
  

PROTOKÓL Z KIOTO 

DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN 
KLIMATU 

Strony niniejszego Protokólu, 

Bedac Stronami ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej 
dalej "Konwencja", 

Dazac do podstawowego celu Konwencji okreslonego w jej artykule 2, 

Powolujac sie na postanowienia Konwencji, 

Kierujac sie artykulem 3 Konwencji, 

Zgodnie z Mandatem Berlinskim przyjetym decyzja 1/CP.1 Konferencji Stron Konwencji na jej 
pierwszej sesji, 

uzgodnily co nastepuje: 

Artykul 1 

Dla celów niniejszego Protokólu stosuja sie definicje zawarte w artykule 1 Konwencji. Ponadto: 

1. "Konferencja Stron" oznacza Konferencje Stron Konwencji.  
2. "Konwencja" oznacza ramowa Konwencje Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, przyjeta w Nowym Jorku 9 maja 1992 r.  
3. "Miedzyrzadowy Zespól do spraw Zmian Klimatu" oznacza Miedzyrzadowy Zespól do 

spraw Zmian Klimatu ustanowiony wspólne przez Swiatowa Organizacje 
Meteorologiczna i Program Srodowiska Narodów Zjednoczonych.  

4. "Protokól Montrealski" oznacza Protokól Montrealski w sprawie substancji zubozajacych 
warstwe ozonowa, przyjety w Montrealu 16 wrzesnia 1987 r., poprawiony i 
uzupelniony.  

5. "Strony obecne i glosujace" oznacza Strony obecne i oddajace glos za lub przeciw.  
6. "Strona" oznacza, o ile nie jest inaczej zdefiniowana, Strone niniejszego Protokólu.  
7. "Strona wymieniona w Zalaczniku I" oznacza Strone wymieniona w Zalaczniku I do 

Konwencji, ewentualnie poprawionym, lub Strone, która zglosila notyfikacje zgodnie z 
artykulem 4, ustep 2(g) Konwencji.  

Artykul 2 

1. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I realizujac swoje zobowiazania do ilosciowo 
okreslonego ograniczenia i redukcji emisji zgodnie z artykulem 3, w celu promowania 
zrównowazonego rozwoju bedzie:  

a. Wdrazac i/lub dalej opracowywac kierunki dzialan i srodki wlasciwe dla 
warunków krajowych, takie jak:  

i. Zwiekszenie wydajnosci energetycznej w odpowiednich sektorach 
gospodarki narodowej;  

ii. Ochrona i podniesienie efektywnosci pochlaniaczy i zbiorników gazów 
cieplarnianych nie objetych kontrola przez Protokól Montrealski, biorac 
pod uwage swoje zobowiazania w ramach odnosnych porozumien 
miedzynarodowych w zakresie ochrony srodowiska; promowanie 
zrównowazonej gospodarki lesnej, zalesiania i odnowien;  

iii. Promowanie zrównowazonych form rolnictwa w aspekcie ochrony 
klimatu;  

iv. Badania, promowanie i rozwój oraz zwiekszenie wykorzystania nowych i 



odnawialnych form energii, technologii pochlaniania dwutlenku wegla 
oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych dla 
srodowiska;  

v. Stopniowe zmniejszanie lub eliminacja niedoskonalosci rynkowych, 
bodzców fiskalnych, zwolnien z podatku i cla oraz dotacji, które sa 
sprzeczne z celem Konwencji, we wszystkich sektorach emitujacych 
gazy cieplarniane oraz stosowanie instrumentów rynkowych;  

vi. Zachecanie do wlasciwych reform w odpowiednich sektorach majacych 
na celu promowanie kierunków dzialan i srodków ograniczajacych lub 
redukujacych emisje gazów cieplarnianych nie objetych kontrola 
Protokolu Montrealskiego;  

vii. Dzialania na rzecz ograniczenia i/lub redukcji emisji gazów 
cieplarnianych nie objetych kontrola Protokolu Montrealskiego w 
sektorze transportu;  

viii. Ograniczenie lub redukcja emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i 
wykorzystywanie w gospodarce odpadami oraz w produkcji, transporcie 
i dystrybucji energii;  

b. Wspólpracowac w innymi Stronami wymienionymi w Zalaczniku I w celu 
zwiekszenia indywidualnej i polaczonej efektywnosci ich kierunków dzialan i 
srodków przyjetych zgodnie z niniejszym Artykulem, w oparciu o artykul 4, 
ustep 2(e)(i) Konwencji. W tym celu, Strony te podejma kroki w celu dzielenia 
sie doswiadczeniem i wymiany informacji o kierunkach dzialan i srodkach, w 
tym opracuja sposoby poprawy ich porównywalnosci, przejrzystosci i 
efektywnosci. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu na 
swojej pierwszej sesji lub pózniej jak tylko to bedzie praktycznie mozliwe, 
rozwazy sposoby ulatwienia takiej wspólpracy, przy uwzglednieniu wszystkich 
odpowiednich informacji.  

2. Strony wymienione w Zalaczniku I beda dazyc do ograniczenia lub redukcji emisji 
gazów cieplarnianych nie objetych kontrola Protokolu Montrealskiego z lotniczego i 
morskiego bunkra paliw, poprzez wspólprace w ramach Miedzynarodowej Organizacji 
Lotnictwa Cywilnego i Miedzynarodowej Organizacji Morskiej.  

3. Strony wymienione w Zalaczniku I beda dazyc do wdrazania kierunków dzialan i 
srodków w ramach niniejszego artykulu w taki sposób, by zminimalizowac szkodliwe 
skutki, w tym konsekwencje zmian klimatu, wplyw na handel miedzynarodowy, skutki 
spoleczne, ekologiczne i ekonomiczne dla innych Stron, zwlaszcza dla Stron - krajów 
rozwijajacych sie, a w szczególnosci okreslonych w ustepach 8 i 9 artykulu 4 
Konwencji, przy uwzglednieniu artykulu 3 Konwencji. Konferencja Stron sluzac jako 
spotkanie Stron Protokolu moze podjac dalsze stosowne dzialania, dla promowania 
wdrozenia postanowien niniejszego ustepu.  

4. Jesli Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokolu zdecyduje, ze byloby 
korzystne skoordynowanie kierunków dzialan i srodków wymienionych w ustepie 1(a) 
powyzej, przy uwzglednieniu róznych warunków krajowych i potencjalnych skutków, to 
rozwazy ona sposoby i warunki opracowania koordynacji takich kierunków dzialan i 
srodków.  

Artykul 3 

1. Strony wymienione w Zalaczniku I, indywidualnie lub wspólnie, zapewnia, ze ich 
zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w 
Zalaczniku A wyrazone w równowazniku dwutlenku wegla, nie przekrocza przyznanych 
ilosci, obliczonych zgodnie z ich ilosciowymi zobowiazaniami do ograniczenia i redukcji 
zapisanymi w Zalaczniku B i zgodnie z postanowieniami niniejszego artykulu, w celu 
zredukowania calkowitych emisji tych gazów o przynajmniej 5 procent ponizej poziomu 
1990 roku w okresie zobowiazan od 2008 roku do 2012 roku.  

2. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I do 2005 roku uczyni mozliwy do 
udowodnienia postep w wypelnianiu zobowiazan wynikajacych z niniejszego Protokolu.  

3. Zmiany netto w emisjach gazów cieplarnianych ze zródel i usuwania przez pochlaniacze 
wynikajace z bezposrednio spowodowanych przez czlowieka zmian uzytkowania ziemi i 
dzialalnosci w lesnictwie, ograniczonych do zalesiania, ponownego zalesiania i 
wylesiania od 1990 roku, mierzone jako mozliwe do sprawdzenia zmiany zasobów 
pierwiastka wegla w kazdym okresie zobowiazan beda wykorzystane do wypelnienia 
zobowiazan wynikajacych z niniejszego artykulu dla kazdej strony wymienionej w 
Zalaczniku I. O emisjach gazów cieplarnianych ze zródel i usuwaniu przez pochlaniacze 



towarzyszacych tym dzialalnosciom beda skladane raporty w sposób przejrzysty i 
umozliwiajacy weryfikacje. Beda one przegladane zgodnie z artykulami 7 i 8.  

