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WPROWADZENIE

Nie ma tygodnia, by w wiadomościach nie było informacji o tajfunach, 
huraganach, orkanach czy gwałtownych powodziach i innych katastrofal-
nych zjawiskach przyrodniczych. Kiedy w porze zimowej temperatury się-
gają kilkunastu stopni Celsjusza, a latem nękają nas chłody lub nietypowe 
zjawiska klimatyczne, wszyscy zastanawiamy się, co się dzieje z naszym 
klimatem. Czy klimat rzeczywiście się zmienia?

Spowodowana przez człowieka emisja gazów cieplarnianych  
z 95%-ową pewnością jest przyczyną ocieplenia się klimatu Ziemi. To 
stwierdzenie zawarte w kolejnym, V już raporcie (2014) Międzyrządowe-
go Zespołu ds. Zmian klimatu (IPCC - Intergovernmental Panel on Clima-
te Change) nie pozostawia wątpliwości, że przyjęty model cywilizacyjny 
oparty na energii pozyskiwanej ze spalania paliw kopalnych powoduje 
zmiany klimatyczne, które mogą zagrozić człowiekowi.

System równowag klimatycznych i przyrodniczych, jaki tworzył się 
przez miliony lat został w krótkim czasie, jak na wiek Ziemi, zakłócony. 
Powoduje to zagrożenia, z którymi ludzkość styka się po raz pierwszy  
w skali globalnej. Ocieplenie powoduje topnienie lodowców w górach 
i lądolodów na obydwu półkulach Ziemi, ogrzewanie wód w oceanach 
i morzach oraz podnoszenie się ich poziomów, podtapianie oraz zagro-
żenie zatopieniem niektórych państw wyspiarskich i niżej położonych 
terenów wszystkich kontynentów. Nasilają się ekstremalne zjawiska jak 
długotrwałe ulewy, silne burze, powodzie, długie okresy suche, przesu-
nięcie stref zasięgu chorób tropikalnych, obniżenie poziomu plonów, 
głód i migracje klimatyczne prowadzące do napięć społecznych na dużą 
skalę. Zjawiska te występują coraz częściej i są coraz bardziej intensywne.

Aby temu zapobiec, podjęto działania w skali świata, Europy i Polski. 
U podstaw działań ONZ i Unii Europejskiej leży dobro człowieka i jego 
środowiska. Omawiamy je w tym wydawnictwie, ale szczególną uwagę 
zwracamy na kształtowanie świadomości ekologicznej – wiedzy, na pod-
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stawie której można podejmować plany i je realizować w celu zapobieże-
nia skutkom zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę, że proces ocieplania Ziemi już się zaczął, konieczne 
są działania zmierzające do zapobiegania dalszym zmianom, a więc ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz adaptacja do już istnie-
jących oraz przyszłych skutków zmian klimatu. Raport Sterna, o którym 
mowa jest w publikacji mówi zdecydowanie, że lepiej (i taniej) jest zapo-
biegać niż ratować. Najtańsza jest, jak zwykle, profilaktyka. Od świadomo-
ści społeczeństwa, jego wykształcenia, wyborów i podjętych działań zale-
ży, czy wobec globalnego ocieplenia uda się przedsięwziąć odpowiednie 
środki zaradcze; zarówno dla spowolnienia i zatrzymania ocieplenia po-
przez zmniejszenie emisji GHG, jak i podjęcie działań adaptacyjnych. Wie-
le zależy od indywidualnych zachowań obywateli; jak oszczędzanie ener-
gii, izolowanie budynków, zmniejszanie strat ciepła i prądu, korzystanie  
z energii ze źródeł odnawialnych i budowanie energetyki prosumenckiej. 
Takie i inne przedsięwzięcia wpisują się w potrzeby ograniczenia emisji  
i budowania nisko emisyjnej gospodarki opartej na energii ze źródeł od-
nawialnych.

Problemy klimatyczne są bardzo złożone. Otrzymane wyniki badań  
i szacowane wielkości mogą się różnić w zależności od zakresów badań, 
przyjętej metodyki czy okresów badań. Nie są to duże różnice, ale w ta-
kich przypadkach w wydawnictwie podane zostały odniesienia do mate-
riałów źródłowych. Oddając do rąk czytelników tę publikację, życzę cie-
kawej lektury i wyrażam nadzieję, że przyczyni się ona do podniesienia 
świadomości ekologicznej oraz ułatwi planowanie i realizowanie prośro-
dowiskowych rozwiązań dla dobra człowieka i jego środowiska.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski 
Wiceprezes Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
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KLIMAT I JEGO ZMIENNOŚĆ

Klimat i jego zmiany coraz częściej przykuwają uwagę naukowców, 
dziennikarzy, polityków a także zwykłych obywateli. Planując urlop  
w odległym zakątku świata staramy dowiedzieć się jaki panuje tam klimat, 
wybierając się na weekendową wycieczkę z uwagą słuchamy prognozy 
pogody. Mówiąc o zmianach klimatu, przypomnijmy sobie co to jest  
klimat i czym się różni od pogody.

Pogoda to chwilowy stan atmosfery (warunki meteorologiczne) na 
danym obszarze i w konkretnym czasie. Stan pogody określany jest za 
pomocą: temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności 
powietrza, prędkości i kierunku wiatru, opadu  i osadu atmosferycznego 
(np. mżawka, deszcz, szron) i jego wielkości (w mm warstwy wody), zja-
wisk atmosferycznych (np. burze), natężenia promieniowania słoneczne-
go. Czasami podaje się także stężenie alergenów w powietrzu, np. pyłków 
leszczyny, traw. Pogoda stale się zmienia a jej prognozy możemy zna-
leźć w Internecie, podawane są przez radio, telewizję i prasę codzienną.  
Początki współczesnych obserwacji meteorologicznych sięgają XVII wieku 
(od wynalezienia termometru i barometru), a pierwsza sieć 39 stacji ob-
serwacyjnych powstała w XVIII wieku na obszarze Niemiec (Mannheim).

Klimat jest to ogół zjawisk pogodowych występujących w sposób po-
wtarzalny na danym obszarze w okresie wieloletnim (co najmniej 30-let-
nim), a określany jest na podstawie wieloletnich obserwacji pogodowych 
dla danego regionu. Do czynników kształtujących klimat, oprócz meteo-
rologicznych (tj. radiacja, układ ciśnień barycznych, fronty atmosferyczne, 
masy powietrza i prędkość wiatru) należą także: szerokość geograficzna, 
odległość od morza/oceanu, prądy morskie, wysokość nad poziomem 
morza, rzeźba i pokrycie terenu. W ostatnich wiekach wzrasta także rola 
czynników antropogenicznych, m.in. zabudowa terenu, wzrost emisji py-
łów i gazów cieplarnianych.

Klimat  Ziemi zmieniał się zawsze. Wpływały na to różne czynniki, m.in. 
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intensywność promieniowania słonecznego, ruch obrotowy Ziemi wokół 
Słońca i własnej osi, kształt elipsy tego ruchu i nachylenie osi obrotu, ak-
tywność wulkaniczna, rozmieszczenie kontynentów, wysokość położenia 
terenów, prądy oceaniczne, a także skład atmosfery. Wszystkie te czynniki 
też się zmieniają, mają różną siłę i skalę oddziaływania.

Przez miliony lat aktywność Słońca była jednym z ważniejszych czyn-
ników kształtujących klimat Ziemi. Kulisty kształt Ziemi oraz nachylenie 
osi ziemskiej jest przyczyną zróżnicowania ilość energii słonecznej, jaka 
dociera do jej powierzchni. Najwięcej energii otrzymuje pas okołorów-
nikowy, najmniej – obszary wokół biegunów. Zróżnicowane nagrzewa-
nie powierzchni Ziemi i powietrza w dolnej strefie atmosfery powodu-
je powstawanie ruchu mas powietrznych. Obrót Ziemi wokół własnej 
osi przyczynia się do powstania, oprócz dnia i nocy, tzw. siły Coriolisa, 
co objawia się odchyleniem prądów powietrznych w prawo na półkuli  
północnej oraz w lewo – na półkuli południowej. 

Cieplejsze masy powietrza z obszaru międzyzwrotnikowego unoszą 
się do góry i kierują do biegunów, a w ich miejsce napływają w kierunku 
równika masy powietrza znad zwrotników (pasaty). Działanie siły Corioli-
sa powoduje, że około 30-35o szerokości geograficznej wiatry przyjmują 
kierunek równoleżnikowy (cyrkulacja zachodnia). Stłoczone masy powie-
trza opadają w kierunku powierzchni Ziemi i kierują się dalej częściowo  
w stronę równika, a częściowo w kierunku biegunów. W ten sposób  
Słońce wpływa na kształtowanie wokół naszej planety stałej cyrkulacji po-
wietrza, która w ciągu roku ulega zmianie w zależności od pozycji Słońca  
oraz kształtuje klimat danego obszaru.

Na przestrzeni milionów lat zmienia się intensywność procesów termo-
jądrowych (zamiana wodoru w hel) zachodzących na powierzchni Słońca. 
Na ilość energii słonecznej, jaka dociera do naszej planety, mają wpływ 
cykle aktywności słonecznej (11-letnie okresy pojawiania się plam, tzw. 
cykle Milankovicha), a także zmiany w nachyleniu osi Ziemi względem jej 
orbity.

Promieniowanie słoneczne mieści się w szerokim paśmie; od promie-
niowania rentgenowskiego (około 0,1 nm) przez nadfiolet (0,2–0,4 μm), 
pasmo widzialne (0,4–0,75μm), podczerwień (0,75–60 μm) do fal radio-
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wych (do 100 m). Około 98% energii docierającej do Ziemi mieści się  
w zakresie 0,2–3 μm. Nad atmosferą Ziemi natężenie promieniowania wy-
nosi 1367 W/m2; jest to tzw. stała słoneczna. W sprzyjających warunkach,  
w pasie międzyzwrotnikowym, do Ziemi dociera promieniowanie sło-
neczne o natężeniu ok. 1100 W/m2. Im dalej od równika w kierunku bie-
gunów, tym jest ono mniejsze. 

Na średnich szerokościach geograficznych, np. w Polsce natężenie 
promieniowania słonecznego dla Warszawy wynosi latem ok. 860 W/m2,  
a w zimie 400-500 W/m2. Chmury, pyły i gazy zawarte w atmosferze ab-
sorbują część tego promieniowania, odbijają je i załamują pod różnymi 
kątami, tworząc promieniowanie rozproszone (dyfuzyjne). Dzięki temu 
nawet w pochmurne dni jest jasno w dzień. Na równiku promieniowanie 
rozproszone stanowi ok. 30% promieniowania całkowitego, a na średnich 
szerokościach geograficznych odpowiednio od 40 do 70% w lecie i zimie.

