
W re zul ta cie ocie pla nia się kli ma tu i zwią za ne go z tym pod
nie sie nia się po zio mu oce anu (w mi nio nym stu le ciu wzrost 
o bli sko 20 cm), Tu va lu mo że w znacz nej czę ści zna leźć się 
pod wo dą. We dług ba dań ONZ ma to na stą pić do 2050 roku. 
My nie chce my opusz czać te go miej sca. My nie chce my się 
prze no sić, to nasza zie mia, da na nam przez Bo ga, to nasza 
kul tu ra, my nie mo żemy się prze nieść. Lu dzie nie chcą opusz
czać wy spy aż do ostat niej chwi li.

Dra ma tycz ne sło wa Pa ani Lau pe pa
 b. Wi ce mi ni stra  Za so bów Na tu ral nych, Ener ge ty ki i Śro do wi ska Tu va lu

 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU KLUCZOWE OBsZAry DLA POLsKIsEKTOry NArAżONE NA ZMIANy KLIMATU

Dzia łal ność czło wie ka osią gnę ła ska lę glo bal ną i wpły wa 
na przy rod ni cze sys te my pod trzy mu ją ce ży cie na Zie mi. 
Przede wszyst kim zmie nia się kli mat, co po wo du ją głów
nie dwa pro ce sy: 
n  ogra ni cza nie te re nów bio lo gicz nie czyn nych, ta kich 

jak: la sy, łą ki, po la,  co po wo du je zmniej sza nie aku mu
la cji dwu tlen ku wę gla w gle bie i bio ma sie, a to z ko lei 
wpły wa de sta bi li zu ją co na je go ilość w at mos fe rze,

n  dru gi, waż niej szy, to wzrost emi sji ga zów cie plar nia
nych do at mos fe ry wy twa rza nych w pro ce sach spa la nia 
pa liw ko pal nych, pro duk cji ce men tu i pro duk cji rol nej. 

 
Ilość ga zów cie plar nia nych w at mos fe rze jest bar dzo waż
na, bo wpły wa na tem pe ra tu rę na po wierzch ni Zie mi. 
W okre sie przed prze my sło wym stę że nie dwu tlen ku wę gla 
wy no si ło 272 ppm, czy li czą stek na mi lion. Obecnie wynosi 
ono niemal 400 ppm, ale naukowcy prognozują, że w 2015 r. 
będzie kilka miesięcy w których stężenie CO2 przekroczy tę 
wartość. W skutek tego, w ciągu minionych 130 lat, średnia 
temperatura na Ziemi wzrosła o  0,85oC. Po zor nie wy da je 
się to wiel ko ścią nie znacz ną, ale ta nie wiel ka zmia na 
wy wo łu je po waż ne skut ki, któ re już da je się za uwa żyć 
i od czuć. W efek cie ko niec XX i po czą tek XXI w. to naj cie
plej szy okres w ostat nim ty siącu lat dzie jów Zie mi. 

Zda niem Mię dzy rzą do we go Panelu ds. Zmian Kli ma tu, ta ki 
wzrost jest nie zgod ny z ty po wy mi pro ce sa mi za cho dzą cy
mi w  przy ro dzie. W  opu bli ko wa nym w  2014 r. ra por cie 
ze spół stwier dza, że z 96pro cen to wym praw do po do bień
stwem za po stę pu ją ce zmia ny kli ma tu od po wie dzial ny jest 
czło wiek. Jak twier dzi prof. Zbi gniew Kun ce wicz, czło nek 
ze spo łu:  Je że li nie ogra ni czy się emi sji ga zów cie plar nia
nych, to – zgod nie z  naj czar niej szym sce na riu szem – 
w koń cu XXI w. tem pe ra tu ra mo że wzro snąć na wet o 6oC 
w sto sun ku do okre su przed prze my sło we go. To jest o 1oC 
wię cej niż po mię dzy okre sem zlo do wa ce nia a  cza sem 
mię dzy zlo do wa ce nia mi. 