4. Przed pierwsza sesja Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron niniejszego 
Protokolu, kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I dostarczy dane do rozpatrzenia 
przez pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego i technicznego w celu 
ustalenia poziomu zawartosci pierwiastka wegla w 1990 roku i umozliwiajace 
oszacowanie zmian jego zawartosci w nastepnych latach. Konferencja Stron dzialajac 
jako spotkanie stron niniejszego Protokolu na swojej pierwszej sesji, lub jak najszybciej 
bedzie to mozliwe pózniej, podejmie decyzje dotyczaca sposobów, zasad i wytycznych 
tego, jak i które dodatkowe dzialania spowodowane przez czlowieka, zwiazane ze 
zmianami emisji gazów cieplarnianych i pochlaniania przez gleby rolnicze, zmiany 
uzytkowania ziemi i lesnictwo beda dodane lub odjete od przyznanej ilosci dla Stron 
wymienionych w Zalaczniku I, przy uwzglednieniu stopnia niepewnosci, przejrzystosci 
raportów, mozliwosci weryfikacji, prac metodologicznych Miedzyrzadowego Zespolu do 
spraw Zmian Klimatu, wskazówek pomocniczego organu do spraw doradztwa 
naukowego i technicznego zgodnie z artykulem 5 i decyzjami Konferencji Stron. 
Decyzja ta bedzie miec zastosowanie do drugiego i nastepnych okresów zobowiazan. 
Strona moze stosowac decyzje o dodatkowych dzialaniach spowodowanych przez 
czlowieka do swojego pierwszego okresu zobowiazan, pod warunkiem, ze dzialania te 
mialy miejsce po 1990 roku.  

5. Strony wymienione w Zalaczniku I, podlegajace procesowi przejscia do gospodarki 
rynkowej, których rok lub okres bazowy zostal okreslony zgodnie z decyzja 9/CP.2 
Konferencji Stron na jej drugiej sesji, beda stosowac ten rok lub okres bazowy dla 
realizacji swoich zobowiazan wynikajacych z niniejszego artykulu. Kazda inna Strona 
wymieniona w Zalaczniku I podlegajaca procesowi przejscia do gospodarki rynkowej, 
która jeszcze nie przedstawila pierwszego raportu krajowego zgodnie z artykulem 12 
Konwencji, moze równiez zawiadomic Konferencje Stron dzialajaca jako spotkanie stron 
Protokolu, ze zamierza stosowac historyczny rok lub okres bazowy inny niz 1990, w 
celu realizacji swoich zobowiazan okreslonych w niniejszym artykule. Konferencja 
Stron, sluzac jako spotkanie Stron niniejszego Protokolu zadecyduje w sprawie 
akceptacji tego zawiadomienia.  

6. Uwzgledniajac artykul 4, ustep 6 Konwencji, Konferencja Stron dzialajac jako spotkanie 
Stron Protokolu zezwoli na pewien stopien elastycznosci w wypelnianiu zobowiazan 
wynikajacych z protokolu, innych niz wynikajace z niniejszego artykulu, stronom 
wymienionym w Zalaczniku I, podlegajacym procesowi przejscia do gospodarki 
rynkowej.  

7. W pierwszym okresie ilosciowych zobowiazan do ograniczenia i redukcji emisji, od 2008 
do 2012 roku, ilosc przyznana kazdej Stronie wymienionej w Zalaczniku I bedzie równa 
przypisanemu jej w Zalaczniku B procentowi jej zagregowanych antropogenicznych 
emisji gazów cieplarnianych wymienionych w Zalaczniku A wyrazonych w 
równowazniku dwutlenku wegla w 1990 roku lub w roku lub okresie bazowym, 
okreslonych zgodnie z ustepem 5 powyzej, pomnozonych przez piec. Strony 
wymienione w Zalaczniku I, dla których zmiana uzytkowania ziemi i lesnictwo stanowily 
zródlo netto emisji gazów cieplarnianych w 1990 roku, w celu obliczenia przyznanej 
ilosci wlacza do swoich emisji z 1990 roku, albo z roku lub okresu bazowego, 
zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w 
Zalaczniku A wyrazone w równowazniku dwutlenku wegla po odjeciu wielkosci 
absorbowanej przez pochlaniacze w 1990 roku wynikajacej ze zmian uzytkowania ziemi 
.  

8. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I, w celu obliczen o których mowa w ustepie 7, 
moze wykorzystac rok 1995 jako rok bazowy dla fluoroweglowodorów, 
perfluoroweglowców i szesciofluorku siarki.  

9. Zobowiazania na kolejne okresy dla Stron wymienionych w Zalaczniku I beda 
ustanowione w poprawkach do Zalacznika B do Protokolu, które beda przyjete zgodnie 
z postanowieniami artykulu 21, ustep 7. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron 
Protokólu rozpocznie rozpatrywanie tych zobowiazan przynajmniej 7 lat przed koncem 
pierwszego okresu zobowiazan wymienionego w ustepie 7.  

10. Jednostki redukcji emisji, lub czesc przyznanej ilosci, które Strona nabedzie od innej 
Strony zgodnie z postanowieniami artykulu 6 i artykulu 17 zostana dodane do 
przyznanej ilosci tej Strony.  

11. Jednostki redukcji emisji lub czesc przyznanej ilosci, które Strona przekaze innej 
Stronie zgodnie z postanowieniami artykulu 6 i artykulu 17 zostana odjete od 
przyznanej ilosci tej Strony.  

12. Poswiadczone redukcje emisji, które Strona nabedzie od innej Strony zgodnie z 



postanowieniami artykulu 12 zostana dodane do przyznanej ilosci tej Strony.  
13. Jesli emisje Strony, wymienionej w Zalaczniku I, podczas okresu zobowiazan sa 

mniejsze niz ilosc przyznana zgodnie z postanowieniami niniejszego artykulu, to 
róznica ta, na zadanie Strony, zostanie dodana do przyznanej ilosci dla tej Strony na 
nastepny okres zobowiazan.  

14. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I bedzie dazyc do realizacji zobowiazan 
wymienionych w ustepie 1 w taki sposób, aby zminimalizowac szkodliwe spoleczne, 
ekologiczne i gospodarcze oddzialywanie na Strony - kraje rozwijajace sie, a w 
szczególnosci na kraje okreslone w ustepach 8 i 9 artykulu 4 Konwencji. Zgodnie z 
odpowiednimi decyzjami Konferencji Stron dotyczacymi realizacji tych ustepów, 
Konferencja Stron, sluzac jako spotkanie stron Protokólu, na pierwszej sesji rozwazy, 
jakie dzialania sa konieczne dla zminimalizowania szkodliwych skutków zmian klimatu i 
srodków zapobiegawczych na Strony, o których mowa w tych ustepach. Rozwazone 
powinny byc miedzy innymi: ustanowienie finansowania, ubezpieczen i transfer 
technologii.  

Artykul 4 

1. Stronom wymienionym w Zalaczniku I, które uzgodnily, ze wspólnie wypelnia swoje 
zobowiazania okreslone w artykule 3, zobowiazania te zostana uznane za wypelnione, 
pod warunkiem, ze ich calkowite polaczone zagregowane antropogeniczne emisje 
gazów cieplarnianych wymienionych w Zalaczniku A wyrazone w równowazniku 
dwutlenku wegla nie przekrocza przyznanych im ilosci obliczonych zgodnie z ich 
ilosciowymi zobowiazaniami do ograniczenia i redukcji emisji zapisanymi w Zalaczniku 
B i zgodnie z postanowieniami Artykulu 3. Poziomy emisji przyznane kazdej ze Stron 
porozumienia beda ustalone w tym porozumieniu.  