Zróżnicowana dawka energii słonecznej docierająca do powierzchni 
Ziemi (uzależniona od szerokości geograficznej, a tym samym od kąta 
padania promieni słonecznych) oraz cyrkulacja mas powietrznych wokół 
naszego globu kształtują klimat w głównych trzech strefach: strefa mię-
dzyzwrotnikowa, strefa szerokości umiarkowanych i strefa obszarów oko-
łobiegunowych. 

Na zróżnicowanie klimatu wpływa też oddalenie obszaru od morza 
lub oceanu; im odległość od oceanu (morza) jest większa, tym większy 
jest tzw. kontynentalizm klimatu (mniejsza wilgotność powietrza, duża 
różnica temperatur dobowych i rocznych, niższe opady i zachmurzenie, 
występowanie opadów głównie w porze letniej). Odwrotnością klimatu 
kontynentalnego jest klimat oceaniczny. Charakteryzuje się większą wil-
gotnością powietrza, łagodnymi zimami i latami.

Na klimat w danym rejonie duży wpływ mają prądy morskie. Ciepłym 
prądom towarzyszą wilgotne i ciepłe masy powietrza, które przyczyniają 
się do złagodzenia klimatu i zwiększenia opadów. Zimne prądy morskie 
ochładzają powietrze i zwiększają suchość klimatu.

Wysokość nad poziomem morza decyduje o dobowych i rocznych 
temperaturach powietrza (im wyżej tym chłodniej), zwiększeniu ilości 
opadów atmosferycznych (tylko do wysokości poziomu kondensacji, np. 
w Tatrach do 1800 m n.p.m.). Spadek temperatury wraz z wysokością wy-
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nosi od 0,6 do 1,0oC na 100 m. Na roczną sumę opadów, nasłonecznienie 
czy wiatr wpływ ma także rzeźba terenu, a szczególnie ekspozycja stoków 
(stoki nawietrzne charakteryzują się większą wilgotnością). Pasma wyso-
kich gór stanowią bariery w przepływie mas powietrza, izolując wnętrze 
kontynentu od wpływu oceanów. Natomiast wymuszenie wznoszenia się 
mas powietrza przyczynia się do kondensacji pary wodnej i zwiększonych 
opadów (po stronie nawietrznej), po przekroczeniu pasma górskiego 
masy powietrza pozbawione już wilgoci opadając w dół, ogrzewają się  
i osuszają powierzchnię zboczy zawietrznych (wiatr halny w Tatrach, fen  
w Sudetach), przyczyniając się do znikania pokrywy śnieżnej.

W zależności od pokrycia terenu promieniowanie słoneczne jest po-
chłaniane w większym lub mniejszym stopniu. Powierzchnia pokryta 
śniegiem czy lodem pochłania około 15% promieniowania słonecznego, 
pozostała część zostaje odbita i trafia w kosmos. Promieniowanie odbi-
te (albedo) jest to procentowy udział strumienia energii promieniowania 
odbitego do padającego na powierzchnię. Dla śniegu albedo wynosi np. 
80–90%, piasek na plaży ma 30–40%, grunty orne 10–15%, lasy 10–20%. 
Średnie albedo dla Ziemi wynosi 35–40%. To znaczy, że ok. 60% całkowite-
go promieniowania Słońca dociera do Ziemi, a około 40% ulatuje w prze-
strzeń kosmiczną. Z tych 60% około 2/3 absorbuje Ziemia, a 1/3 atmosfe-
ra, co stworzyło warunki do utrzymania średniej temperatury na Ziemi na 
poziomie 14–15oC oraz umożliwiło istnienie życia na Ziemi 1 .

Aktywność wulkanów wpływa na klimat Ziemi poprzez wyrzucanie 
do atmosfery m.in. dwutlenku węgla, pyłów i tlenków siarki. Te ostatnie 
reagując z wodą i tlenem tworzą aerozol kwasu siarkowego. Aerozol ten 
odbija część promieniowania słonecznego, ograniczając strumień energii 
słonecznej docierającej do powierzchni naszej planety. 

W czasach historycznych znane są przypadki, kiedy wyrzucony ma-
teriał wulkaniczny (gazy, pyły) na długi czas „odciął” dopływ promienio-
wania słonecznego do Ziemi, np. erupcja wulkanu Tambora (Indonezja)  
w 1815r. Najdrobniejsze frakcje popiołu przez wiele miesięcy unosiły się  
w atmosferze, ograniczając znacząco promieniowanie słoneczne na pół-
kuli północnej, powodując spadek temperatury i plonów zbóż w Europie, 

1 Nowicki M., Nadchodzi era słońca, PWN, Warszawa 2012. 
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                   Prognoza pogody na
           29 lipca 2005 r.

      Prognza pogody na 
3 stycznia 2012 r.

Ryc. 1. Lata są gorętsze, a zimy łagodnieją (przykładowe prognozy pogody)

dlatego rok 1816 nazywany został „rokiem bez lata”. Erupcja wulkanu Kra-
katau (Indonezja) w 1883 roku uwolniła do atmosfery gazy, które spowo-
dowały, że przez ok. 3 lata słońce miało kolor czerwony, a księżyc – niebie-
ski. Tak duże erupcje zdarzają się rzadko i wulkany nie mają decydującego 
wpływu na klimat Ziemi.

Czynniki antropogeniczne, czyli działalność człowieka, która ma 
wpływ na kształtowanie klimatu. Zaliczamy do nich m.in. zabudowę te-
renu, budowę dużych zbiorników wodnych, rolnictwo – duże fermy 
zwierzęce, emisję zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów i gazów cie-
plarnianych. Zakładanie i rozwijanie dużych skupisk zabudowy (metropo-
lie, aglomeracje, megalopolis) przyczynia się do zmiany albedo dawne-
go terenu rolniczego lub leśnego. Obszary gęsto zabudowane znacznie 
lepiej pochłaniają ciepło (energię słoneczną), na ich obszarze występują 
bardzo liczne sztuczne źródła ciepła (piece, kotłownie, elektrownie) oraz 
emitory zanieczyszczeń powietrza i dwutlenku węgla, co w efekcie może 
zmieniać klimat tego obszaru tworząc tzw. wyspę ciepła. Nawet miasta 
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średniej wielkości mogą wpływać na zmianę klimatu, czego przykładem 
jest Wrocław, w którego centrum temperatura powietrza jest większa  
o 2-3oC w porównaniu z temperaturą obszaru podmiejskiego. Intensyw-
ne rolnictwo i hodowla przyczyniają się do emisji metanu i tlenku azotu, 
które są gazami cieplarnianymi, a duże powierzchnie wodne sztucznych 
zbiorników zwiększają ilość pary wodnej w powietrzu. Duże skupiska za-
budowy, oprócz emisji dodatkowego ciepła, emitują także zanieczyszcze-
nia powietrza i dwutlenek węgla. W efekcie działalność człowieka może 
zmieniać klimat w zasięgu lokalnym (zmiana temperatury i wilgotności 
powietrza, wzrost zachmurzenia, zmniejszenie przeźroczystości powie-
trza) ale także globalnym (emisja gazów cieplarnianych).

Oddziaływanie Słońca i wielu innych czynników przez miliony lat wytwo-
rzyło system równowag, które kształtowały klimat, w tym temperaturę na 
Ziemi. Działalność człowieka przyczynia się do zbyt szybkiego wzrostu ilo-
ści gazów cieplarnianych, co powoduje ocieplanie się klimatu w tempie 
dotychczas nienotowanym i grozi globalną katastrofą.
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EFEKT  CIEPLARNIANY PRZYCZYNĄ ZMIAN KLIMATU

Promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi jest w około 30% 
odbijane przez atmosferę, w około 20% pochłaniane przez atmosferę.  
W efekcie do powierzchni Ziemi dociera ok. 50% promieniowania sło-
necznego, a jego rozkład na naszym globie jest uzależniony od kąta pa-
dania promieni słonecznych.

Efekt cieplarniany jest to naturalny proces spowodowany przez gazy 
cieplarniane  (GHG, z ang. greenhouse gases) w atmosferze Ziemi. Gazy 
te zatrzymują część długofalowego promieniowania cieplnego z po-
wierzchni kuli ziemskiej. Naturalnymi gazami cieplarnianymi są: para  
wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, ozon. Do GHG zali-
czane są też gazy sztuczne, nie będące skutkiem procesów naturalnych, 
wyprodukowane przez cywilizację człowieka, m.in.: halony, freony.

Ryc. 2. Mechanizm efektu cieplarnianego

Mechanizm działania efektu cieplarnianego wygląda następująco:
•	 atmosfera	ziemska	przepuszcza	w	całości	krótkofalowe	 

 promieniowanie słoneczne,
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•	 promieniowanie	to	ogrzewa	Ziemię,
•	 Ziemia	emituje	długofalowe	promieniowanie	cieplne,
•	 promieniowanie	to	pochłaniają	gazy	cieplarniane,
•	 gazy	cieplarniane	emitują	promieniowanie	cieplne	w	kierunku		

 Ziemi i ją ogrzewają, reszta promieniowania uchodzi poza  
 atmosferę, w kosmos.
 

Dzięki naturalnemu efektowi cieplarnianemu średnia temperatura po-
wietrza przy powierzchni Ziemi wynosi około +15oC. Umożliwia to życie 
na Ziemi. Gdyby efektu cieplarnianego nie było, to temperatura przy po-
wierzchni Ziemi byłaby o około 33oC niższa i wynosiłaby w przybliżeniu 
– 18oC. Cała Ziemia byłaby pokryta lodem i śniegiem, a życie na niej, takie 
jakie mamy obecnie, byłoby niemożliwe. Tak więc efekt cieplarniany jest 
jednym z podstawowych czynników kształtujących warunki życia na Zie-
mi.

Efektem działalności człowieka jest stosunkowo szybkie zwiększenie 
ilości gazów cieplarnianych (ocieplenie) oraz wzrost stężenia aerozoli (po-
wodują ochłodzenie) w atmosferze, natomiast sadza i pyły organiczne 
absorbują promieniowanie słoneczne. W rezultacie od okresu przedprze-
mysłowego wymuszenie radiacyjne (czyli zmiana bilansu promieniowa-
nia w atmosferze związana z zaburzeniem w systemie klimatycznym, spo-
wodowanym czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi) powodujące 
ocieplenie wzrosło o 2,29 W/m2. Zmiany aktywności słonecznej mają zni-
komy wpływ na ocieplenie klimatu – spowodowały wzrost wymuszenia 
radiacyjnego średnio o 0,05 W/m2 (dane według raportu Stan środowiska 
w Polsce, GIOŚ 2014).

