

Austria ma najwyższy odsetek ekologicznych produktów 
i  usług w  UE. Zielony sektor w  tym kraju rozwija się dobrze 
i osiągnął wzrost obrotów z 31 mld € w roku 2008 do 35 mld € 
w  2012 roku (12% PKB). Ekobiznes w  Unii jest obecnie jedną 
z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki .

Według prognozy European Wind Energy association zatrudnie-
nie w sektorze energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej w 2020 
roku wzrośnie do ponad 350 tys. miejsc pracy przy obecnych 
ponad 250 tys. W  Polsce w  sektorze energetyki wiatrowej, 
według szacunków EurObserv’ER w końcu 2013 roku zatrudni-
onych było 3000 osób. 
Produkcja i montaż paneli fotowoltaicznych to kolejne miejs-
ca pracy. Obecnie wg instytutu Energetyki Odnawialnej na 
polskim rynku funkcjonuje ponad 200 firm, które zajmują się 
produkcją paneli fotowoltaicznych i dystrybucją elementów 
elektrowni PV. Prawie 90% przedsiębiorstw, które funkcjonują 
w  sektorze fotowoltaiki to małe firmy, zatrudniające do 20 
osób. Większość z nich są to firmy o krótkim stażu na rynku. 
Prawie 60% firm działa w branży krócej niż 5 lat. Po wsta ją ce 
lo kal nie bio ga zow nie to rów nież szan sa na two rze nie no wych 
miejsc pra cy. Co praw da w  sa mej bio ga zow ni eta tów jest 
za zwy czaj nie wie le, jest ona jed nak szan są dla oko licz nych 
rol ni ków i  do staw ców su row ca. Ko niecz ność ogra ni cza nia 
CO2 emi to wa ne go w wy ni ku użyt ko wa nia bu dyn ków miesz-
kal nych i  uży tecz no ści pu blicz nej zwięk szy ko niecz ność ich 
ter mo mo der ni za cji. W  ra por cie „Wpływ na ry nek pra cy pro-
gra mu głę bo kiej mo der ni za cji ener ge tycz nej bu dyn ków 
w  Pol sce” jest mo wa na wet o  300 ty sią cach no wych miejsc 

*  Dynamiczny spadek kosztów fotowoltaiki w ostatnich latach pozwala przypuszczać, że obecne wskaźniki 
pracochłonności dla PV kształtują się na poziomie zbliżonym do wiatru i biomasy.

Uwaga: dla fotowoltaiki przyjęto średnie wykorzystanie mocy na poziomie 10%, dla wiatru – 27,5%.
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zu jąc pro gram głę bo kiej ter mo mo der ni za cji w  bu dow nic-
twie. 
Jest to moż li we do osią gnię cia, na co wska zu ją do świad cze nia 
in nych państw. W  Cze chach pro wa dzo no dwu let ni pro gram 
wspar cia „Zie lo ne świa tło dla oszczęd no ści” opar ty o  sys tem 
do ta cji bez po śred nich na sys te my ogrze wa nia przy bu do wie 
do mu pa syw ne go. 
W  okre sie 2  lat udzie lo no wspar cia 50350 go spo dar stwom 
do mo wym, an ga żu jąc łącz nie oko ło 780 mi lio nów eu ro. Dzię ki 
re ali za cji pro gra mu po wsta ło 19 tys. no wych miejsc pra cy 
w sek to rze bu dow nic twa, a każ de za in we sto wa ne eu ro przy-
nio sło 2,47 eu ro zy sku. Ogra ni czo no emi sję CO2 o po nad 1 mln 
ton rocz nie. W Niem czech dzię ki za an ga żo wa niu 1,4 mld eu ro 
z  bu dże tu pań stwa, bank KFW udzie lił kre dy tów na łącz ną 
su mę 8,9 mld eu ro. Po zwo li ło to na re ali za cję in we sty cji o war-
to ści 21,5 mld eu ro. Sko rzy sta ły na tym głów nie re gio nal ne 
i lo kal ne fir my, dzię ki cze mu stwo rzo ne lub za cho wa ne zo sta ło 
w  cią gu jed ne go ro ku oko ło 340 000 miejsc pra cy! ilość 
no wych, zie lo nych miejsc pra cy za le ży w  du żej mie rze od 
lo kal nych uwa run ko wań i  za an ga żo wa nia ca łej spo łecz no ści, 
a  tak że, jak głę bo ko zaj dzie zmia na go spo dar ki i  jak wie le 
in we sty cji pro kli ma tycz nych bę dzie zre ali zo wa nych. im wię cej, 

tym wię cej przy bę dzie miejsc pra cy „o  od cie niu zie lo nym“. 
Prze cho dze nie na ni sko emi syj ną go spo dar kę otwo rzy szan sę 
na pra cę dla mło dych lu dzi, któ rzy zdo bę dą wie dzę na te mat 
no wych urzą dzeń, ich ob słu gi i kon ser wa cji. to rów nież bę dą 
ci, któ rzy prze sta wią się na in ne ma te ria ły bu dow la ne, zwra ca-
jąc uwa gę na ich war tość z punk tu wi dze nia ochro ny kli ma tu. 
Rynek będzie wymagał również zatrudnienia nowych specjal-
istów w zakresie: 
n edu ka cji, 
n do radz twa i in struk ta rzu,
n cer ty fi ka cji. 

ilE mOżE POWStać miEJSC PRaCy ? 