2. Strony takiego porozumienia zawiadomia sekretariat o warunkach porozumienia w dniu 
zlozenia dokumentów ratyfikacji, akceptacji, zatwierdzenia lub przystapienia. 
Sekretariat z kolei poinformuje Strony i sygnatariuszy Konwencji o warunkach 
porozumienia.  

3. Porozumienie pozostanie w mocy w czasie okresu zobowiazan wyszczególnionego w 
artykule 3, ustep 7.  

4. Jesli Strony dzialajac wspólnie, czynia to w ramach i razem z regionalna organizacja 
integracji gospodarczej, jakakolwiek zmiana skladu organizacji po przyjeciu Protokolu 
nie wplynie na istniejace zobowiazania wynikajace z Protokolu. Zmiana skladu 
organizacji bedzie stosowac sie tylko dla celów tych zobowiazan w ramach artykulu 3, 
które beda przyjete po tej zmianie.  

5. W przypadku nie osiagniecia przez Strony porozumienia ich calkowitego polaczonego 
poziomu redukcji emisji, kazda Strona porozumienia bedzie odpowiedzialna za wlasny 
poziom emisji ustalony w porozumieniu.  

6. Jesli Strony dzialajace wspólnie czynia to w ramach i wspólnie z regionalna organizacja 
integracji gospodarczej, która sama jest Strona Protokólu, kazde panstwo czlonkowskie 
regionalnej organizacji integracji gospodarczej indywidualnie i wspólnie z regionalna 
organizacja integracji gospodarczej dzialajac zgodnie z artykulem 24, bedzie 
odpowiedzialne, w przypadku nie osiagniecia calkowitego polaczonego poziomu redukcji 
emisji, za swój poziom emisji opisany w zawiadomieniu zgodnie z niniejszym 
artykulem.  

Artykul 5 

1. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I, nie pózniej niz rok przed poczatkiem 
pierwszego okresu zobowiazan, stworzy krajowy system szacowania antropogenicznych 
emisji wedlug zródel i usuwania przez pochlaniacze wszystkich gazów cieplarnianych 
nie objetych kontrola Protokólu Montrealskiego. Konferencja Stron sluzac jako 
spotkanie Stron zadecyduje o wytycznych dla systemów krajowych, które obejma 
metodyki wyszczególnione w ustepie 2.  

2. Metodyki szacowania antropogenicznych emisji wedlug zródel i usuwania przez 
pochlaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objetych kontrola Protokolu 
Montrealskiego beda metodami przyjetymi przez Miedzyrzadowy Zespól do spraw 
Zmian Klimatu i uzgodnionymi przez Konferencje Stron na trzeciej sesji. Tam, gdzie 
metody te nie sa stosowane, nalezy zastosowac odpowiednie poprawki zgodnie z 
metodami uzgodnionymi przez Konferencje Stron sluzaca jako spotkanie stron 



Protokólu na jego pierwszej sesji. Na podstawie pracy, miedzy innymi 
Miedzyrzadowego Zespolu do spraw Zmian Klimatu i zalecen pomocniczego organu do 
spraw doradztwa naukowego i technicznego, Konferencja Stron, sluzac jako spotkanie 
Stron Protokólu, bedzie regularnie przegladac i korygowac metody i poprawki, biorac 
pod uwage kazda odpowiednia decyzje Konferencji Stron. Kazda korekta metod lub 
poprawek bedzie wykorzystana do celów okreslenia wypelniania zobowiazan 
wynikajacych z artykulu 3 tylko w odniesieniu do okresu zobowiazan przyjetego po tej 
korekcie.  

3. Do obliczenia ekwiwalentu dwutlenku wegla antropogenicznych emisji wedlug zródel i 
usuwania przez pochlaniacze gazów cieplarnianych nie objetych kontrola Protokólu 
Montrealskiego wymienionych w Zalaczniku A stosuje sie wspólczynniki ocieplenia 
globalnego zaakceptowane przez Miedzyrzadowy Zespól do spraw Zmian Klimatu i 
uzgodnione przez Konferencje Stron na jej trzeciej sesji. W oparciu o prace, miedzy 
innymi, Miedzyrzadowego Zespolu do spraw Zmian Klimatu i zalecenia pomocniczego 
organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego, Konferencja Stron sluzac jako 
spotkanie Stron Protokólu regularnie bedzie przegladac i, w razie potrzeby, zmieniac 
wspólczynniki ocieplenia globalnego kazdego z tych gazów cieplarnianych, w pelni 
uwzgledniajac wszystkie zwiazane decyzje Konferencji Stron. Zmiana wspólczynników 
ocieplenia globalnego bedzie stosowac sie tylko do zobowiazan wynikajacych z artykulu 
3 w odniesieniu do okresu zobowiazan przyjetego po tej zmianie.  

Artykul 6 

1. W celu realizacji zobowiazan wynikajacych z artykulu 3, kazda Strona wymieniona w 
Zalaczniku I moze przekazac innej Stronie z Zalacznika I lub nabyc od niej jednostki 
redukcji emisji powstale w wyniku projektów majacych na celu redukcje emisji gazów 
cieplarnianych ze zródel oraz zwiekszanie ich usuwania przez pochlaniacze w
jakimkolwiek sektorze gospodarki, pod warunkiem, ze:  

a. Kazdy projekt otrzymal zgode zainteresowanych Stron;  
b. Kazdy projekt daje dodatkowa redukcje emisji przez zródla lub dodatkowo 

zwieksza usuwanie przez pochlaniacze, w stosunku do tego, co wydarzyloby sie 
bez jego realizacji.  

c. Strona nie nabywa jednostek redukcji emisji, jesli nie wypelnia swoich 
zobowiazan okreslonych w artykulach 5 i 7; i  

d. Nabycie jednostek redukcji emisji bedzie dodatkowe w stosunku do dzialan 
krajowych dla celów wypelnienia zobowiazan zawartych w artykule 3.  

2. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu, na swojej pierwszej sesji lub 
pózniej jak to najszybciej bedzie mozliwe, moze dalej opracowac wytyczne dla 
wdrozenia niniejszego artykulu, w tym dla weryfikacji i sprawozdawczosci.  

3. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I moze upowaznic podmioty prawne do 
udzialu, na jej odpowiedzialnosc, w dzialaniach prowadzacych do wytworzenia, 
transferu lub nabycia jednostek redukcji emisji w ramach niniejszego artykulu.  

4. Jesli zakwestionowane zostanie wdrazanie przez Strone wymieniona w Zalaczniku I 
wymagan o których mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami artykulu 8, transfer i nabywanie jednostek redukcji emisji moze byc 
kontynuowane po zakwestionowaniu, pod warunkiem, ze jednostki te nie beda 
wykorzystane przez Strone do wypelnienia zobowiazan wynikajacych z artykulu 3 az 
kwestia wypelniania zobowiazan zostanie rozstrzygnieta.  

Artykul 7 

1. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I do swoich corocznych inwentaryzacji 
antropogenicznych emisji przez zródla i usuwania przez pochlaniacze gazów 
cieplarnianych, nie objetych kontrola Protokólu Montrealskiego, przedstawianych 
zgodnie z odpowiednimi decyzjami Konferencji Stron, wlaczy niezbedne dodatkowe 
informacje dla celów zapewnienia zgodnosci z artykulem 3, które zostana okreslone 
zgodnie z ustepem 4 ponizej.  

2. Kazda Strona wymieniona w Zalaczniku I wlaczy do swojego raportu krajowego, 
przedstawianego zgodnie z artykulem 12 Konwencji, dodatkowe informacje konieczne 
do wykazania wypelniania zobowiazan wynikajacych z Protokolu, które zostana 
okreslone zgodnie z ustepem 4 ponizej.  