Od niedawna, bo od około 1750 roku, zaczęła się intensywna, przemy-
słowa działalność człowieka i związany z nią wzrost emisji gazów cieplar-
nianych, a szczególnie dwutlenku węgla. Szacuje się, że od 1751 do 2012 
roku wyemitowano ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu ok. 
1410 miliardów ton CO2. Proces emisji GHG przyspiesza, połowa tej emi-
sji miała miejsce w latach 1750-1975 (trwała 225 lat), a druga – w latach 
1976-2012 (trwała zaledwie 36 lat). W dziesięcioleciu 1990-1999 emisja 
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rosła w tempie 1% rocznie, a w okresie 2003-2012 było to już 2,7% rocz-
nie. Jednocześnie na skutek wycinania lasów i zajmowania terenów pod 
uprawy obniżyła się intensywność pochłaniania węgla przez rośliny. Przed 
50-laty z jednej wyemitowanej tony dwutlenku węgla było pochłaniane 
ok. 600 kg, obecnie ok. 550 kg. 2

Ryc. 3. Zmiany emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w latach 1751-2012. 
Źródło: Malinowski Szymon, Popkiewicz Marcin, Czy i dlaczego klimat Ziemi się zmienia? 

(http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/czy-i-dlaczego-klimat-ziemi-sie-zmiena-4)

Kolejne raporty założonego przy ONZ w 1988 r. Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 
Change), a szczególnie Raport V, którego kolejne części były publikowane 
w latach 2013-14, wskazuje wyraźnie, że z prawdopodobieństwem 95% 
za zmiany klimatu odpowiedzialny jest człowiek. Wiarygodność Raportu 
jest bardzo duża, gdyż pracowało nad nim ok. 600 autorów z 40 krajów,  
a recenzowało go 620 ekspertów i przedstawicieli rządów. W stosunku 
do okresu przedprzemysłowego (1750 r.) zawartość CO2 w atmosferze 
wzrosła o 42%. W roku 1750 wynosiła około 227 ppm, a w roku 2012 już 
393 ppm. Obecnie roczny przyrost to ok. 2 ppm. Poziom obecny jest naj-
wyższy od około 800 tys. lat, gdy stężenie CO2 nie przekraczało 300 ppm.  
9 maja 2013 na stacji obserwacyjnej Mauna Loa na Hawajach zanotowa-
no rekord stężenia CO2 – 400 ppm. Od tego czasu stężenie CO2 nadal rosło 

2 Powiatowy poradnik klimatyczny pod redakcją Andrzeja Kassenberga, InE 2014.
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w tempie ponad 2 ppm rocznie i osiągnęło w roku 2018 ok. 407 ppm,  
a emisja w roku 2018 wyniosła 37,1 mld ton CO2.

Porozumienie Paryskie
12 grudnia 2015 r. 195 państw przyjęło Porozumienie Paryskie, które bę-
dzie obowiązywało do  roku 2020, zastępując Protokół z Kioto (1997-2012). 
Po procedurach ratyfikacyjnych weszło ono w życie 4 listopada 2016. Po-
rozumienie Paryskie wyznacza wspólny cel dla wszystkich państw – osią-
gnięcie w połowie XXI wieku równowagi pomiędzy emisjami GHG, głów-
nie CO2, a ich pochłanianiem (wychwytywaniem), poprzez rozwijanie 
gospodarki niskoemisyjnej. Celem głównym jest ograniczenie wzrostu 
średniej temperatury Ziemi do +2oC w stosunku do okresu przedprzemy-
słowego i dołożenie starań, by wzrost ten nie przekroczył +1,5oC.

Raport specjalny IPCC
8 października 2018 r. w południowokoreańskim Inczon IPCC opublikował 
Raport specjalny przedstawiony na COP-24 w Katowicach (1-15.12.2018 
r.). Nie pozostawia on wątpliwości, że punkt krytyczny to jednak +1,5oC, 
którego nie wolno przekroczyć, bo ruszą nieodwracalne procesy przy-
spieszające ocieplenie, których nie da się zatrzymać i przywrócić stan 
poprzedni. Chodzi głównie o sprzężenia zwrotne - zanikanie pokrywy lo-
dowej w Arktyce i topnienie wiecznej zmarzliny na Syberii i Alasce. Lód 
odbija promieniowanie słoneczne  a ciemny ocean pochłania je ogrzewa-
jąc w ten sposób wodę i Ziemię. Zaobserwowano też wzmożone, coraz 
głębsze roztapianie wiecznej zmarzliny na ogromnych obszarach Syberii 
i Alaski. Z roztopionej zmarzliny ulatnia się uwięziony w niej metan, który 
jest około 21 razy bardziej aktywnym gazem cieplarnianym niż CO2.

W celu zbudowania gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.- do roku 
2030 emisja globalna CO2 powinna być ograniczona o 45% w porówna-
niu z emisją w roku 2010, a w połowie tego wieku powinna spaść do zera. 
Aby to osiągnąć konieczne jest prawie całkowite zaprzestanie spalania 
paliw kopalnych, na których bazuje światowa energetyka. Raport spe-
cjalny nie pozostawia wątpliwości: skutki ocieplenia o +2oC i o +1,5oC to 
będą dwa różne światy. Ten pierwszy katastrofalny, uruchamiający wspo-
mniane sprzężenia zwrotne, których nie da się zahamować, grożący wzro-
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stem temperatury średniej dobowej o kilka stopni i powstaniem na Ziemi 
znacznych obszarów, na których nie da się żyć. Ten drugi – wymagający 
poniesienia ogromnych kosztów hamowania ocieplenia i adaptacji do 
zmienionych warunków życia, ale dający nadzieję na przetrwanie czło-
wieka na Ziemi.

Powstrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie +1,5oC jest moż-
liwe, ale wobec braku zdecydowanej reakcji ze strony rządów państw 
uprzemysłowionych jest prawie nierealne. Wymaga bowiem całkowitego 
zaprzestania spalania paliw kopalnych w ciągu kilku lat, a tego nikt na 
świecie nie planuje. Raport zwraca uwagę, że gazy cieplarniane będą na-
dal powodowały wzrost temperatury. „Jest ich tyle, że gdyby zatrzymać 
wszystkie emisje to i tak temperatura podniesie się o około 0,5oC w ciągu 
najbliższych 2–3 dekad. Jeśli nie zatrzymamy emisji GHG, to pod koniec 
obecnego wieku klimat Ziemi będzie cieplejszy o około 3,5-6,0oC. Próg 
+1,5oC zostałby osiągnięty około roku 2040” (IPCC). Przy wzroście tempe-
ratury o +1,5oC Arktyka traciłaby lód w lecie średnio raz na 100 lat, a przy 
+2oC raz na 10 lat. Natomiast straty w lądowych ekosystemach byłby przy 
+1,5oC w porównaniu do +2oC o połowę mniejsze. Z Raportu wynika też, 
że biorąc pod uwagę tempo ocieplania i możliwości redukcji emisji roz-
sądny jest pogląd, że mamy około 12 lat na intensywne działania – rady-
kalne obniżenie emisji GHG, w tym głównie CO2 z energetyki i transportu 
w celu zatrzymania wywołanej przez człowieka groźby katastrofy cieplar-
nianej na Ziemi. 

Ryc. 4. Na dalekiej Północy – uwolniony spod lodu bąbel metanu 
z topniejącej wiecznej zmarzliny daje się zapalić.
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SKUTKI ZMIAN KLIMATU

Atmosfera jaką obecnie mamy powstała w procesie kształtowania się 
naszej planety. Dzięki atmosferze otaczającej kulę ziemską średnia global-
na temperatura jest stabilna i wynosi ok. 15oC. Gdyby nie efekt cieplarniany 
średnia temperatura wynosiłaby - 18oC, natomiast dzięki efektowi cieplar-
nianemu mamy Życie na Ziemi. Jednak skład powietrza atmosferycznego 
zaczął ulegać zmianom, gdy od początku ery przemysłowej (ok.1750 r.) 
do atmosfery emitowano coraz większe ilości zanieczyszczeń, CO2 i in-
nych gazów cieplarnianych. Wg IPCC za emisję GHG w skali globalnej  
odpowiadają następujące sektory:

- pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła  25%
- rolnictwo     24%
- przemysł     21%
- transport     14%
- pozostały sektor energetyczny  10%
- budynki      6%

Główną przyczyną wzrostu emisji jest spalanie paliw kopalnych – wę-
gla, ropy i gazu ziemnego. Ich złoża, powstałe przed 250-300 milionami 
lat, są w ciągu ok. 250 lat spalane i do atmosfery zostało już uwolnione 
ponad 2000 miliardów ton CO2, przy czym w ostatnich pięciu dekadach 
wyemitowaliśmy do atmosfery tyle, co wcześniej przez 200 lat. Obecnie 
(2019 r.) łączna emisja wynosi 37,1 mld ton rocznie, a stężenie CO2 nadal 
rośnie i wynosi ok. 410 ppm. Również średnia temperatura Ziemi wzro-
sła od okresu przedprzemysłowego już o ponad 1oC i nadal rośnie. Pro-
gnozy klimatyczne przewidują, że dla scenariusza „biznes jak zwykle” do 
końca obecnego stulecia temperatura może wzrosnąć do 4-5oC ponad 
poziom odniesienia. To zmieniłoby klimat na Ziemi uniemożliwiając życie 
na znacznych jej obszarach. Skutki ocieplenia się klimatu możemy już za-
obserwować

Wraz z ociepleniem podniósł się poziom oceanów. W okresie 1901 – 
2010 średnie tempo wzrostu wynosiło 1,7 mm na rok, ale w latach 1971 
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– 2010 wzrost wynosił już 2 mm rocznie. Oba bieguny pokryte są po-
krywami lodowymi ze śniegiem, której okres zalegania uległy skróceniu  
o 2 tygodnie od lat 70.XX wieku. Na nizinach w Europie środkowej okres 
zalegania śniegu skracał się w ostatnich dziesięcioleciach o jeden rocznie.