Na tu ral ny efekt cie plar nia ny po wo du je, że śred nia glo bal
na tem pe ra tu ra po wie trza wy no si oko ło +15oC, co umoż li
wia ist nie nie ży cia na Zie mi. Gdy by tych ga zów w at mos fe
rze nie by ło, tem pe ra tu ra by ła by o oko ło 33oC niż sza, czy li 
wy no si ła by –18oC i ży cie na Zie mi nie mo gło by ist nieć. 

Ocie ple nie wi dać tak że na dzie siąt
kach ty się cy po je dyn czych sta cji 
ob ser wa cyj nych. Ana li za dłu giej 
i jed no rod nej (ze wzglę du na po ło
że nie nie pod le ga ją cej „ob cym” 
wpły wom) se rii ob ser wa cji na sta cji 
me te oro lo gicz nej w  Pocz da mie 
po ka zu je, że tem po wzro stu śred
niej tem pe ra tu ry rocz nej pod czas 
ostat nich 25 lat (0,55oC na de ka dę) 
by ło aż pię cio krot nie sil niej sze niż 
w  cią gu ostat nich 100 lat (0,11oC  
na de ka dę). 

Prof. Zbi gniew Kun ce wicz, 
Czło nek Mię dzy rzą do we go Ze spo łu 

ds. Zmian Kli ma tu
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Emisja gazów cieplarnianych na świecie w latach 1970–2010 i prog
noza emisji do 2050 przy zachowaniu obecnej polityki klimatycznej. 
Zielona kropka oznacza cel redukcyjny, który powinien być osiągnięty, 
by wzrost średniej temperatury był utrzymany poniżej 2°C, co wyma
ga intensyfikacji działań.
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Obszary zagrożone zalaniem przez powodzie morskie
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Nie wiel ka zmia na tem pe ra tu ry glo bal nej wy wo łu je po waż ne 
skut ki, któ re już da je się za uwa żyć i od czuć
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Źró dło:  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, raport Roads from Rio+20 Pathways to achieve global sustainability 
goals by 2050, czerwiec 2012.

Ada pta cja wg Mię dzy rzą do we go Panelu ds. Zmian Kli ma tu 
to do sto so wa nie sys te mów na tu ral nych lub stwo rzo nych 
przez czło wie ka do obec nych, lub spo dzie wa nych czyn ni
ków kli ma tycz nych lub efek tów zmian kli ma tu, w ta ki spo
sób, aby mi ni ma li zo wać ne ga tyw ne skut ki i wy ko rzy sty wać  
zmia ny po zy tyw ne.

Przewidywane, przy założeniu braku działań,  zmiany w temperaturze 
przy powierzchni Ziemi w  końcu XXI w.  w  porównaniu z  okresem 
1986–2005 r.

 Źródło: IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2014. Impacts, Adaptation, and Vulnerability 

Jak należy przygotować strategię adaptacyjną?

n identyfikacja problemów do rozwiązania, 
n  analiza i propozycja podejmowanych działań adapta

cyjnych biorąc pod uwagę różne strategie ich wdrażania,
n ocena kosztów oraz zysków jak i kosztów zaniechania, 
n  przygotowanie instrumentów wdrażania działań adap

tacyjnych, 
n  włączenie różnych grup do procesu przygotowania 

strategii,
n  przyjęcie dokumentu strategii adaptacyjnej. 

W Polsce do sektorów  narażonych na zmiany klimatu należą:
n gospodarka wodna
n ochrona wybrzeża
n rolnictwo
n ochrona  zdrowia

n Wybrzeże Bałtyku
n Wielkopolska
n Obszary górskie
n Gminy na terenach zalewowych
n Metropolie
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PrZECIWDZIAŁANIE EMIsJI GAZÓW CIEPLArNIANyCH

Usta bi li zo wa nie zmian kli ma tu wy ma ga za trzy ma nia 
wzro stu tem pe ra tu ry na po zio mie 2oC, co ozna cza za sto
po wa nie wzro stu emi sji naj póź niej w ro ku 2015, a na stęp
nie jej zmniej sze nie do po zio mu 22 Gton CO2 w ro ku 2035, 
tj. o 1/4  w sto sun ku do ro ku 2008. 