3. Kazda strona wymieniona w Zalaczniku I przedstawi corocznie informacje wymagane 



zgodnie z powyzszym ustepem 1, rozpoczynajac od pierwszej inwentaryzacji 
wymaganej przez Konwencje dla pierwszego roku okresu zobowiazan po wejsciu 
Protokólu w zycie. Kazda z tych Stron przedstawi informacje wymagane zgodnie z 
powyzszym ustepem 2 jako czesc pierwszego raportu krajowego wymaganego przez 
Konwencje po wejsciu w zycie Protokólu dla tej Strony i po przyjeciu wytycznych, 
zgodnie z ustepem 4. Czestotliwosc kolejnego przedstawiania informacji wymaganych 
zgodnie z niniejszym artykulem okresli Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron 
Protokólu, przy uwzglednieniu harmonogramu przedstawiania raportów krajowych 
okreslonego przez Konferencje Stron.  

4. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu przyjmie na pierwszej sesji, i 
bedzie przegladac okresowo pózniej, wytyczne do przygotowania informacji 
wymaganych zgodnie z niniejszym artykulem, uwzgledniajac wytyczne do 
przygotowania raportów krajowych Stron, wymienionych w Zalaczniku I, przyjetych 
przez Konferencje Stron. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu, 
zadecyduje równiez, przed pierwszym okresem zobowiazan, o sposobach rozliczania 
przyznanych ilosci.  

Artykul 8 

1. Informacje przekazane przez Strony, wymienione w Zalaczniku I, zgodnie z artykulem 
7, beda przegladane przez zespoly ekspertów, zgodnie z decyzja Konferencji Stron i 
zgodnie z wytycznymi przyjetymi w tym celu przez Konferencje Stron sluzaca jako 
spotkanie Stron Protokolu w ramach ponizszego ustepu 4. Informacje dostarczone 
zgodnie z wymaganiami ustepu 1 artykulu 7 przez Strony wymienione w Zalaczniku I 
beda przejrzane jako czesc rocznej kompilacji i rozliczania inwentaryzacji emisji i 
przyznanych ilosci. Dodatkowo, informacje przedstawione przez Strony, wymienione w 
Zalaczniku I, zgodnie z wymaganiami ustepu 2 artykulu 7 beda przegladane jako czesc 
przegladu raportów krajowych.  

2. Przegladowe zespoly ekspertów beda koordynowane przez sekretariat i beda wybrane 
sposród ekspertów nominowanych przez Strony Konwencji i, gdzie wlasciwe, przez 
organizacje miedzyrzadowe, zgodnie z wytycznymi Konferencji Stron w tym zakresie.  

3. Proces przegladu powinien stanowic dokladna i kompleksowa ocene techniczna 
wszystkich aspektów wdrazania Protokólu przez Strone. Przegladowe zespoly 
ekspertów przygotuja raport dla Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron 
Protokolu, oceniajacy realizacje zobowiazan Strony i identyfikujacy potencjalne 
problemy w wypelnianiu zobowiazan oraz czynniki na nie wplywajace. Raporty te beda 
rozeslane przez sekretariat wszystkim Stronom Konwencji. Sekretariat sporzadzi liste 
problemów, zwiazanych z realizacja, wskazanych w raportach dla dalszego rozpatrzenia 
przez Konferencje Stron sluzaca jako spotkanie Stron Protokólu.  

4. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu przyjmie na swojej pierwszej 
sesji i bedzie przegladac okresowo pózniej, wytyczne do przegladu wdrazania przez 
zespoly ekspertów przy uwzglednieniu odpowiednich decyzji Konferencji Stron.  

5. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu, z pomoca pomocniczego 
organu do spraw wdrazania, i tam gdzie niezbedne, pomocniczego organu do spraw 
doradztwa naukowego i technicznego rozpatrzy:  

a. Informacje przedstawione przez Strony zgodnie z wymaganiami artykulu 7 i 
raporty z eksperckich przegladów prowadzonych w ramach niniejszego 
artykulu;  

b. Zagadnienia zwiazane z wdrazaniem wymienione przez sekretariat zgodnie z 
ustepem 3 oraz zagadnienia podniesione przez Strony.  

6. Konferencja Stron, sluzac jako spotkanie Stron Protokólu, po rozwazeniu informacji, o 
których mowa w ustepie 5, podejmie decyzja w kazdej sprawie koniecznej dla realizacji 
Protokólu.  

Artykul 9 

1. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu bedzie okresowo dokonywac 
przegladu Protokólu uwzgledniajac najlepsze dostepne informacje naukowe oraz oceny 
zmian klimatu i ich oddzialywan, a takze odpowiednie informacje techniczne, spoleczne 
i ekonomiczne. Przeglady beda skoordynowane ze stosownymi przegladami w ramach 
Konwencji, a zwlaszcza przegladami wymaganymi w artykule 4, ustep 4(d) i artykule 7, 
ustep 2(a) Konwencji. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu 



podejmie odpowiednie dzialania na podstawie tych przegladów.  
2. Pierwszy przeglad bedzie mial miejsce na drugiej sesji Konferencji Stron sluzacej jako 

spotkanie Stron Protokólu. Dalsze przeglady beda odbywaly sie w regularnych 
odstepach czasu w okreslonych terminach.  

Artykul 10 

Wszystkie Strony, uwzgledniajac ich wspólna lecz zróznicowana odpowiedzialnosc i specyficzne 
krajowe i regionalne priorytety rozwojowe, cele oraz warunki, bez wprowadzania nowych 
zobowiazan dla Stron nie wymienionych w Zalaczniku I, potwierdzajac istniejace zobowiazania 
w ustepie 1 artykulu 4 Konwencji i kontynuujac realizacje tych zobowiazan w celu osiagniecia 
trwalego rozwoju oraz biorac pod uwage artykul 4, ustepy 3, 5 i 7 Konwencji: 

a. Sformuluja, tam gdzie niezbedne i mozliwe, kosztowo efektywne krajowe i, w 
razie potrzeby takze regionalne programy poprawy lokalnych wspólczynników 
emisji, danych o aktywnosci i/lub modeli uwzgledniajacych warunki spoleczno-
ekonomiczne kazdej ze Stron w celu przygotowania i okresowego uaktualniania 
krajowych inwentaryzacji antropogenicznych emisji ze zródel i usuwania przez 
pochlaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objetych kontrola Protokólu 
Montrealskiego, przy zastosowaniu porównywalnych metodologii uzgodnionych 
przez Konferencje Stron i zgodnych z wytycznymi do krajowych raportów 
przyjetymi przez Konferencje Stron;  

b. Sformuluja, wdroza, opublikuja i regularnie beda uaktualniac krajowe i, tam 
gdzie niezbedne, regionalne programy obejmujace dzialania lagodzace zmiany 
klimatu i ulatwiajace adaptacje do zmian klimatu:  

i. Programy te beda, miedzy innymi, obejmowac sektory energetyki, 
transportu i przemyslu oraz rolnictwa, lesnictwa i gospodarki odpadami. 
Uwzglednia ponadto technologie adaptacji i metody doskonalenia 
planowania przestrzennego poprawiajace adaptacje do zmian klimatu; i 

ii. Strony wymienione w Zalaczniku I przedstawia informacje o dzialaniach 
podejmowanych w ramach niniejszego Protokólu, w tym o programach 
krajowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 7; inne Strony 
beda starac sie wlaczyc do swoich raportów krajowych, tam gdzie 
niezbedne, informacje o programach obejmujacych dzialania, które 
wedlug Strony przyczyniaja sie do zapobiegania zmianom klimatu i ich 
szkodliwym wplywom, w tym do zmniejszenia wzrostu emisji gazów 
cieplarnianych, zwiekszenia absorpcji przez pochlaniacze oraz szkolenia 
i dzialania adaptacyjne.  