Obserwuje się szybsze topnienie i cofanie się lodowców w górach i po-
kryw lodowych na biegunach. Bardzo pomocne są tu pomiary satelitarne, 
które pokazują, że średni zasięg lodu morskiego w Arktyce zmniejsza się 
od roku 1979 o 3,5 - 4,1% na dziesięciolecie, a w ostatnich latach nastą-
piło przyspieszenie tego procesu. Badania wykazały 3,  że Antarktyda top-
nieje dziś sześciokrotnie szybciej niż przed czterema dekadami. W latach 
1979–1990 traciła około 40 mld ton lodu rocznie, w latach 1999–2009 już 
166 mld ton, a w latach 2009–2017 aż 252 mld ton lodu rocznie. Lód spły-
wający z Antarktydy spowodował podniesienie się średniego poziomu 
oceanu o 6,9 mm (z części zachodniej), o 4,4 mm (z części wschodniej)  
i o 2,5 mm z Półwyspu Antarktycznego. Gdyby spłynął cały lód z Antarkty-
dy to poziom oceanu podniósłby się o 60 m.

Od połowy ubiegłego wieku wzrosła częstotliwość fal upałów i ulew-
nych deszczy, a także wydłużenie czasu trwania susz i zwiększenie ich 
intensywności. Fale upałów oraz pożary i susze są coraz częstszym zjawi-
skiem w Europie Południowej i Środkowej. Kraje basenu Morza Śródziem-
nego coraz bardziej narażone są na susze. W Europie Północnej klimat sta-
je się coraz bardziej wilgotny, a zimą wzrasta ryzyko wystąpienia powodzi. 
Wg europejskiej służby monitorującej zmiany klimatu Copernicus Clima-
te Change Service temperatury w roku 2019 są rekordowo wysokie – po 
najcieplejszym w historii pomiarów czerwcu najcieplejszy był także lipiec 
2019 r. Przez Europę przeszła intensywna fala upałów.

Zmiany klimatu notowane są również w Polsce:
•	 Wzrosła	 średnia	 temperatura	 powietrza;	 w	 latach	 1991–2000	 

 w porównaniu z okresem 2001–2008 była ona o 0,6oC wyższa.  
 W latach 1951–2005 średnia roczna temperatura rosła o około  
 0,2oC na 10 lat. 

3 Prof. Eric Rignot, Uniwersytet Kalifornijski .
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•	 Wzrosła	ilość	dni	z	opadami	o	dużym	natężeniu.	Ilość	dni	z	opa-	
 dem dobowym ≥ 10 mm i ≥ 20 mm zwiększyła się do 10 i 4 dni  
 na dekadę. Ze wzrostem opadów o dużym natężeniu zwiększa  
 się ryzyko lokalnych, a także większych powodzi. 
•	 Notuje	się	także	wzrost	wysokich	wezbrań	sztormowych	na	
 wybrzeżu – wezbrania na południowym Bałtyku wzrosły prawie  

 dwukrotnie w porównaniu z połową ubiegłego wieku. 
•	 W	Polsce	odnotowano	też	huragany	o	prędkości	wiatru	30-35	m/	

 sek., które od roku 2005 miały miejsce aż 11 razy i to głównie  
 w latach 2009–2012.
•	 W	ciągu	ostatnich	lat	nasiliło	się	występowanie	wiatrów	
 o dużych prędkościach i trąb powietrznych. Dawniej pojawiały 
 się średnio 6 razy w roku, w latach 2008 – 2010 ich ilość wzrosła 
 od 7 do 20. Prędkość wiatru w wirze trąby wynosi do 120 m/s, 
 co powoduje znaczne szkody w uprawach i budynkach.
•	 W	ostatnich	dziesięcioleciach	wzrosła	także	ilość	susz	po	
 dłuższych okresach bezopadowych i parowania spowodowane- 

 go podwyższoną temperaturą. W latach 1951–1981 susze wystą- 
 piły 6 razy, a w latach 1982–2011 aż 18 razy.
•	 Susze	i	wiatry	zwiększają	zagrożenie	pożarami	lasów.	W	kolejnych		

 latach notuje się stale wysoką liczbę pożarów. W latach 1990– 2009  
 miał miejsce wzrost ilości pożarów i spalonej powierzchni lasów.  
 Najwięcej pożarów odnotowano w roku 2003 – 17 088 pożarów.
•	 Wzrost	częstotliwości	burz	i	ulew	niesie	ze	sobą	częstsze	wystę-
 powanie opadów gradu i związanych z tym szkód w uprawach  

 roślin.
•	 Na	Dolnym	Śląsku	wzrasta	ilość	dni	ciepłych;	w	okresie	1971–	

 2010 liczba ta wzrosła z 20 do 28 dni. Wzrasta też ilość ciepłych  
 nocy z 21 do 34. Dla uprawy winorośli to jeszcze za mało, ale od- 
 miany odporniejsze na chłód i o krótszym okresie dojrzewania są  
 tu już uprawiane. 
•	 We	Wrocławiu	w	latach	70.XX	wieku	ciepłych	dni,	z	temperaturą		

 powyżej 25oC było 40, a w roku 2018 już 100. Rośnie też liczba  
 dni z temperaturą ekstremalną; w latach 70.XX wieku było ich 7  
 rocznie, w 2018 roku – 27. 
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Ocieplenie klimatu może, w zależności od tempa zmian stężenia  
gazów cieplarnianych, spowodować zmiany o charakterze globalnym: 

•	 Poziom	mórz	i	oceanów	może	do	końca	bieżącego	stulecia			
 podnieść się o 26 - 98 cm. Grozi to zalaniem części państw euro- 
 pejskich, zniknięciem pod wodą niektórych państw wyspiarskich  
 (Tuvalu, Kiribati). 
•	 Ekstremalne	zjawiska	pogodowe	(powodzie	i	susze	powodujące		

 spadek plonów) mogą spowodować migracje klimatyczne i   
 związane z tym niepokoje społeczne, gdy z przyczyn gospodar- 
 czych, klimatycznych i politycznych biedni mieszkańcy zagrożo- 
 nych obszarów będą migrowali do krajów bogatszych. 
•	 Ocieplenie	zagraża	ukształtowanej	przez	tysiąclecia	bioróżno-	

 rodności w świecie roślin, owadów, zwierząt (z powodu braku  
 czasu na dostosowanie się do zmian klimatu), przesunięciem  
 zasięgu ich występowania, zmianą zasięgu upraw rolnych (np.  
 dla uprawianych obecnie w Europie Środkowej odmian zbóż  
 i ziemniaków może być za gorąco).
•	 Przesunięcie	do	stref	umiarkowanych	zasięgu	chorób	tropikalnych.
•	 Niedobory	słodkiej	wody	dla	ludzi,	zwierząt	i	rolnictwa	będą	się		

 pogłębiały i stwarzały problemy natury zdrowotnej i ekonomicz- 
 nej.

Ocieplenie może też przynieść w pewnych gałęziach gospodarki skutki 
pozytywne, jak np. więcej ciepłych dni i nocy to mniejsze zapotrzebowa-
nie na energię do ogrzewania, lepsze plonowanie niektórych roślin (np. 
kukurydzy, słonecznika czy soi), wydłużenie sezonu wegetacyjnego bę-
dzie korzystne np. dla winogron. Zalet jest jednak zdecydowanie mniej 
niż zagrożeń, a naruszenie równowagi w przyrodzie niesie ze sobą zbyt 
duże ryzyko, by je lekceważyć. 

IPCC kończy opracowanie Specjalnego raportu na temat zmian klimatu, 
pustynnienia, degradacji gruntów, zrównoważonego zarządzania grunta-
mi, bezpieczeństwa żywnościowego i przepływów gazów cieplarnianych 
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w ekosystemach lądowych4. Raport jest syntezą opracowaną przez 107 
naukowców z 52 państw przy pomocy prawie stu dodatkowych eksper-
tów, wykorzystano ponad tysiąc publikacji naukowych. 
Na razie opublikowano tzw. streszczenie Raportu dla decydentów. Po-
twierdza ono obawy przed skutkami zmian klimatu. Podaje, że rolnictwo  
i leśnictwo odpowiadają za 23% emisji GHG, w tym za 13% emisji CO2.
IPCC wydało także zalecenia. Są wśród nich m.in. :
•	 produkcja	żywności	także	w	miastach,	ograniczenie	urbanizacji	

 i rozrostu miast oraz lepsze zarządzanie gruntami,
•	 zrównoważone	zarządzanie	lasami	i	zalesianie,
•	 zapobieganie	wysuszaniu	mokradeł	i	torfowisk,
•	 ochrona	ziemi	rolnej	(uprawa	poplonu,	unikanie	orki),
•	 niemarnowanie	żywności	i	przestawienie	się	na	dietę	mniej	
 mięsną,
•	 produkcja	czystej	energii	(np.	wiatrowej	i	słonecznej).

  Fot. 1. Połamany las koło Prochowic to skutek huraganu    Fot. 2. Skutkami zmian klimatu są także powodzie

4 Pełny tytuł: Zmiana klimatu i systemy lądowe, specjalny raport IPCC o zmianie klimatu, pustynnieniu, 
degradacji gleb, zrównoważonym gospodarowaniu gruntami, bezpieczeństwie żywnościowym i przepływach 
gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych (z ang. Climate Change and Land, an IPCC special report on 
climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse 
gas fluxes in terrestrial ecosystems), http:// www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/systemy-ladowe-i-zmiana-kli-
matu-specjalny-raport-ipcc-376.
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ZAPOBIEGANIE ZMIANOM. ADAPTACJA

Zmiany klimatu mają przeważnie wpływ negatywny na funkcjonowanie 
ekosystemów i gospodarki oraz na zdrowie ludzi. Aby ograniczyć zagro-
żenia spowodowane przez ocieplenie, podjęto międzynarodową współ-
pracę w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – opracowano 
Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) oraz 
Protokół z Kioto. Ale nawet przy podjęciu ograniczeń emisji procesy ocie-
plania będą trwały, gdyż zostały już uruchomione przez dotychczasową 
emisję GHG. Konieczne jest więc podjęcie w skali międzynarodowej dzia-
łań na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych.

Można też czekać biernie na to co się wydarzy i reagować dopiero na 
zmiany, gdy już nastąpią. Byłby to jednak najgorszy wariant, gdyż koszty 
profilaktyki są znacznie mniejsze niż koszty strat. Wykazał to, zamówiony 
przez rząd Wielkiej Brytanii (2006), Raport Sterna:

-  koszty zaniechania a więc przewidywanych strat mogą być bar- 
 dzo wysokie i sięgać 5 – 20% światowego PKB,

-  koszty profilaktyki to ok. 1% światowego PKB,
-  ograniczenie do roku 2020 łącznej emisji GHG o 30% zmniejszy  

 rozwój gospodarczy zaledwie o 0,2%.
Tak więc wobec zagrożeń klimatycznych konieczne jest zarówno za-

pobieganie zmianom klimatu, jak i adaptacja do nieuchronnych zmian, 
których początki już obserwujemy.