Mię dzy na ro do wa Agen cja ds. Ener gii
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 Źró dło:  Opracowanie E. Siwiec (OIS - PIB) J. Gąska (IBS) w ramach projektu KLIMADA. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013

Wysokość strat związanych ze skutkami klęsk żywiołowych oraz 
wydatków poniesionych na ich usuwanie i zapobieganie im w latach 
2001–2011 (w mld. PLN)

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1988–2008 i niezbędna 
redukcja do roku 2050 

Źró dło:  Poland’s National Inventory  Report 2010. Greenhouse Gas Inventory for 1988-2008. Submission under the UN Framework 
Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol. National Administration of the Emissions Trading Scheme National 
Centre for Emission Balancing and Management. Warsaw, May 2010; A Roadmap for Moving to a Low Carbon Economy  
in 2050. European Commission, Brussels 2011.

Źródło: Online glacier photograph database.  Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center 2002, updated 2006. Źródło: Online glacier photograph database.  Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center 2002, updated 2006.

Lodowiec Muir na Alasce   sierpień 1941 Lodowiec Muir na Alasce    sierpień 2004

Kon takt: In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju, 00-743 War sza wa, ul. Na bie la ka 15 lok. 1, tel.: (22) 851 04 04, e-mail: do klip@in e -isd.org.pl 

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. 
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Pod sta wo we dzia ła nia słu żą ce ogra ni cze niu al bo unik
nię ciu emi sji ga zów cie plar nia nych

n Po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej obej mu ją ca: 
  • pro duk cję i prze sy ła nie ener gii oraz ko rzy sta nie z niej, 
  •   po pra wę izo la cji ciepl nej w  bu dyn kach pry wat nych 

i uży tecz no ści pu blicz nej, 
    •   sto so wa nie urzą dzeń o  ni skim za po trze bo wa niu na 

ener gię, 
  •   or ga ni za cję za kła dów pra cy, jed no stek osad ni czych 

go spo darstw do mo wych tak, aby zmniej szyć zu ży cie 
ener gii. 

   n  Za mia na ener gii uzy ski wa nej z pa liw ko pal nych na uzy
ski wa ną ze źró deł od na wial nych. 

n  Wpro wa dza nie no wych pro duk tów, tech no lo gii i  roz
wią zań or ga ni za cyj nych w  prze my śle i  usłu gach, przy
czy nia ją cych się do zmniej sze nia emi sji dwu tlen ku 
wę gla. 

n  redukcja emisji gazów cieplarnianych po wsta ją cej 
w rol nic twie i  le śnic twie, a tak że zwięk sza nie wią za nia 
wę gla w bio ma sie  oraz w gle bie.

Ko rzy ści ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych 
w Pol sce 

Na świe cie co raz czę ściej mó wi się o ko niecz no ści bu do wa
nia go spo dar ki ni sko wę glo wej (ni sko emi syj nej). Zmia na 
ta ka wią że się ze znacz nym ogra ni cze niem wy ko rzy sty wa
nia wę gla i ro py naf to wej do pro duk cji ener gii, a zwięk sze
niem ilo ści ener gii wy twa rza nej ze źró deł od na wial nych. 
Wzrost stopnia redukcji gazów cieplarnianych w Polsce 
w latach 1990 – 2020 z 20% na 30% przyniosłoby od roku 
2020 roczne oszczędności w  służbie zdrowia od 5,3 do 
15,2 mld PLN. 
rocz ne ko rzy ści zdro wot ne ozna cza ły by: 

 n wy dłu że nie dłu go ści ży cia ca łej po pu la cji o 19 lat,
n 1,7 mi lio na mniej dni z ogra ni czo ną ak tyw no ścią,
 n  164 000 mniej dni z ko niecz no ścią sto so wa nia le ków na 

po pra wę funk cjo no wa nia ukła du od de cho we go,
n  19 000 mniej wi zyt le kar skich zwią za nych z cho ro ba mi 

ukła du od de cho we go,
n  397 000 mniej dni nie obec no ści w  pra cy w  związ ku 

z cho ro ba mi ukła du krą że nia i ukła du od de cho we go.
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