c. Beda wspólpracowac w promowaniu efektywnej organizacji opracowywania, 
wykorzystywania i rozpowszechniania oraz podejma praktycznie mozliwe kroki 
w celu promowania, ulatwiania i finansowania transferu i dostepu do 
przyjaznych dla srodowiska technologii, know-how, praktyk i procesów 
majacych zwiazek ze zmianami klimatu, w szczególnosci do krajów 
rozwijajacych sie, w szczególnosci poprzez sformulowanie kierunków dzialania i 
programów efektywnego transferu przyjaznych dla srodowiska technologii, 
które stanowia publiczna wlasnosc lub sa wykorzystywane w sektorze 
publicznym oraz stworzenie sprzyjajacego srodowiska dla sektora prywatnego 
dla promowania i zwiekszania dostepu do przyjaznych dla srodowiska 
technologii i ich transferu;  

d. Beda wspólpracowac w zakresie badan naukowych i technicznych oraz 
promowac utrzymanie i rozwój systemu systematycznych obserwacji i 
archiwów danych w celu zmniejszenia niepewnosci zwiazanych z systemem 
Klimatycznym, szkodliwym wplywem zmian klimatu oraz ekonomicznymi i 
spolecznymi konsekwencjami róznych strategii reakcji, a takze beda promowac 
rozwój i umocnienie lokalnych potencjalów w zakresie udzialu w 
miedzynarodowych i miedzyrzadowych staraniach, programach badawczych i 
sieciach systematycznych obserwacji, uwzgledniajac artykul 5 Konwencji;  

e. Beda wspólpracowac i propagowac na poziomie miedzynarodowym i innym na 
jakim jest to niezbedne, wykorzystujac istniejace organizacje i instytucje, 
opracowanie i wdrozenie programów edukacji i szkolenia, w tym umocnienie 
krajowych dzialan tworzacych mozliwosci, a zwlaszcza potencjal ludzki i 
instytucji oraz wymiane lub przeniesienia personelu w celu szkolenia ekspertów 
w tej dziedzinie, w szczególnosci w krajach rozwijajacych sie, i ksztaltowanie 



na poziomie krajowym swiadomosci spolecznej oraz ulatwianie dostepu 
publicznego do informacji o zmianach klimatu. Powinny zostac przygotowane 
odpowiednie warunki dla wdrazania tych dzialan poprzez odpowiednie organy 
Konwencji z uwzglednieniem artykulu 6 Konwencji;  

f. Wlacza do raportów krajowych informacje o programach i dzialaniach podjetych 
zgodnie z niniejszym artykulem i odpowiednimi decyzjami Konferencji Stron; i  

g. Przy realizacji zobowiazan wynikajacych z niniejszego artykulu wezma w pelni 
pod uwage ustep 8 artykulu 4 Konwencji.  

Artykul 11 

1. Przy realizacji zobowiazan wynikajacych z artykulu 10, Strony uwzglednia 
postanowienia artykulu 4, ustepy 4, 5, 7, 8 i 9 Konwencji.  

2. W kontekscie realizacji ustepu 1 artykulu 4 Konwencji, zgodnie z postanowieniami 
ustepu 3 artykulu 4 i artykulu 11 Konwencji oraz przez jednostke lub jednostki 
operacyjne mechanizmu finansowego Konwencji, Strony kraje rozwiniete i inne Strony 
rozwiniete wymienione w Zalaczniku II do Konwencji :  
a. dostarcza nowe i dodatkowe srodki finansowe dla pokrycia uzgodnionych 
pelnych kosztów poniesionych przez Strony - kraje rozwijajace sie przy realizacji 
istniejacych zobowiazan wynikajacych z artykulu 4 ustep 1(a) Konwencji, które sa ujete 
w artykule 10, ustep (a); i  
b. dostarcza równiez srodki finansowe, w tym na transfer technologii, potrzebne 
Stronom - krajom rozwijajacym sie dla pokrycia uzgodnionych pelnych kosztów 
dodatkowych realizacji istniejacych zobowiazan wynikajacych z artykulu 4 ustepu 1 
Konwencji, które sa objete artykulem 10 i sa uzgodnione miedzy Strona - krajem 
rozwijajacym sie i miedzynarodowa jednostka lub jednostkami o kreslonych w artykule 
11 Konwencji, zgodnie z tym artykulem.  

Realizacja istniejacych zobowiazan uwzgledni koniecznosc odpowiedniego i 
przewidywalnego przeplywu funduszy oraz wage odpowiedniego podzialu obciazenia 
miedzy Stronami - krajami rozwinietymi. Wytyczne dla mechanizmu finansowego
Konwencji w odpowiednich decyzjach Konferencji Stron, równiez w uzgodnionych przed 
przyjeciem niniejszego Protokólu, beda stosowac sie mutatis mutandis do postanowien 
niniejszego ustepu. 

3. Strony kraje rozwiniete i inne rozwiniete Strony z Zalacznika II do Konwencji moga 
równiez dostarczyc, a strony - kraje rozwijajace sie moga wykorzystac dla realizacji 
artykulu 10, srodki finansowe przez kanaly dwustronne, regionalne lub inne 
wielostronne.  

Artykul 12 

1. Niniejszym definiuje sie mechanizm czystego rozwoju.  
2. Celem mechanizmu czystego rozwoju jest pomoc Stronom niewymienionym w 

Zalaczniku I w osiagnieciu trwalego rozwoju i w przyczynieniu sie do osiagniecia 
podstawowego celu Konwencji oraz pomoc Stronom wymienionym w Zalaczniku I w 
osiagnieciu ich ilosciowych zobowiazan do ograniczenia i redukcji emisji wynikajacych z 
artykulu 3.  

3. W ramach mechanizmu czystego rozwoju:  
a. Strony niewymienione w Zalaczniku I beda korzystac z projektów dajacych w 
rezultacie poswiadczone redukcje emisji; i  
b. Strony wymienione w Zalaczniku I moga wykorzystac poswiadczone redukcje emisji 
wynikajace z tych projektów do wywiazania sie z czesci swoich ilosciowych zobowiazan 
do ograniczenia i redukcji emisji okreslonych w artykule 3, jak okresli to Konferencja 
Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu.  

4. Mechanizm czystego rozwoju bedzie podlegal wladzy i wytycznym Konferencji Stron 
sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu i bedzie nadzorowany przez zarzad 
mechanizmu czystego rozwoju.  

5. Redukcje emisji bedace wynikiem kazdego projektu beda poswiadczane przez 
operacyjna jednostke wyznaczona przez Konferencje Stron sluzaca jako spotkanie 
Stron Protokólu na podstawie:  
a. Dobrowolnego udzialu zaakceptowanego przez kazda zainteresowana Strone;  



b. Rzeczywistych, wymiernych i dlugoterminowych korzysci zwiazanych z 
zapobieganiem zmianom klimatu; i  
c. Redukcji emisji, które sa dodatkowe w stosunku do redukcji, jakie bylyby, 
gdyby nie zrealizowano poswiadczonego projektu.  

6. Mechanizm czystego rozwoju, gdy bedzie to konieczne, bedzie pomagac w 
zorganizowaniu finansowania poswiadczonego projektu.  

7. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu na swojej pierwszej sesji 
opracuje zasady i procedury w celu zapewnienia przejrzystosci, skutecznosci i 
odpowiedzialnosci poprzez niezalezna kontrole i weryfikacje projektów.  

8. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu zapewni, ze czesc dochodu z 
poswiadczonych projektów zostanie wykorzystana do pokrycia wydatków 
administracyjnych oraz zostanie przeznaczona na pomoc na pokrycie kosztów adaptacji 
dla Stron krajów rozwijajacych sie, szczególnie narazonych na szkodliwe skutki zmian 
klimatu.  