Zapobieganie
Polska ratyfikowała Konwencję Klimatyczną w roku 1994 i Protokół  

z Kioto w roku 2002, przyjmując tym samym zobowiązania do redukcji 
gazów cieplarnianych. Szczegóły omówione są w rozdziale „Ochrona kli-
matu na poziomie globalnym. Polityka klimatyczna UE i Polski”.

Zapobieganie zmianom klimatycznym polega głównie na dążeniu róż-
nymi sposobami do ograniczenia emisji GHG. Można to osiągnąć poprzez:

-  oszczędzanie energii – mniejsze zużycie energii elektrycznej czy  
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 ciepła to mniej spalonego węgla, ropy czy gazu, mniejsza emisja  
 CO2;

-  poprawę efektywności energetycznej poprzez skojarzone (koge- 
 neracyjne) wytwarzanie prądu i ciepła, modernizowanie kotłowni 

  i instalacji przemysłowych, większą sprawność elektrowni;
-  w budownictwie oraz przy przesyłaniu prądu i ciepła - lepszą izo- 

 lacyjność budynków, zmniejszenie strat ciepła, lepszą sprawność  
 urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych;

-  zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych - 0,03% pro- 
 mieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi  
 wystarczyłoby na pokrycie zapotrzebowania na energię dla całej  
 ludności naszego globu; 

-  w rolnictwie: racjonalne stosowanie nawozów (ograniczenie emi- 
 sji tlenków azotu), wytwarzanie energii z odpadowej biomasy ro- 
 ślinnej i gnojowicy, zalesianie nieużytków, ograniczenie produkcji  
 mięsa (redukcja emisji metanu);

-  w gospodarce odpadami: unikanie wytwarzania odpadów, wie- 
 lokrotne użycie produktów, zwiększenie recyklingu, pozyskiwa- 
 nie metanu z gazu wysypiskowego.

Adaptacja
Pod tym pojęciem rozumieć należy działania podejmowane w celu 

uniknięcia lub zmniejszenia skutków spowodowanych zmianami klima-
tu, a także wykorzystanie możliwości ewentualnych, korzystnych zmian 
związanych z ociepleniem.  W roku 2009 Komisja Europejska opublikowa-
ła Białą Księgę pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działa-
nia”. Przedstawiono w niej kierunki przygotowań, na poziomie Unii Euro-
pejskiej i poszczególnych krajów członkowskich, do reagowania na skutki 
zmian klimatu. Stanowi ona też podstawę dla unijnych strategii adapta-
cyjnych na okres po roku 2013 oraz wspierania międzynarodowych dzia-
łań adaptacyjnych.

W marcu 2013 r. powstała Strategia Adaptacji Unii Europejskiej, z której 
wynikają zadania realizowane na poziomie unijnym i Polski:

-  podjęcie działań adaptacyjnych na poziomach krajowym, regio- 
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 nalnym i lokalnym,
-  tworzenie lokalnych i regionalnych planów zapobiegania ekstre- 

 malnym zjawiskom w ramach planów zarządzania kryzysowego,
-  opracowanie miejskich strategii adaptacyjnych do roku 2020,
-  współpraca transgraniczna z sąsiednimi krajami dla wspólnej 
  realizacji działań adaptacyjnych.

3 lipca 2009 rząd Polski przyjął stanowisko w sprawie zaleceń zawartych 
w Białej Księdze i stworzył podstawy do opracowania „Strategicznego Pla-
nu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020). Celem SPA 2020 jest 
umożliwienie zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania gospodarki  
w warunkach zachodzących zmian klimatycznych poprzez:

-  zapewnienie zrównoważonego rozwoju na poziomie regional- 
 nym i lokalnym,

-  zapewnienie dobrego stanu środowiska,
-  zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
-  adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich,
-  rozwój transportu z uwzględnieniem zmian klimatu,
-  kształtowanie postaw społecznych i zachowań ułatwiających 
 adaptację do zmian klimatu,
-  wykorzystanie innowacji sprzyjających działaniom adaptacyjnym.

W strategii SPA 2020 zawarto kierunki działań adaptacyjnych, które na-
leży podjąć, by ograniczyć negatywne skutki ocieplenia. Należą do nich 
m.in. 
•	 budowa	struktur	przeciwpowodziowych,	
•	 zmiany	w	planowaniu	przestrzennym	ograniczające	zabudowę				

 terenów zagrożonych powodziami i podtopieniami,
•	 edukacja	na	temat	zagrożeń	klimatycznych,	adaptacji	i	środków		

 zaradczych.

Planowanie działań adaptacyjnych w tak długim horyzoncie czasowym 
jest konieczne ze względu na realne zagrożenia, jakie niesie postępujący 
proces ocieplania się klimatu. Dziś trudno ocenić na ile, przez ogranicze-
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nie emisji GHG, uda się ten proces spowolnić (zahamować) i trzeba liczyć 
się z koniecznością sprostania zagrożeniom, które niesie ocieplenie.

Fot. 3. Trąba powietrzna czyli tornado, coraz częściej nawiedza także Polskę.

SPA 2020 była podstawą dla Ministerstwa Środowiska do zlecenia  
w 2016 r. opracowania planów adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 
dla 44 miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) w Polsce, w ramach którego 
opracowano „Plan Adaptacji Miasta Wrocławia do zmian klimatu do roku 
2030” (projekt 2018). Projekty MPA, opracowane przez konsorcjum skła-
dającym się z 4 partnerów: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy In-
stytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy 
Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz 
ARCADIS Polska Sp. z o.o., po przyjęciu ich przez samorządy są dokumen-
tami strategicznymi, stanowiącym podstawę do podejmowania decyzji.

Projekt „Planu Adaptacji Miasta Wrocławia do zmian klimatu do roku 
2030” określił sześć obszarów zagrożonych zmianami klimatu: system za-
opatrzenia w wodę, system kanalizacji, gospodarowanie wodami opado-
wymi, sieci infrastrukturalne, gospodarka przestrzenna i zdrowie publicz-
ne, a także grupy mieszkańców szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu. 
Jako cel nadrzędny PAM dla Wrocławia przyjął „Zrównoważony rozwój 
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miasta 3Z (zdrowego, zielonego, zadowolonego) w warunkach zmian kli-
matu”. Plan Adaptacji sprecyzował także niezbędne działania w zakresach:

- edukacja,
- system gospodarowania wodami opadowymi,
- zrównoważona zabudowa,
- budowa i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w mieście wraz 
 z mikroretencją,
- podniesienie bezpieczeństwa miasta w sytuacji ekstremalnych  

 zjawisk pogodowych,
- wykorzystanie potencjału terenów nadrzecznych,
- przystosowanie przestrzeni komunikacyjnej do zmian klimatu,
- przystosowanie obiektów użyteczności publicznej, społecznej  

 i obiektów edukacyjnych do zmian klimatu oraz odnawialnych  
 źródeł energii,

- budowa systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni
  publicznej,
- adaptacja miasta i jego mieszkańców do zmian klimatu,
- zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie komfortu 
 mieszkańców podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych,
- system wentylacji i przewietrzania miasta,
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego miasta,
- wytyczne dla rozwoju budownictwa ekologicznego,
- system zabezpieczenia Wrocławia na zwiększone 
 zapotrzebowanie na wodę,
- system zarządzania i monitoringu Miejską Wyspą Ciepła,
- przystosowania przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych 
 do zmian klimatu,
- podniesienie komfortu mieszkańców w okresach upałów,
- rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zdegradowanych 
 (poprzemysłowych) i zieleni w mieście,
- ochrona przyrody przed zmianami klimatu, w tym obszarów  

 prawnie chronionych.
W projekcie Planu Adaptacji określono podmioty wdrażające, koszty, 

możliwe źródła finansowania i zasady monitoringu realizacji Planu Ada-
ptacji.
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OCHRONA KLIMATU NA POZIOMIE GLOBALNYM
POLITYKA KLIMATYCZNA UE I POLSKI

Na poziomie międzynarodowym ochroną klimatu zajmuje się Sekreta-
riat Ramowej Konwencji o Zmianach Klimatu, a na poziomie Unii Europej-
skiej jest to Dyrektoriat ds. Klimatu. Unia Europejska dba o jakość powie-
trza i dąży do obniżenia jego zanieczyszczenia ze względów:

- zdrowotnych,
- środowiskowych,
- ekonomicznych,
- klimatycznych.

Względy zdrowotne są oczywiste – skażone powietrze wpływa ne-
gatywnie na zdrowie ludzi, obniża odporność na choroby i zwiększa 
zachorowalność. Szczególnie groźne są zanieczyszczenia pyłowe i gazo-
we emitowane przez przemysł, transport i tzw. niską emisję, ze spalania 
przeważnie węgla w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach. 
Względy środowiskowe to zagrożenia dla warunków rozwoju flory i fau-
ny, stanu roślinności oraz wysokości plonów. Aspekty ekonomiczne są 
skutkiem strat wywołanych przedwczesnymi zgonami, kosztami leczenia 
chorób, niszczeniem i degradacją szaty roślinnej oraz obniżeniem wyso-
kości plonów w rolnictwie. Względy klimatyczne wskazują na koniecz-
ność obniżenia emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, 
uznawanego za najważniejszy dla efektu cieplarnianego. 

Aby zapobiec niekorzystnym a spowodowanym przez działalność 
człowieka zmianom klimatu, podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro  
w roku 1992 przyjęto Konwencję Klimatyczną (Ramowa Konwencja Na-
rodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC – United Na-
tions Framework Convention on Climate Change) oraz w roku 1997 Protokół  
z Kioto. Konwencja zawierała zalecenia ograniczania emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych, oraz wspierania zrówno-
ważonych form gospodarowania zmierzających do ograniczenia emisji. 
Protokół z Kioto zawierał po raz pierwszy konkretne zobowiązania do re-
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dukcji emisji GHG w skali globalnej. Polska ratyfikowała Konwencję w roku 
1994, a Protokół z Kioto w roku 2002. 

Na podstawie tego Protokołu Polska przyjęła zobowiązanie do redukcji 
gazów cieplarnianych w latach 2008 – 2012 o 6% w stosunku do roku 
bazowego 1988 (dla chlorofluorowęglowodorów przyjęto rok 1995).  
W krajach uprzemysłowionych świata redukcję emisji planowano średnio 
na 5,2% (rok bazowy 1990), a dla całej Unii Europejskiej było to 8%. 

