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Warszawa, dn. 14 kwietnia 2021 r.
Szanowna Pani
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
Naczelnik w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej
Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Szanowna Pani Naczelnik,
W imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) oraz firm członkowskich, pragnę
zwrócić się do Pani Naczelnik z zapytaniem dot. stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie wycofania SF6 z użytku w sprzęcie elektrycznym w ramach rozporządzenia Unii
Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.
Ograniczenie emisji CO2 jest jednym z kluczowych celów zarówno europejskiej jak i polskiej polityki
klimatycznej. Niebagatelną rolę w tej transformacji stanowią innowacyjne oraz już dostępne
i przetestowane rozwiązania i technologie, które mogą wspierać te procesy i zapewniać bezpieczną
transformację sektora energetycznego.
Firmy zrzeszone w AmCham stawiają na innowacyjność i zrównoważony rozwój oraz wspierają
przejrzyste i proporcjonalne przepisy na poziomie UE i Polski służące wykorzystywaniu bardziej
zrównoważonych technologii, a tym samym zapewniających natychmiastowy wpływ na środowisko
oraz skuteczną realizację polityki.
Mając na uwadze niniejsze oraz toczące się obecnie prace w Komisji Europejskiej dot. oceny
wykonalności wycofania sprzętu elektrycznego wykorzystującego heksafluorek siarki (SF 6) w
ramach obowiązującego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów
cieplarnianych1, pragniemy zwrócić się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniem dot.
stanowiska Rządu RP w kontekście prowadzonych prac, a szczególnie przychylności dla
określenia jasnego harmonogramu wycofania użytkowania tego typu gazów.
Jednocześnie pragniemy zadeklarować, że firmy członkowskie w ramach Komitetu
Zrównoważonego Rozwoju w AmCham - są otwarte na przekazanie swoich propozycji i
informacji nt. dostępnych rozwiązań i ich wpływu, które mogą być pomocne w pracach nad
stanowiskiem Rządu RP w tym zakresie.
Kwestia stosowania gazów SF6 jest istotnym elementem działań pro klimatycznych, które wpisuje się
w priorytety UE Green Deal, jak też transformacji energetycznej. Ze względu na swój unikatowy
zestaw właściwości fizycznych SF6 jest stosowany jako gaz izolacyjny w sprzęcie elektrycznym w UE i
Polsce już od kilkudziesięciu lat. SF6 uznaje się za najsilniej oddziałujący gaz cieplarniany o
współczynniku ocieplenia globalnego 23 500 razy większym niż w przypadku CO 2. Szacuje się, że
zainstalowany w Unii Europejskiej sprzęt z izolacją gazową zawierał w roku 2017 od 10 800 do 24 700
ton SF6. Uwolnienie tego gazu odpowiadałoby uwolnieniu około 254–580 milionów ton CO2 (CO2e).
Zgodnie z tymi samymi szacunkami z 2017 roku sektor energii elektrycznej w Unii Europejskiej emituje
szacunkowo 68–140 ton SF6 rocznie w ramach normalnej działalności operacyjnej, co odpowiada od
1,6 do 3,3 mln ton równoważników dwutlenku węgla 3.
Ponieważ w całej Europie są już dostępne na rynku i wdrażane niezawodne, bezpieczne i opłacalne
alternatywy o zmniejszonym wpływie na środowisko. W opini Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
AmCham nadszedł czas na dalsze działania w tym zakresie na szczeblu Unii Europejskiej, wspierane
przez kraje członkowskie, mające na celu skuteczną reakcję na zastrzeżenia dotyczące globalnego
ocieplenia i zmian klimatycznych obszarze gazów SF 6, tym bardziej, że dostępne na rynku alternatywy
dla SF6 mogą przyczynić się do ponad 97-procentowej redukcji równoważników CO2.
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Wierzymy że uchwalenie przepisów dotyczących wycofania SF 6 w sprzęcie elektrycznym, które
uwzględniać będą ekonomiczną opłacalność nadających się do eksploatacji i bardziej
zrównoważonych środowiskowo rozwiązań alternatywnych przyniesie pozytywne efekty klimatyczne i
transformacyjne w Polsce.
Z wyrazami szacunku,

Tony Housh
Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

*do wiadomości: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pan Adam GuibourgéCzetwertyński
***
AmCham jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich w naszym kraju,
reprezentujących jednocześnie jedną z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy
zainwestowali w Polsce ponad 236 mld złotych i kreują ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Od 30 lat
działamy na rzecz rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych, a naszą misją jest poprawa klimatu
inwestycyjnego i promocji naszego kraju na rynku amerykańskim.