9. W mechanizmie czystego rozwoju,. w tym w dzialaniach wymienionych w ustepie 3(a) i 
nabywaniu poswiadczonych redukcji emisji moga brac udzial podmioty prywatne lub 
publiczne. Udzial ich podlega ewentualnym wytycznym zarzadu mechanizmu czystego 
rozwoju.  

10. Poswiadczone redukcje emisji otrzymane w okresie od 2000 roku do poczatku 
pierwszego okresu zobowiazan moga byc wykorzystane do wypelnienia zobowiazan w 
pierwszym okresie zobowiazan.  

Artykul 13 

1. Konferencja Stron, najwyzszy organ Konwencji, bedzie sluzyc jako spotkanie Stron 
Protokólu.  

2. Strony Konwencji, które nie sa Stronami Protokólu moga uczestniczyc jako 
obserwatorzy w obradach sesji Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron 
Protokólu. Gdy Konferencja Stron sluzy jako spotkanie Stron Protokólu, decyzje 
dotyczace Protokólu podejmuja tylko Strony Protokólu.  

3. Gdy Konferencja Stron sluzy jako spotkanie Stron Protokólu, czlonkowie Biura 
Konferencji Stron reprezentujacy Strony Konwencji, ale, w tym czasie, nie bedace 
Stronami Protokólu, zostana zastapieni przez dodatkowych czlonków, wybranych 
sposród Stron Protokólu.  

4. Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu bedzie regularnie przegladac 
realizacje Protokólu i w ramach swego mandatu bedzie podejmowac decyzje konieczne 
do wspierania jego realizacji. Bedzie wykonywac funkcje przydzielone jej przez Protokól 
i bedzie:  
a. oceniac, na podstawie informacji udostepnionych zgodnie z postanowieniami 
Protokólu, realizacje Protokólu przez Strony, ogólne skutki dzialan podjetych zgodnie z 
Protokólem, a zwlaszcza skutki dla srodowiska, ekonomiczne i spoleczne oraz ich 
skumulowany wplyw oraz zakres postepu na drodze do osiagniecia celu Konwencji;  
b. okresowo rozpatrywac zobowiazania Stron w ramach Protokólu, nalezycie 
rozwazajac przeglady wymagane przez artykul 4, ustep 2(d) i artykul 7, ustep 2 
Konwencji, w swietle celu Konwencji, doswiadczenia nabytego w trakcie jej realizacji 
oraz ewolucji wiedzy naukowej i technicznej, i pod tym wzgledem rozpatrzy i przyjmie 
regularne raporty o realizacji Protokólu;  
c. bedzie popierac i ulatwiac wymiane informacji o dzialaniach podjetych przez 
Strony w zakresie zmian klimatu i ich skutków, biorac pod uwage zróznicowane 
warunki, odpowiedzialnosc i mozliwosci Stron i ich odpowiednie zobowiazania okreslone 
w Protokóle.  

d. bedzie ulatwiac na wniosek dwóch lub wiecej Stron, koordynacje srodków 
przyjetych przez nie w celu zapobiegania zmianom klimatu i ich skutkom, biorac pod 
uwage zróznicowane warunki, odpowiedzialnosc i mozliwosci Stron oraz ich 
odpowiednie zobowiazania okreslone w Protokóle.  
e. Bedzie popierac i wytyczac, zgodnie z celem Konwencji i postanowieniami 
Protokólu, oraz w pelni uwzgledniajac odnosne decyzje Konferencji Stron, rozwój i 
okresowe udoskonalanie porównywalnych metodologii dla efektywnego wdrazania 
Protokólu, do uzgodnienia przez Konferencje Stron sluzaca jako spotkanie Stron 
Protokólu;  
f. bedzie formulowac zalecenia w sprawach niezbednych dla realizacji Protokólu;  
g. bedzie starac sie pozyskac dodatkowe srodki finansowe zgodnie z artykulem 11, 



ustep 2;  
h. Powola organy pomocnicze, jakie beda uznane za niezbedne dla realizacji 
Protokólu;  
i. Bedzie starac sie i wykorzystywac, tam gdzie jest to wlasciwe, uslugi, 
wspólprace i informacje kompetentnych organizacji miedzynarodowych oraz organów 
miedzyrzadowych lub pozarzadowych; i  
j. Bedzie wykonywac inne funkcje, jakie moga byc konieczne dla realizacji 
Protokólu oraz rozpatrzy zadania wynikajace z decyzji Konferencji Stron.  

4. Zasady proceduralne Konferencji Stron oraz procedury finansowe Konwencji beda 
stosowac sie mutatis mutandis, do Protokólu, o ile Konferencja Stron sluzac jako 
spotkanie Stron Protokólu nie zadecyduje poprzez consensus inaczej.  

5. Pierwsza sesja Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu zostanie 
zwolana przez sekretariat w polaczeniu z pierwsza sesja Konferencji Stron, jaka bedzie 
zaplanowana po wejsciu w zycie Protokólu. Kolejne zwyczajne sesje Konferencji Stron 
sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu beda sie odbywaly co roku w polaczeniu ze 
zwyczajnymi sesjami Konferencji Stron, o ile Konferencja Stron sluzac jako spotkanie 
Stron Protokólu nie zadecyduje inaczej.  

6. Sesje nadzwyczajne Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu beda sie 
odbywaly w takich innych odstepach czasu, w jakich moze to byc uznane za konieczne 
przez Konferencje Stron sluzaca jako spotkanie Stron Protokólu, lub na pisemny 
wniosek którejkolwiek ze Stron, pod warunkiem, ze w ciagu szesciu miesiecy od 
zawiadomienia Stron przez Sekretariat o wniosku, uzyska on poparcie co najmniej 
jednej trzeciej Stron.  

7. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje i Miedzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej, jak równiez kazde panstwo czlonkowskie tych organizacji 
lub wystepujace w nich jako obserwator, które nie jest Strona Konwencji, moze byc 
reprezentowane na sesjach Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu w 
charakterze obserwatora. Kazdy organ lub agencja, narodowa czy miedzynarodowa, 
rzadowa czy pozarzadowa, kompetentna w dziedzinach objetych Protokólem i która 
poinformowala sekretariat o swoim zyczeniu reprezentowania na sesji Konferencji 
Stron sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu w charakterze obserwatora, moze byc 
dopuszczona, jesli co najmniej jedna trzecia Stron obecnych nie sprzeciwi sie temu. 
Dopuszczenie i udzial obserwatorów zostana okreslone w zasadach proceduralnych, 
które zostaly wspomniane w ustepie 5.  

Artykul 14 

1. Sekretariat ustanowiony w artykule 8 Konwencji bedzie sluzyc jako sekretariat 
Protokólu.  

2. Artykul 8, ustep 2 Konwencji dotyczacy funkcji sekretariatu, i ustep 3 artykulu 8 
dotyczacy organizacji funkcjonowania sekretariatu beda stosowac sie mutatis mutandis 
do Protokólu. Ponadto sekretariat bedzie wykonywal funkcje przydzielone mu przez 
Protokól.  

Artykul 15 

1. Pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego i technicznego oraz pomocniczy 
organ do spraw wdrazania ustanowione w artykulach 9 i 10 Konwencji beda sluzyc 
odpowiednio jako, pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego i technicznego 
oraz pomocniczy organ do spraw wdrazania Protokólu. Postanowienia odnoszace sie do 
funkcjonowania tych dwóch organów w ramach Konwencji beda stosowac sie mutatis 
mutandis do Protokólu. Sesje spotkan pomocniczego organu do spraw doradztwa 
naukowego i technicznego oraz pomocniczego organu do spraw wdrazania Protokólu 
beda odbywac sie w polaczeniu ze spotkaniami pomocniczego organu do spraw 
doradztwa naukowego i technicznego oraz pomocniczego organu do spraw wdrazania 
Konwencji.  

