
INFORMACJE OGÓLNE O RAPORCIE IPCC: 
 
Specjalny raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest najważniejszym 
naukowym dokumentem obecnej dekady. Stanowi najbardziej wyczerpującą i wiarygodną ocenę 
skutków zmiany klimatu w przypadku, gdy wzrost średniej temperatury globalnej przekroczy 
bezpieczny próg ocieplenia, czyli wielokrotnie wspominane przez naukowców 1.5°C w porównaniu z 
poziomem przedindustrialnym. Raport będzie miał ogromny wpływ na politykę klimatyczną 
prowadzoną zarówno na poziomie międzynarodowym, unijnym, jak krajowym.  
 
Czołowy światowy organ naukowy potwierdził, że obecna średnia globalna temperatura jest o 1°C 
wyższa od poziomu przedindustrialnego. Jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną gwałtownie 
zredukowane to wzrost średniej temperatury globalnej przekroczy: 1,5°C już w 2040 roku, 2°C w 
2065 roku i 4°C w 2100 roku. 
 
IPCC udowadnia, że przyszłe szkody będą w dużym stopniu zależały od tego, jak szybko 
zredukujemy emisje CO2 i w jakim zakresie dzięki temu ograniczymy ocieplenie. Wraz ze wzrostem 
średniej temperatury globalnej fale upałów, nawałnice, powodzie i gwałtowne burze będą coraz 
częstsze, niebezpiecznie wzrośnie nie tylko częstotliwość ich występowania, ale i siła rażenia oraz 
zniszczeń. Każdy poziom ocieplenia będzie rodził niebezpieczne skutki, ale jest zasadnicza różnica 
pomiędzy utrzymaniem wzrostu temperatury na poziomie 1.5°C – 2°C, a 3°C – 4°C, czyli poziomem, 
który osiągniemy, jeśli nie zredukujemy do zera emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. 
 
Wzrost o ponad 3°C – 4°C będzie miał katastrofalne skutki i zachwieje podstawami obecnej 
cywilizacji. Do 2100 roku poziom mórz może się podnieść nawet o 90 cm, co będzie groziło zalaniem 
terenów zamieszkałych przez połowę populacji świata. W tym czasie liczba zgonów w samej Europie 
spowodowanych falami upałów może wzrosnąć aż pięćdziesięciokrotnie z około 3 000 do ponad 150 
000. W latach 1981-2010 gwałtowne zjawiska pogodowe dotykały zaledwie 5% populacji naszego 
kontynentu. Pod koniec wieku klęski żywiołowe mogą dosięgnąć co najmniej 2/3 Europejczyków, 
zagrażając ich życiu i zdrowiu. Susze, ulewy, porywiste wiatry, gradobicia i intensywne burze już teraz 
stają się plagą dla rolnictwa. W czerwcu 2016 roku gwałtowne zjawiska pogodowe doprowadziły w 
niektórych regionach Polski do całkowitego zniszczenia upraw, co wpłynęło na ceny produktów 
spożywczych. Szacuje się, że do 2030 roku poziom światowej produkcji żywności może obniżyć się o 
10%, a w kolejnym dwudziestoleciu spadnie o ponad 20%  
 
Utrzymanie wzrostu poniżej 1.5°C leży w najlepszym interesie wszystkich Europejczyków. Europa 
jest kontynentem gęsto zaludnionym, toteż ostatnie upalne lata spowodowały gwałtowny wzrost 
wskaźnika śmiertelności.  Zejście z 2°C do 1.5°C będzie oznaczało, że mniej Europejczyków będzie 
narażonych na fale upałów. Pozwoli to również na ograniczenie ryzyka suszy, niedostatków wody i 
braku żywności w Europie Środkowej i basenie Morza Śródziemnego. W Alpach i regionie borealnym 
unikniemy dramatycznych zmian dla ludzi w środowisku naturalnym, handlu i przemyśle, a także – na 
terenie całego kontynentu - rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i wektorowych.  
 
Jeżeli temperatura wzrośnie o 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej w najgorętsze dni temperatura może wzrosnąć do 46°C. Takie 
upały stanowią poważne zagrożenie dla życia i mogą sprawić, że niektóre części regionu będą nie 
nadawać się do zamieszkania. Jednak wysokie temperatury to również problem Europy. Fala upałów, 
która przeszła w 2003 roku przez ten kontynent przyczyniła się do zgonu 70 000 osób. Większość 
zjawisk tego rodzaju niesie ze sobą poważne konsekwencje dla społeczeństwa, powodując śmierć, 
pożary lasów lub straty zbiorów. 
 
Utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 1.5°C znacząco zredukuje szkody we wszystkich 
dziedzinach społecznych i gospodarczych spowodowane zmianą klimatu. Zmiana ta powoduje 
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utratę życia i środków do życia, mniejszy dostęp do wody i żywności, stanowi zagrożenie dla turystyki, 
nadwyręża zdrowie, powoduje straty w przemyśle, energetyce i infrastrukturze transportu, ogranicza 
wzrost gospodarczy, powoduje masowe wymieranie gatunków i przyczynia się do ubóstwa, 
konfliktów i migracji. Już obecnie zmiana klimatu zmusza miliony ludzi do opuszczenia swoich 
domów.  
 
Ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C w porównaniu z temperaturą 2°C może zapobiec około 
153 milionom przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na całym 
świecie o 2100, czyli o około 40% w ciągu najbliższych 40 lat. 
 