Fot. SXC

Wytworzenie słomy jest najbardziej znanym i naturalnym 
elementemi pozyskiwania paliwa odnawialnego

Fot. SXC

Ko niecz ność ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go,  np. oczysz-
cza nia scie ków,  wymu sza zmia ny na ryn ku pra cy

agro tu ry stycz nych oraz eko lo gicz nych. Ob ser wo wa ny jest 
wzrost po wsta wa nia te go ty pu przed się wzięć, co sta je się 
miej scem pra cy dla wie lu miesz kań ców wsi. 
Wg ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie 2003-2013 
liczba gospodarstw ekologicznych w  Polsce wzrosła ponad 
11-krotnie od 2.286 w  2003 r. do prawie 26,6 tys. w  2013 r., 
a w tym samym okresie liczba przetwórni ekologicznych wzrosła 
ponad 18-krotnie do 407 w  2013 r. System bezobsługowych 
wypożyczalni rowerów miejskich, działający w ramach Zakładu 
transportu miejskiej w Warszawie od sierpnia 2012 roku. System 
funkcjonuje przez 9 miesięcy w  roku, od marca do listopada. 
W Warszawie są 173 stacje a do dyspozycji jest ponad 2600 row-
erów. Do dnia 17.04.2014 zanotowano 2,5 mln pożyczeń, 
a zarejestrowanych jest 150 tys. użytkowników. Firma zatrudnia 
60-70 osób do obsługi systemu wypożyczania rowerów.

ZatRUDNiENiE 
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Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE i Komisji Europejskiej 
oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem partnerskiego przedsięwzięcia LIFE+ „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej 
adaptacji do zmian klimatu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów. Działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Liderem projektu jest 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, partnerem krajowym Związek Powiatów Polskich, a partnerem zagranicznym brytyjska organizacja Community Energy Plus. Fot. SXC

W 2011 r. na obszarach wiejskich działało 7852 gospodarstw agrotu-
rystycznych dysponujących ponad 80.000 miejscami noclegowymi . 

Po przez two rze nie cen trów do radz twa ener ge ty ki od na wial nej 
moż na przy cią gnąć do współ pra cy no wych fa chow ców, któ rzy 
mo gą wy wo dzić się spo śród lo kal nej mło dzie ży wy kształ co nej 
na wyż szych uczel niach i  po szu ku ją cej pra cy w  wiel kich cen-
trach miej skich, gdy tym cza sem pra ca mo że być stwo rzo na na 
no wo cze snej pro win cji. Waż nym sek to rem zie lo nych miejsc pra-
cy mo że być rol nic two, któ re go kie run ki roz wo ju bę dą współ-
gra ły z roz wo jem kie run ków w ener ge ty ce. tu taj ro dzi się po trze-
ba spe cja li stów zna ją cych się na spo so bach upraw ro ślin ener-
ge tycz nych przy jed no cze snym za cho wa niu wy mo gów ochro-
ny przy ro dy. Zie lo ne miej sca pra cy mo gą za tem stać się po my-
słem na zwal cza nie bez ro bo cia i wy klu cze nia spo łecz ne go przy 
uży ciu eko lo gii w lo kal nej spo łecz no ści. miej sca pra cy two rzo ne 
lo kal nie nie pod da ją się do mi na cji glo bal nych kor po ra cji, bu du-
ją lo kal ną przed się bior czość i  mo gą po zy tyw nie wpły nąć na 
lo kal ny roz wój. Re gio nal na i lo kal na re ali za cja pro gra mów pro-
kli ma tycz nych mo że wy ma gać no wej wie dzy od pla ni stów, 
ar chi tek tów i no wych kadr ad mi ni stra cyj nych. 
Cho ciaż ta kie za wo dy nie miesz czą się w  de fi ni cji zie lo nych 
miejsc pra cy to jed nak wy ko ny wa na pra ca, je śli speł nia wy mo-
gi pro kli ma tycz ne, sta je się bar dzo waż nym ele men tem two-
rze nia zie lo ne go ryn ku pra cy. Do zie lo nych miej sce pra cy 
mo że my za li czyć rów nież te po wsta ją ce w  go spo dar stwach 
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