2. Strony Konwencji, które nie sa Stronami Protokólu moga uczestniczyc w obradach sesji 
organów pomocniczych. Gdy organy pomocnicze beda dzialac jako organy pomocnicze 
Protokólu, decyzje w ramach protokólu beda podejmowane tylko przez Strony 
Protokólu.  

3. Gdy organy pomocnicze ustanowione w artykule 9 i 10 Konwencji wykonuja funkcje w 



odniesieniu do spraw dotyczacych Protokólu, czlonkowie Biur tych organów 
pomocniczych reprezentujacy Strony Konwencji, ale w tym czasie, nie bedace stronami 
Protokólu, zostana zastapieni przez dodatkowych czlonków wybranych sposród Stron 
Protokólu.  

Artykul 16 

Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu rozpatrzy, jak najszybciej bedzie to 
mozliwe, zastosowanie do Protokólu i zmodyfikowanie w miare potrzeb, wielostronnego 
procesu konsultacyjnego okreslonego w artykule 13 Konwencji, w swietle odnosnych decyzji, 
jakie moga zostac podjete przez Konferencje Stron. Kazdy wielostronny proces konsultacyjny, 
który moze byc zastosowany do Protokólu, bedzie funkcjonowac bez uszczerbku dla procedur i 
mechanizmów ustanowionych zgodnie z artykulem 18. 

Artykul 17 

Konferencja Stron zdefiniuje odpowiednie zasady, funkcje, reguly i wytyczne do, w 
szczególnosci, weryfikacji, zdawania sprawozdan i rozliczenia handlu emisjami. Strony 
wymienione w Zalaczniku B moga uczestniczyc w handlu emisjami dla celów wywiazania sie ze 
zobowiazan wynikajacych z artykulu 3 Protokólu. Handel ten bedzie dodatkowy w stosunku do 
dzialan krajowych majacych na celu wypelnienie ilosciowych zobowiazan do ograniczenia i 
redukcji emisji w ramach tego artykulu.. 

  

Artykul 18 

Konferencja Stron sluzac jako spotkanie Stron Protokólu na swojej pierwszej sesji zatwierdzi 
odpowiednie i efektywne procedury i mechanizmy okreslania i postepowania z przypadkami nie 
wypelniania postanowien Protokólu, w tym poprzez opracowanie listy proponowanych 
konsekwencji, biorac pod uwage przyczyne, rodzaj, stopien i czestotliwosc nie wypelniania 
zobowiazan. Procedury i mechanizmy w ramach niniejszego artykulu powodujace wiazace 
konsekwencje zostana przyjete jako poprawka do Protokólu. 

Artykul 19 

Postanowienia artykulu 14 Konwencji dotyczace rozstrzygania sporów beda stosowac sie 
mutatis mutandis do Protokólu. 

Artykul 20 

1. Kazda Strona moze zaproponowac poprawki do Protokólu.  
2. Poprawki do Protokólu beda przyjmowane na zwyczajnych sesjach Konferencji Stron 

sluzacej jako spotkanie Stron Protokolu. Tekst proponowanej poprawki do Protokólu 
bedzie podany do wiadomosci Stron przez sekretariat przynajmniej na szesc miesiecy 
przed spotkaniem, na którym zostanie zaproponowane jego przyjecie. Sekretariat 
przekaze równiez tekst proponowanych poprawek Stronom i sygnatariuszom Konwencji 
oraz Depozytariuszowi do wiadomosci.  

3. Strony podejma starania aby osiagnac porozumienie w sprawie kazdej proponowanej 
poprawki do Protokólu na drodze consensusu. Jezeli wszystkie starania osiagniecia 
consensusu zostana wyczerpane, a porozumienie nie zostanie osiagniete, poprawka 
zostanie zatwierdzona w glosowaniu wiekszoscia trzech czwartych Stron obecnych na 
spotkaniu i glosujacych. Przyjeta poprawka zostanie podana do wiadomosci przez 
sekretariat Depozytariuszowi, który rozesle ja wszystkim Stronom do akceptacji.  

4. DOKUMENTY przyjecia poprawki zostana zlozone depozytariuszowi. Poprawka przyjeta 
zgodnie z powyzszym ustepem 3 wejdzie w zycie dla tych Stron, które ja przyjely, 
dziewiecdziesiatego dnia od daty otrzymania przez Depozytariusza dokumentu 
przyjecia co najmniej od trzech czwartych Stron Protokólu.  

5. Poprawka wejdzie w zycie dla kazdej innej Strony dziewiecdziesiatego dnia od daty 
zlozenia przez te Strone depozytariuszowi dokumentu przyjecia poprawki.  



Artykul 21 

1. Zalaczniki do Protokólu beda stanowic jego integralna czesci i, jesli nie jest wyraznie 
powiedziane inaczej, odniesienie do Protokólu stanowi jednoczesnie odniesienie do 
kazdego z jej zalaczników. Zalaczniki przyjete po wejsciu w zycie Protokólu beda 
ograniczone do wykazów, formularzy i kazdego innego materialu natury opisowej o 
charakterze naukowym, technicznym, proceduralnym lub administracyjnym.  

2. Kazda Strona moze zaproponowac zalacznik do Protokólu lub poprawki do zalaczników 
do Protokólu.  

3. Zalaczniki do Protokólu i poprawki do zalaczników do protokólu beda przyjmowane na 
zwyczajnych sesjach Konferencji Stron sluzacej jako spotkanie Stron Protokólu. Tekst 
proponowanego zalacznika lub poprawek do zalacznika bedzie podany do wiadomosci 
Stron przez sekretariat przynajmniej szesc miesiecy przed spotkaniem, na którym 
zostanie zaproponowane jego przyjecie. Sekretariat przekaze równiez tekst 
proponowanego zalacznika lub poprawki do zalacznika Stronom i sygnatariuszom 
Konwencji oraz depozytariuszowi do wiadomosci.  

4. Strony beda podejmowac wszelkie wysilki, aby osiagnac porozumienie w sprawie 
proponowanego zalacznika albo poprawki do zalacznika w drodze consensusu. Jezeli 
wszystkie starania osiagniecia consensusu zostana wyczerpane, a porozumienie nie 
zostanie osiagniete, zalacznik lub poprawka do zalacznika zostanie zatwierdzona w 
glosowaniu wiekszoscia trzech czwartych Stron obecnych na spotkaniu i glosujacych. 
Przyjety zalacznik lub poprawka do zalacznika zostanie podana do wiadomosci przez 
sekretariat depozytariuszowi, który rozesle ja wszystkim Stronom do akceptacji.  

5. Zalacznik, inny niz Zalacznik A lub B, który zostal przyjety zgodnie z powyzszymi 
ustepami 3 i 4, wejdzie w zycie dla wszystkich Stron Protokólu szesc miesiecy od daty 
powiadomienia tych Stron przez depozytariusza o przyjeciu zalacznika lub poprawki do 
zalacznika, z wyjatkiem tych Stron, które w ciagu tego okresu powiadomily 
Depozytariusza o nie przyjeciu zalacznika lub poprawek do zalacznika. Dla Stron, które 
wycofaja swe zgloszenie o nie przyjeciu, zalacznik lub poprawka do zalacznika wejdzie 
w zycie dziewiecdziesiatego dnia od daty otrzymania wycofania takiego powiadomienia 
przez depozytariusza.  

6. O ile przyjecie zalacznika lub poprawki do zalacznika pociaga za soba poprawke do 
Protokólu, zalacznik lub poprawka do zalacznika nie wejdzie w zycie do czasu wejscia w 
zycie poprawki do Protokólu.  

7. Poprawki do Zalaczników A i B do Protokólu beda przyjmowane i beda wchodzic w zycie 
zgodnie z procedura okreslona w artykule 20, pod warunkiem, ze poprawki do 
Zalacznika B beda przyjmowane tylko za zgoda zainteresowanej Strony wyrazona na 
pismie.  