Najważniejszym postanowieniem wynikającym z Protokołu z Kioto jest 
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS – European Union Emission 
Traiding Scheme), obejmujący początkowo 10 500, a później 12 000 zakła-
dów przemysłowych emitujących prawie 50% CO2 w UE. Wszedł w życie 
1 stycznia 2005 r. System polega na tym, że państwa UE otrzymują  limit 
bezpłatnej emisji, który dzielą na zakłady. Nadwyżkę emisji zakład może 
sprzedać, a niedobór musi dokupić, płacąc za pozwolenie na emisję. Po-
czątkowo było to ok. 30 euro za tonę CO2. Skłaniało to zakłady do moder-
nizowania się bądź zmiany technologii, by uniknąć obciążenia kosztami 
kupowania uprawnień emisyjnych. Wyniki EU ETS były pozytywne. W UE-
27 poziom emisji obniżył się o 7,9%, a w dawnej UE-15 o 1,5%. 

Polska ograniczyła emisję w latach 1988–2010 o ponad 30%. Nastąpi-
ło to poprzez zmianę struktury zużycia paliwa, reorganizację przemysłu, 
spowolnienie gospodarcze i zahamowanie tempa wzrostu połączonego 
z bezrobociem strukturalnym oraz wysokimi kosztami społecznymi trans-
formacji. Obecnie Polska ma nadwyżkę redukcji ponad 400 mln ton CO2, 
ale jej wartość maleje ze spadkiem ceny uprawnień do emisji. Pod koniec 
roku 2014 cena ta wynosiła ok. 6,3 euro za tonę CO2. Obecnie (2019 r.) 
cena ta wynosi około 25 euro/tonę.

W roku 2007 Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczny – Program  
3 x 20. Przewiduje on do roku 2020:
•	 ograniczenie	emisji	GHG	o	20%,
•	 poprawę	efektywności	energetycznej	o	20%,
•	 20%	-owy	udział	energii	ze	źródeł	odnawialnych	(dla	Polski	15%),
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 w odniesieniu do roku bazowego 1990.

Przyjęto także cel ograniczenia emisji o 21% w systemie EU ETS (za 
rok bazowy przyjęto 2005) dla całej Unii, a w sektorach nieobjętych tym 
systemem (budownictwo, transport, rolnictwo) dla Polski przewidziano 
nawet możliwość 14%-owego wzrostu emisji w porównaniu do emisji  
z roku 2005 – ze względu na opóźnienia rozwoju w tych sektorach. Na 
podstawie rozporządzenia UE 2018/842 cel redukcyjny dla Polski został 
zmieniony na 7% do roku 2030. Oznacza to, że zamiast wzrostu emi-
sji Polska zobowiązana jest do jej redukcji w systemie non EU ETS o 7%  
w stosunku do poziomu z roku bazowego 2005. UE dąży też do obniże-
nia emisyjności samochodów. Obecnie obowiązuje od roku 2015 norma 
emisyjna dla nowych samochodów osobowych 130 g CO2/km, a od roku 
2020 będzie to 95 g CO2/km. Dla wielu producentów będzie to bariera 
trudna do pokonania, ale konieczna, by zmniejszyć emisyjność transpor-
tu samochodowego zanim zdominują go samochody hybrydowe i elek-
tryczne.

Jednak nawet takie obniżki emisji, ograniczone zużycie energii i wzrost 
udziału OZE nie wystarczają, by zahamować skutecznie ocieplenie klima-
tu. Dlatego w marcu 2011 r. Komisja Europejska opublikowała dokument 
pt. „Budowa konkurencyjnej gospodarki za pomocą bezemisyjnych tech-
nologii do roku 2050”, znany jako Mapa Drogowa 2050. Zakłada się w nim, 
w stosunku do roku bazowego 1990:

- obniżenie emisyjności gospodarki o 80-95%,
- obniżenie emisyjności energetyki o 93-99%.

Z tak radykalnymi propozycjami Unia wysuwa się na pozycję światowe-
go lidera w ograniczaniu emisji GHG, dając dobry przykład wielu krajom, 
które dużo emitują ale nie chcą ograniczać emisji z różnych przyczyn. Na-
leżą do nich Chiny (28% emisji światowej), USA (14%), Indie (7%).

Roczna emisja UE to około 10% emisji światowej. Obniżka emisji we-
dług Programu 3 x 20 o 20% to zaledwie 2% emisji światowej, a więc  
o wiele za mało, by wpływać znacząco na obniżenie emisji globalnej. Duże 
znaczenie ma jednak dobry przykład, który stwarza Unii lepszą pozycję 
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do negocjacji klimatycznych na kolejnych Konferencjach Stron Konwencji 
Klimatycznej ONZ, tzw. COP-ach (COP – Conference of the Parties), na któ-
rych zapadają postanowienia i decyzje dotyczące zapobiegania zmianom 
klimatycznym, w tym ograniczeń emisji GHG.

24 października 2014 r. w Brukseli Unia Europejska przedstawiła po-
rozumienie uzgodnione z 28 krajami członkowskimi dotyczące nowego 
pakietu klimatycznego do roku 2030. Porozumienie to zakłada w odnie-
sieniu do roku bazowego 1990:
•	 40-	procentową	redukcję	emisji	CO2 (cel wiążący dla każdego  

 kraju),
•	 zwiększenia	efektywności	energetycznej	o	27%	(dla	całej	Unii),
•	 zwiększenia	 udziału	 energii	 ze	 źródeł	 odnawialnych	 do	 27%	 

 (dla całej Unii).

Celem polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest budowa niskoemisyj-
nej gospodarki, opartej docelowo na odnawialnych źródłach energii. Poli-
tyka klimatyczna UE przewiduje redukcję emisji GHG o 50% do roku 2030 
i uzyskanie neutralności klimatycznej w roku 2050.

Przykład Niemiec, które planują wyłączenie energetyki jądrowej w roku 
2022, pokazuje, że jest to możliwe. Już dziś, dzięki gwarantowanym ce-
nom na energię z OZE, w Niemczech występują okresowo nadmiary ener-
gii elektrycznej w północnej części kraju (gdy świeci słońce i wieje wiatr) 
a prąd przesyłany jest przez holenderską i polską sieć energetyczną do 
części południowej. W roku 2014, po raz pierwszy urządzenia OZE okaza-
ły się najważniejszym źródłem energii elektrycznej w Niemczech (25,8%), 
dystansując węgiel brunatny (25,6%).

W sierpniu 2012 r. dwukrotnie zdarzyło się, że gdy wiało i świeciło to 
prąd z OZE na krótko pokrywał 100% zapotrzebowania, a raz w nocy, gdy 
bez fotowoltaiki, prądu z wody, wiatru i biomasy było więcej niż wynosiło 
(obniżone, bo w nocy) zapotrzebowanie. To były krótkie momenty, ale sy-
gnał był czytelny – to jest możliwe.

16 i 17 marca 2014 r. w Niemczech przez 2 dni, przez kilka godzin dzięki 
panelom i elektrowniom wiatrowym, przy stabilnym wsparciu elektrowni 
wodnych i na biomasę razem z elektrowniami konwencjonalnymi wytwa-
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rzano więcej energii elektrycznej niż wynosiło zapotrzebowanie (ok. 55 
tys. MW), a ponad połowę energii dostarczały źródła odnawialne.

17 kwietnia 2015, Niemcy, godz. 13.00. Do sieci dawały prąd panele fo-
towoltaiczne o mocy ok. 25000 MW (tyle potrzebuje Polska). Godzinę póź-
niej w systemie były dostępne 24000 MW z farm wiatrowych. Tego dnia 
przez wiele godzin udało się zapewnić ponad połowę zapotrzebowania 
kraju na prąd elektryczny z OZE. W kolejce stały elektrownie węglowe  
i gazowe pracujące na minimum mocy. Hurtowa cena energii elektrycz-
nej spadła poniżej zera. Dostawcy woleli płacić za odbieranie energii, aby 
tylko znaleźć odbiorcę.

Polska, mając energetykę opartą na spalaniu węgla i silne lobby wę-
glowo - energetyczne, prowadzi politykę bardzo wolnych zmian w go-
spodarce. Wynegocjowane w Brukseli derogacje (tj. przedłużenie bez-
płatnych limitów na emisję CO2), przedłużą ochronę emisyjnej energetyki 
do roku 2030. Zachodzi obawa, że kraje, które postawią na innowacyjną, 
niskoemisyjną gospodarkę z rosnącym szybko udziałem OZE, wypełnią 
z nadwyżką podjęte zobowiązania, natomiast kraje chroniące emisyjną 
energetykę pozostaną w połowie XXI wieku z nieefektywnymi, obciąża-
jącymi atmosferę energetycznymi skansenami technologicznymi. Polska, 
dzięki własnym złożom węgla kamiennego i brunatnego, mając zapew-
nione bezpieczeństwo energetyczne, ma wszelkie możliwości, by korzy-
stając z doświadczeń niemieckich zbudować niskoemisyjną gospodarkę 
z rosnącym udziałem energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2018/1999 z 11.12.2018 r. w spra-
wie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, 
państwa członkowskie powinny zgłosić do Komisji Europejskiej krajowe 
plany energetyczno-chemiczne do 31.12. 2019 r. W Polsce trwają konsul-
tacje projektu „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-
2030”.  
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OCHRONA KLIMATU NA POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM

W Polsce najważniejszą instytucją zajmującą się problematyką klima-
tyczną jest Ministerstwo Środowiska. Jego zadaniem jest planowanie po-
lityki klimatycznej i działań służących ochronie klimatu. W Ministerstwie 
działa komórka zajmująca się zmianami klimatu, której zdaniem jest:

- opiniowanie projektów strategii i programów gospodarczych  
 przygotowanych przez ministerstwa i rząd,

- opracowanie zasad działania na terenie kraju mechanizmów, jak  
 handel emisjami czy mechanizm czystego rozwoju oraz ich 

 monitorowanie,
- udział w pracach organów UE dotyczących klimatu,
- promowanie działań dotyczących rozwoju energetyki opartej na  

 źródłach odnawialnych, oszczędzania energii, efektywności 
 energetycznej i innych,
- prowadzenie problematyki i przedsięwzięć związanych 
 z realizacją Konwencji Klimatycznej, Protokołu z Kioto 
 i Porozumienia Paryskiego,
- nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania 
 Emisjami.

Z instytucji centralnych problematyką klimatyczną zajmują się w zakre-
sach dotyczących wpływu ich działalności na klimat:

- Ministerstwo Gospodarki (polityka energetyczna, plany 
 gospodarcze),
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (polityka transportowa, 
 gospodarka przestrzenna, regionalna, fundusze UE),
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (polityka rolna, rozwój 
 energetyki odnawialnej opartej na produktach i odpadach 
 rolniczych).

Na poziomie regionalnym problematyka klimatyczna jest uwzględnia-
na w planowaniu na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
Przeważnie dotyczy to konkretnych przedsięwzięć, których efektem jest 
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także oszczędzanie energii, zmniejszenie strat energii i ciepła, zwiększenie 
udziału OZE i ograniczenie emisji.