Artykul 22 

1. Kazda ze Stron dysponuje jednym glosem za wyjatkiem przewidzianym w ponizszym 
ustepie 2.  

2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w sprawach podlegajacych ich 
kompetencji, beda rozporzadzac prawem do glosowania liczba glosów równa liczbie 
panstw czlonkowskich bedacych Stronami Protokólu. Organizacja taka nie bedzie 
wykorzystywac swego prawa do glosowania, jesli którekolwiek z jej panstw 
czlonkowskich wykorzysta swe prawo do glosowania i odwrotnie.  

Artykul 23 

Depozytariuszem Protokólu bedzie Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych. 

  

Artykul 24 

1. Niniejszy Protokól bedzie otwarty do podpisania i bedzie przedmiotem ratyfikacji, 
przyjecia lub zatwierdzenia przez panstwa i organizacje regionalnej integracji 
gospodarczej, które sa Stronami Konwencji. Protokól bedzie otwarty do podpisania w 
siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku od 16 marca 1998 roku do 15 marca 



1999 roku. Protokól bedzie otwarty do przystapienia od dnia, po którym protokól 
bedzie zamkniety do podpisania. DOKUMENTY ratyfikacji, przyjecia, zatwierdzenia lub 
przystapienia zostana zlozone depozytariuszowi.  

2. Kazda regionalna organizacja integracji gospodarczej, która staje sie Strona Protokólu 
w sytuacji, gdy zadne z jej panstw czlonkowskich nie jest Strona, bedzie zwiazana 
wszystkimi zobowiazaniami okreslonymi w Protokóle. W przypadku takich organizacji, 
których jedno lub wiecej niz jedno panstwo czlonkowskie jest Strona Protokólu, 
organizacja taka i jej panstwa czlonkowskie, decyduja o swej odpowiedzialnosci za 
wypelnianie zobowiazan Protokólu. W takich przypadkach organizacja i jej panstwa 
czlonkowskie nie beda upowaznione do równoczesnego korzystania z praw Protokólu.  

3. W dokumentach ratyfikacyjnych, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia regionalne 
organizacje integracji gospodarczej zadeklaruja zakres swych kompetencji odnosnie 
spraw, których dotyczy Protokól. Organizacje takie poinformuja równiez 
depozytariusza, który z kolei powiadomi Strony, o kazdej istotnej zmianie zakresu ich 
kompetencji.  

  

Artykul 25 

1. Protokól wejdzie w zycie dziewiecdziesiatego dnia od daty, w której nie mniej niz 55 
Stron Konwencji, obejmujacych Strony wymienione w Zalaczniku I, których emisje 
wynosza co najmniej 55% calkowitych emisji dwutlenku wegla w 1990 roku Stron 
wymienionych w Zalaczniku I, zlozy DOKUMENTY ratyfikacji, przyjecia, zatwierdzenia 
lub przystapienia.  

2. Dla celów niniejszego artykulu, "calkowita emisja dwutlenku wegla w 1990 roku Stron 
wymienionych w Zalaczniku I" oznacza ilosc, która zostala zakomunikowana przez 
Strony wymienione w Zalaczniku I w ich pierwszym raporcie krajowym przedstawionym 
zgodnie z artykulem 12 Konwencji.  

3. Dla kazdej Strony lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, która ratyfikuje, 
akceptuje lub zatwierdza Protokól lub przystepuje do niego po tym, jak warunki wejscia 
w zycie zostaly spelnione, Protokól wejdzie w zycie dziewiecdziesiatego dnia od daty 
zlozenia dokumentu ratyfikacji, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia.  

4. Dla celów niniejszego artykulu, zaden dokument zlozony przez regionalna organizacje 
integracji gospodarczej, nie bedzie uwazany za dodatkowy do tych, zlozonych przez 
panstwa czlonkowskie organizacji.  

Artykul 26 

Do niniejszego Protokólu nie beda wnoszone zadne zastrzezenia. 

  

Artykul 27 

1. Kazda Strona moze wycofac sie z Protokólu w jakimkolwiek czasie po uplywie trzech lat 
od wejscia w zycie Protokólu dla tej Strony, w drodze przekazania depozytariuszowi 
pisemnego zawiadomienia.  

2. Kazde takie wypowiedzenie wejdzie w zycie po uplywie jednego roku od dnia 
otrzymania przez Depozytariusza zawiadomienia o wycofaniu lub w takim pózniejszym 
terminie, jaki zostal okreslony w zawiadomieniu o wycofaniu.  

3. Kazda Strona, która wycofuje sie z Konwencji, bedzie uwazana za wycofujaca sie 
równiez z niniejszego Protokólu.  

Artykul 28 

Oryginal niniejszego Protokólu, którego teksty w jezykach arabskim, chinskim, angielskim, 
francuskim, rosyjskim i hiszpanskim sa jednakowo autentyczne, bedzie zlozony u Sekretarza 
Generalnego Narodów Zjednoczonych. 



Sporzadzono w Kioto dnia dziesiatego grudnia tysiac dziewiecset dziewiecdziesiatego 
siódmego roku. 

Na dowód czego nizej podpisani, bedac nalezycie do tego upelnomocnieni, podpisali niniejszy 
Protokól we wskazanych datach. 

Zalacznik A 

Gazy cieplarniane 

Dwutlenek wegla (CO2) 

Metan (CH4) 

Podtlenek azotu (N2O) 

Fluoroweglowodory (HFCs) 

Perfluorokarbony (PFCs) 

Szesciofluorek siarki (SF6) 

Kategorie sektorów/zródel 

Energia 

Spalanie paliw 

Przemysl energetyczny 

Przemysl wytwórczy i budowlany 

Transport 

Inne sektory 

Inne 

Emisje lotne z paliw 

Paliwa stale 

Ropa i gaz naturalny 

Inne 

Procesy przemyslowe 

Produkty mineralne 

Przemysl chemiczny 

Produkcja metali 

Inna produkcja 



Produkcja haloweglowodorów i szesciofluorku siarki 

Zuzycie haloweglowodorów i szesciofluorku siarki 

Zuzycie rozpuszczalników i innych produktów 

Rolnictwo 

Fermentacja jelitowa 

Gospodarka nawozem 

Hodowla ryzu 

Gleby rolnicze 

Zalecane wypalanie sawann 

Spalanie na polu pozostalosci rolniczych 

Inne 

Odpady 

Skladowanie odpadów stalych w ziemi 

Gospodarka sciekami 

Spalanie odpadów 

Inne 

Zalacznik B 

Strona  Ilosciowo okreslone 
zobowiazanie do 

ograniczenia lub redukcji 
emisji 

(procent w odniesieniu do 
roku lub okresu bazowego)  

Australia  108  

Austria  92  

Belgia  92  

Bulgaria *  92  

Kanada  94  

Chorwacja *  95  

Czechy *  92  

Dania  92  

Estonia *  92  

Wspólnota Europejska  92  

Finlandia  92  



Francja  92  

Niemcy  92  

Grecja  92  

Wegry *  94  

Islandia  110  

Irlandia  92  

Wlochy  92  

Japonia  94  

Lotwa *  92  

Liechtenstein  92  

Litwa *  92  

Luksemburg  92  

Monako  92  

Holandia  92  

Nowa Zelandia  100  

Norwegia  101  

Polska *  94  

Portugalia  92  

Rumunia *  92  

Federacja Rosyjska *  100  

Slowacja *  92  

Slowenia *  92  

Hiszpania  92  

Szwecja  92  

Szwajcaria  92  

Ukraina *  100  

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej  92  

Stany Zjednoczone Ameryki  93  

* Kraje podlegajace procesowi przejscia do gospodarki rynkowej 

  

 