W niektórych regionach powstają regionalne agencje energetyczne 
(np. Podkarpacka Agencja Energetyczna, Mazowiecka Agencja Ener-
getyczna, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, Warmińsko – Ma-
zurska Agencja Energetyczna, Pomorska Agencja Poszanowania Energii, 
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Małopolska Agencja Energii  
i Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz fundacje po-
szanowania energii, które promują energetykę niskoemisyjną i realizują 
projekty energetyczno – ekologiczne.

Na poziomie krajowym od roku 2002 działa  również organizacja po-
zarządowa – Koalicja Klimatyczna, do której należą 23 organizacje zajmu-
jące się problematyką klimatyczną. Każda organizacja prowadzi własne 
projekty i działania zmierzające do obniżenia emisji GHG poprzez: pro-
pagowanie oszczędzania energii, promocję OZE, opracowywanie opinii  
i stanowisk, konferencje i publikacje. Dolnośląski Klub Ekologiczny (wtedy 
jako Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego) jest członkiem –

Fot. 4. Powódź stulecia w Dreźnie, Zwinger 2002 r. 
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założycielem Koalicji Klimatycznej.

Na poziomie województwa, powiatu i gminy, stosownie do zapisów  
w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., podejmowane 
są zobowiązania dotyczące  ochrony środowiska. Zadaniem zarządu wo-
jewództwa, powiatu, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest opraco-
wywanie programów ochrony środowiska, uwzględniających wymagania 
polityki ekologicznej państwa. Programy ochrony środowiska powinny 
zawierać cele i priorytety ekologiczne, środki potrzebne do realizowania

Fot.5. Pieszo i na rowerze przez wodę na ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu, 1997 r.

tych celów, w tym finansowe. Dokumenty te powinny nawiązywać do 
dokumentów krajowych jak polityka ekologiczna państwa, polityka ener-
getyczna, zawierających tematykę klimatyczną lub postanowienia mające 
wpływ na zmiany klimatu. Obejmuje to szczególnie ochronę powietrza, 
energetykę, transport, urbanizację, gospodarkę wodną i leśną. 

Powiaty i gminy w swoich budżetach przeznaczają środki finansowe 
na ochronę środowiska nie mniejsze niż wpływy z opłat i kar związanych  
z korzystaniem ze środowiska. Na poziomie kraju ochrona środowiska 
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może być finansowana (pożyczki i dotacje) z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a na poziomie województw – 
z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dokumentem określającym rozwój województwa, powiatu czy gmi-
ny jest strategia lub program rozwoju (Ustawa o Zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju z dnia 06 grudnia 2006 r.), zawierające cele strategiczne  
i szczegółowe, które sporządza się z uwzględnieniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju i ochrony środowiska. Pomimo, że nie ma obowiązku praw-
nego do jej sporządzania większość samorządów lokalnych posiada takie 
strategie, gdyż stanowią one podstawę do pozyskania dotacji z funduszy 
europejskich (Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2012-2020, Strate-
gia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020).

Na poziomie gminy są też inne dokumenty planistyczne, jak studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których jest 
celowe i możliwe zapisanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony kli-
matu. W dokumentach tych zapewnia się warunki utrzymania równowa-
gi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w tym 
szczególnie wykorzystania powierzchni ziemi i gospodarowania grunta-
mi, ochrony wód, powietrza, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, wa-
lorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych.

Tak więc, samorządy lokalne mogą podejmować działania na rzecz kli-
matu i od świadomości ekologicznej radnych, członków zarządów, prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów, zależy zaangażowanie gminy w sprawy 
klimatyczne, poprawę środowiska i jakość życia mieszkańców.

Najwięcej jednak zależy od samych obywateli. To oni bowiem wybierają 
radnych, posłów, prezydentów, a trafność tych wyborów mogą, stosow-
nie do potrzeb oraz z zachowaniem odpowiednich procedur, korygować. 
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CO SAMI MOŻEMY ZROBIĆ DLA KLIMATU

Ochrona klimatu to nie tylko domena władz. Każdy z nas poprzez swoje 
działania może wpisać się w realizację Polityki Klimatycznej czy postano-
wień Protokołu z Kioto oraz krajowych planów redukcji emisji.

Racjonalne korzystanie z energii pozwala na zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych, powstających w procesie pozyskiwania energii. 

 • W gospodarstwie domowym używajmy energooszczędnego 
sprzętu AGD  (klasy A+ , A++, A+++), który w porównaniu ze starym 
sprzętem zużywa znacznie mniej energii. 19 czerwca 2019 r. weszła  
w życie nowelizacja ustawy, która określa zasady etykietowania urzą-
dzeń wykorzystujących energię. Etykiety energetyczne będą miały 
oznaczenia od A (kolor zielony, najmniejsze zużycie energii) do G 
(kolor czerwony, największe zużycie). W najbliższym czasie na rynku 
nie będzie produktów spełniających wymogi nowej klasy A, a tylko 
niektóre najbardziej energooszczędne otrzymają klasę B. Większość 
obecnych energooszczędnych urządzeń będzie miała klasę C.

 • Pamiętajmy o wyłączaniu z gniazdka urządzeń (np. telewizory, kom-
putery), z których nie korzystamy, gdyż nawet pozostawione w sta-
nie czuwania pobierają energię.

 • Dostosujmy oświetlenie pomieszczeń do naszych potrzeb; najwię-
cej światła potrzebujemy w miejscu pracy (czytanie, gotowanie), 
najmniej w korytarzu. Wyłączajmy światło, kiedy wychodzimy na 
dłużej z pomieszczenia.

 • W kuchni używajmy naczyń dostosowanych do kuchenek, przyle-
gających do płyt grzejnych. Gotowanie pod pokrywką i minimalna 
ilość wody – to mniejsze zużycie energii.   

 • Oszczędnie korzystajmy z wody przy praniu, zmywaniu (urządzenia 
włączamy dopiero przy napełnieniu) czy myciu. Korzystanie z prysz-
nica pozwoli nam zaoszczędzić do 70% wody. 

 • Pamiętajmy o naprawieniu nieszczelnych kranów, spłuczek. Zużytą 
wodę możemy wykorzystać powtórnie, np. do spłukania toalety. Do 
podlania ogródka wykorzystaj deszczówkę. 
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 • Dostosujmy temperatury w pomieszczeniach do naszych potrzeb; 
najcieplej powinno być w łazience (22-24oC), w pokoju dziennym, 
gdzie np. czytamy, korzystamy z telewizora lub komputera (20-
22oC), najchłodniej na korytarzu (14oC). Przegrzewanie pomiesz-
czeń to rozrzutność energii i pieniędzy.

 • Nie pozwólmy uciekać ciepłu z naszego mieszkania przez nieszczel-
ne okna czy drzwi. Wybite okno w piwnicy lub niedomknięte drzwi 
wejściowe to ciągła strata cennego ciepła.

 • W okresie grzewczym mieszkanie wietrzymy krótko lecz intensyw-
nie; po zamknięciu grzejników otwieramy szeroko okna na około 5 
min. -  tak, by doprowadzić do wymiany powietrza, po czym je za-
mykamy. Uchylone okno przez dłuższy czas naraża pomieszczenie 
na wychłodzenie i powoduje większe zapotrzebowanie na ciepło 
do jego ogrzania.

 • Rozsądne zakupy, czyli kupowanie tyle ile naprawdę potrzebujemy, 
bez zbędnych opakowań, najlepiej produkty lokalne, pozwolą na 
zmniejszenie zużycia energii na ich wyprodukowanie i transport.

Transport to także źródło emisji gazów cieplarnianych:.

 • Najzdrowszym sposobem poruszania się są własne nogi; wszyst-
kie krótkie dystanse (do 5 km) pokonujemy pieszo lub na rowerze,  
w ten sposób nie przyczynimy się do zwiększenia ilości dwutlenku 
węgla w atmosferze.

 • Starajmy się korzystać z transportu publicznego (miejskiego). Tram-
waj czy autobus w przeliczeniu na pasażera zużywa mniej paliwa 
w porównaniu z samochodem, a tym samym mniej emituje zanie-
czyszczeń i gazów cieplarnianych.

 • Jeśli  posiadamy samochód, dbajmy o jego dobry stan techniczny.
 • Kierując samochodem starajmy się zmniejszyć jego zużycie pali-

wa (ograniczmy nadmierną prędkość oraz szybkie przyspieszanie  
i gwałtowne hamowanie, a niepotrzebny bagaż zostawmy w domu).

 • Trasę przejazdu planujmy tak, aby pokonać jak najmniej kilometrów.
 • Starajmy się ograniczyć jazdę w pojedynkę. Zabranie innych osób 

(które muszą gdzieś dojechać) to nie tylko towarzystwo w czasie 
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jazdy, ale mniejsza emisja w przeliczeniu na osobę.
 • Kupując nowy samochód wybierz taki, który spala najmniej paliwa 

(energooszczędny). W sprzedaży są już pojazdy o napędzie elek-
trycznym lub hybrydowym, których emisja jest śladowa lub zerowa 
(oczywiście oprócz energii zużytej do jego produkcji i utylizacji).

Fot. 6. Jazda rowerem nie obciąża środowiska.

Mój dom jest moją twierdzą – jak mówi przysłowie, a byłoby dobrze, 
gdyby był także domem ekologicznym, energooszczędnym:

 • Ponieważ w gospodarstwie domowym najwięcej energii przezna-
czamy na ogrzewanie, powinniśmy zadbać, aby budynek miał do-
brą izolację termiczną – aby ciepło nie uciekało przez ściany, dach 
czy piwnicę. 

 • System grzewczy w budynku powinien mieć wysoką sprawność  
i efektywność energetyczną.

 • Aktywne pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (kolektory 
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, płytka geotermia, rekuperacja – 
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ciepło odzyskane, mała elektrownia wiatrowa, kotły na biomasę np. 
pelety) pozwoli na ograniczenie lub wyeliminowanie emisji zanie-
czyszczeń i gazów cieplarnianych. 

 • Budynek korzystać może także biernie z energii słonecznej. Musi 
być odpowiednio ustawiony do kierunku promieni słonecznych  
i przeszklony, a jego bryła powinna być zwarta, aby ograniczyć po-
wierzchnie przez które ciepło może uciekać.

 • W nowym budynku warto zainstalować system inteligentnego za-
rządzania energią, który pozwala m.in. na zdalne włączanie ogrze-
wania czy oświetlenie zewnętrzne uruchamiane czujnikami ruchu. 
Inteligentny dom oprócz komfortu zapewnia racjonalne korzysta-
nie z energii.

 • Najbardziej ekologicznym domem jest dom pasywny, który korzy-
sta z energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych.

 • Działka na której stoi dom może być wykorzystana na nasadzenia 
drzew i krzewów (zieleń absorbuje CO2) oraz do retencji wody opa-
dowej (wbudowane zbiorniki na wodę deszczową, wgłębniki).

 • Przy wyborze lokalizacji swojego domu weźmy pod uwagę dostęp 
do komunikacji zbiorowej, tak aby samochód nie był niezbędny.

Szczególnie ważne jest budowanie energetyki prosumenckiej opartej 
na odnawialnych źródłach energii oraz dalszy masowy jej rozwój. Każdy 
dom może pozyskiwać energię elektryczną z OZE, jej nadmiar można od-
prowadzić do sieci, w przypadku niedoborów – z tejże sieci dokupić. Ener-
getyka prosumencka oparta na OZE pozwoli w przyszłości na radykalne 
ograniczenie spalania paliw kopalnych, powodujące obniżeni emisji CO2, 
poprawę jakości powietrza i warunków życia ludzi oraz zahamowanie 
zmian klimatu.

Ważne jest, by zasady proekologicznego zachowania były powszechnie 
stosowane. Dziel się więc swoją wiedzą i uzyskanymi informacjami z inny-
mi; rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Podpowiedz innym dobre rozwiąza-
nia, daj dobry przykład. Im będzie więcej osób, którym zależy na czystym 
środowisku, tym efekt poprawy jakości powietrza i zahamowania zmian 
klimatu będzie bardziej odczuwalny. Duża ilość, nawet małych, proeko
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logicznych rozwiązań, daje efekt skali, a więc znaczącego już wpływu na 
obniżenie emisji CO2.

Fot. 7. Dom pasywny w Smolcu koło Wrocławia

Tym bardziej więc, mając świadomość, że zachowania proekologiczne 
są ważne zarówno w małej jak i dużej skali, należy korzystać ze swoich 
praw obywatelskich. W swojej gminie można z powodzeniem domagać 
się działań zmniejszających emisje, proekologicznych inwestycji, wpro-
wadzania nasadzeń zieleni czy rozwoju komunikacji zbiorowej. Wybrane 
władze często oczekują podpowiedzi czego chcą mieszkańcy w zakresie 
poprawy jakości życia. Obywatel stawiając władzom wymagania, ocenia-
jąc efekty ich działań, ewentualnie przedstawiając propozycje rozwiązań, 
bierze udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego. 
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DOLNOŚLĄSKI KLUB EKOLOGICZNY

  
Dolnośląski  Klub Ekologiczny jest kontynuatorem działalności Okręgu 

Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. 

Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980r., w Krakowie w czasie pierw-
szego zrywu Solidarności, jako niezależna organizacja ekologiczna. Był 
pierwszą, w bloku państw socjalistycznych, pozarządową organizacją 
ekologiczną otwarcie sprzeciwiającą się eksploatacyjnemu traktowaniu 
środowiska - jako dobra niczyjego, stanowiącego jedynie bazę materiało-
wą dla gospodarki kraju, degradacji środowiska w stopniu zagrażającym 
zdrowiu i życiu mieszkańców oraz utajnieniu informacji o stanie środowi-
ska.

Klub, jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju i przez wiele lat zabiegał 
o jej realizację. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Celem działań DKE jest…
propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, poprawa jakości środo-

wiska życia człowieka, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, 
ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego, promocja 
ekologii oraz edukacja ekologiczna,  działania na rzecz budowania społe-
czeństwa obywatelskiego, działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja  
i organizacja wolontariatu.

 
Formy działania jakimi posługuje się Klub, to przede wszystkim: pro-

jekty edukacyjne, organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, 
szkoleń i warsztatów, konsultacje, opiniowanie i doradztwo, interwencje 
oraz udział w postępowaniach administracyjnych, prowadzenie lokalnych 
akcji i kampanii, wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
ulotek, broszur, książek, materiałów konferencyjnych, wydawanie biulety-
nu ekologicznego, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi 
oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.

DKE jest członkiem: Koalicji Klimatycznej, Koalicji Lanckorońskiej na 
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rzecz Zrównoważonego Transportu i Dolnośląskiego Klastra Energii Od-
nawialnej.

Ważniejsze dokonania i działalność Klubu Ekologicznego w latach 
1980-2019:

 • doprowadzenie do zamknięcia Huty „Siechnice” oraz likwidacji 
uciążliwej produkcji w zakładach: „Chemitex-Celuloza” w Jeleniej 
Górze, „Azbestolit” w Gryfowie Śląskim, „Chemitex” we Wrocławiu;

 • doprowadzenie do ograniczenia uciążliwości: Zakładu Bieli Cynko-
wej w Oławie, Elektrowni „Czechnica” w Siechnicach, hałdy po Hucie 
„Siechnice”, składowiska odpadów komunalnych we Wrocławiu;

 • udział w pracach Okrągłego Stołu w Podzespole ds. Ekologii;
 • udział w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska i Krajowej Komisji 

ds. Ocen oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska 
(obecnie Dyrektorze Generalnym Ochrony Środowiska);

 • kampanie na rzecz: ochrony ujęć wody dla Wrocławia i Brzegu, 
ochrony zieleni miejskiej i naturalnych dolin rzecznych (m.in. By-
strzycy);

 • opracowanie programu gospodarki odpadami dla Wrocławia oraz 
doprowadzenie do zaniechania budowy spalarni odpadów komu-
nalnych we Wrocławiu i Chojnowie; 

 • prowadzenie kampanii: promocji papieru z recyklingu, domowych 
ekozespołów, „Zielonego Konsumenta”, kampanii na rzecz rozwoju 
ścieżek rowerowych;

 • doprowadzenie do opracowania: „Koncepcji podstawowej sieci tras 
rowerowych we Wrocławiu” oraz standardów tras rowerowych, wie-
lokrotna współorganizacja „Dnia bez Samochodu”;

 • prowadzenie międzynarodowych i krajowych programów eduka-
cyjnych (m.in. kwaśne deszcze, radon);

 • w ramach projektu wspierania komunikacji zbiorowej m.in. opraco-
wanie koncepcji modernizacji linii tramwajowej nr 7 we Wrocławiu 
oraz projektu ustawy o komunalnym transporcie zbiorowym;

 • organizacja licznych konferencji i warsztatów;
 • promocja OZE i oszczędzania energii;
 • ochrona Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich przed inge-
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rencją kopalni surowców skalnych w Rybnicy Leśnej;
 • kampania nt. ochrony przed promieniowaniem od radonu;
 • projekty edukacyjne z zakresu roślin inwazyjnych i ochrony bioróż-

norodności;
 • dziesięć edycji projektu edukacyjnego na temat bezinwestycyjne-

go oszczędzania energii w szkołach dolnośląskich;
 • pięć edycji projektu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej dot. ogra-

niczaniu niskiej emisji i smogu oraz gazów cieplarnianych, ochrony 
klimatu i zdrowia ludzi oraz adaptacji do zmian klimatu;

 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska lokalnych grup 
społecznych w zakresie merytorycznym, udzielanie informacji i po-
rad ekologicznych, oraz wspomaganie w ten sposób budowy spo-
łeczeństwa obywatelskiego;

 • wydawanie materiałów edukacyjnych związanych z realizowanymi 
projektami, materiałów konferencyjnych (książki), broszur, plakatów 
i ulotek;

 • konferencja nt. „Skażenie środowiska w Nowej Rudzie – szansa na 
zmianę?” zorganizowana w 2014 r.,

 • konferencja pt. „Ochrona atmosfery przez zmianę źródła energii”   
w 2016 r.,

 • wydawanie od 1996r. dwumiesięcznika ekologicznego „Zielona Pla-
neta” z materiałami informacyjno – edukacyjnymi, wkładkami przy-
rodniczymi i artykułami dotyczącymi ważnych problemów ochrony 
środowiska.

 
Działalność Klubu została dostrzeżona na szczeblu krajowym i regional-
nym, m.in. przez Ministerstwo Środowiska, Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego oraz lokalne organizacje ekologiczne. Członkowie Klubu otrzy-
mali honorowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej” i Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolno-
śląskiego”. DKE został wyróżniony statuetką i dyplomem „EkoLaur” oraz 
Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” 
i nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego „za szczególne osią-
gnięcia dla regionu”.

Dolnośląski Klub Ekologiczny
50-020 Wrocław, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74

Tel. +48 71 347 14 45, e-mail: klub@eko.wroc.pl
www.ekoklub.wroclaw.pl



System równowag klimatycznych i przy-
rodniczych, jaki tworzył się przez miliony 
lat został w krótkim czasie, jak na wiek Zie-
mi, zakłócony. Powoduje to zagrożenia,  
z którymi ludzkość styka się po raz pierwszy  
w skali globalnej. Ocieplenie powoduje 
topnienie lodowców w górach i lądolodów 
na obydwu półkulach Ziemi, ogrzewanie 
wód w oceanach i morzach oraz podno-
szenie się ich poziomów, podtapianie oraz 
zagrożenie zatopieniem niektórych państw 
wyspiarskich i niżej położonych terenów 
wszystkich kontynentów. Nasilają się ekstre-
malne zjawiska jak długotrwałe ulewy, silne 
burze, powodzie, długie okresy suche, prze-
sunięcie stref zasięgu chorób tropikalnych, 
obniżenie poziomu plonów, głód i migracje 
klimatyczne prowadzące do napięć społecz-
nych na dużą skalę. Zjawiska te występują 
coraz częściej i są coraz bardziej intensywne.

Aby temu zapobiec, podjęto działania 
w skali świata, Europy i Polski. U podstaw 
działań ONZ i Unii Europejskiej leży dobro 
człowieka i jego środowiska. Omawiamy je 
w tym wydawnictwie, ale szczególną uwagę 
zwracamy na kształtowanie świadomości 
ekologicznej – wiedzy, na podstawie której 
można podejmować plany i je realizować  
w celu zapobieżenia skutkom zmian klima-
tu.

Biorąc pod uwagę, że proces ocieplania 
Ziemi już się zaczął, konieczne są działa-
nia zmierzające do zapobiegania dalszym 
zmianom, a więc ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) oraz adaptacja do już 
istniejących oraz przyszłych skutków zmian 
klimatu. Raport Sterna, o którym mowa jest 
w publikacji mówi zdecydowanie, że lepiej  
(i taniej) jest zapobiegać niż ratować. Naj-
tańsza jest, jak zwykle, profilaktyka. 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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