Ograniczenie ocieplenia do 1,5°C przyniesie znacząco większe korzyści dla zdrowia ludzkiego niż 
wzrost temperatury do 2°C, największe zaś korzyści odczuwalne będą przez osoby w krajach 
rozwijających się, co zapobiegnie nasilaniu się migracji klimatycznych. 
 
SKUTKI ZMIANY KLIMATU W POLSCE 
 
Obecny poziom ocieplenia ma już wpływ na nas wszystkich poprzez częstsze i groźniejsze 
gwałtowne zjawiska pogodowe. Naukowcy potwierdzili, że zmiana klimatu podwoiła 
prawdopodobieństwo wystąpienia tegorocznych potężnych fal upałów, które przyniosły katastrofalne 
skutki w Europie i na świecie. Te ekstremalne zjawiska pogodowe pokazują, że zmiana klimatu nie 
jest zjawiskiem, które dotyczy przyszłości i innych kontynentów. Występuje już teraz w Europie i ma 
wpływ na codzienne życie Polaków. 
 
Straty wywołane skutkami zmiany klimatu z roku na rok są coraz większe. W latach 2001-2010 
wyniosły około 54 miliardów złotych. Jeśli nie podejmiemy koniecznych działań, w latach 2011-2020 
mogą sięgnąć około 86 miliardów złotych, a w dziesięcioleciu 2021-2030 nawet 119 miliardów 
złotych.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało najnowsze dane dotyczące wysokości strat 
spowodowanych przez tegoroczną suszę. Obecnie są szacowane na 3,6 mld zł. Klęska dotknęła 130 
tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw. 
 
Zmiana klimatu oznacza również wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, takich jak: gwałtowne burze, gradobicia, porywiste wiatry czy fale upałów. Stanowią 
one bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków. Podczas zeszłorocznej, sierpniowej 
nawałnicy na Pomorzu zginęło 5 osób. Poszkodowanych było aż 31 gmin. Straty oszacowano na 2,66 
miliardów złotych. Powrót do stanu sprzed kataklizmu zajmie aż 25 lat. 
 
Związane z ekstremalnymi zjawiskami niesprzyjające warunki atmosferyczne (stres ciepła i zimna, 
znaczne wahania ciśnienia, wysoka wilgotność powietrza) odpowiedzialne są za ok. 20% zawałów 
mięśnia sercowego. Wraz z częstotliwością tych zjawisk wzrasta także ryzyko chorób układu krążenia, 
układu oddechowego i nerek. W Polsce w 41 miastach uznano je za istotne czynniki zagrażające 
zdrowiu mieszkańców. Jak wskazują badania wykonane w Polsce temperatura powietrza ma wpływ 
na wzrost śmiertelności z powodu niewydolności układu krążenia. Liczba zgonów w latach 1960-1990 
zwiększyła się ze 100 do ponad 550 na 100 tysięcy mieszkańców.  
  
Innym istotnym zagrożeniem dla zdrowia w Polsce związanym ze zmianą klimatu jest 
rozprzestrzenianie się zakaźnych chorób wektorowych. Jednym z największych zagrożeń jest 
choroba z Lyme (borelioza). Od 2005 do 2014 roku liczba zachorowań wzrosła ponad trzykrotnie z 4 
406 przypadków do 13 868 rocznie.  
 
Z kolei nasilające się zjawisko powodzi przyczynia się do zatruć pokarmowych - biegunki wśród 
dzieci do 2 r.ż. oraz wirusowego zapalenia wątroby typu A. Pozostałe schorzenia zdrowotne obejmują 
dur brzuszny, czerwonkę (119 przypadków podczas powodzi w 1997r.), leptospirozę czy tężec.  
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Oprócz chorób zakaźnych, tak jak w pozostałych rejonach świata, ekstremalne zjawiska pogodowe 
mogą powodować zaburzenia psychiczne wśród poszkodowanych osób: depresję czy załamania 
nerwowe.  
 
ROZWIĄZANIA 
 
Utrzymanie globalnego ocieplenia do poziomu 1.5°C wymaga bezprecedensowej przemiany i 
daleko idących zmian w sektorze energetyki, użytkowania ziemi, miast i przemysłu. Nadal jest to 
możliwe, ale tylko jeśli decydenci zaczną działać teraz. Cel 1.5°C nie pozostawia możliwości odłożenia 
działań na później. Musimy przejść od zmian stopniowych do transformacyjnych. Takie zadanie może 
się wydawać przytłaczające, ale raport IPCC daje nam nadzieję na wyhamowanie zmian 
prowadzących do najczarniejszych scenariuszy. Pokazuje, że możemy stworzyć bezpieczniejszą i 
zamożniejszą przyszłość, jeśli będziemy działać razem na rzecz nowego myślenia jak zorganizować 
nasze społeczeństwa. 
 
Należy iść w kierunku, który już daje pozytywne rezultaty: to oznacza przechodzenie na 100% 
energię odnawialną poprzez przyspieszenie odejście od „brudnej” energii, poczynając od węgla na 
rzecz zrównoważonego OZE jak wiatr czy słońce. Doskonale rozumieją to największe gospodarki 
świata. USA i Chiny są w czołówce krajów, które najwięcej inwestują w OZE. W 2017 roku Chiny 
przeznaczyły na rozwój odnawialnych źródeł ponad 126 miliardów dolarów, czyli 30% więcej niż w 
roku poprzednim. Na drugim miejscu pod względem inwestycji w OZE w 2017 roku znalazły się Stany 
Zjednoczone, przeznaczając na ten cel aż 40,5 miliarda dolarów. Jednak przejście na OZE to nie 
wszystko. Należy przyspieszyć inwestycje w energooszczędność, czystszą produkcję przemysłową, 
konsumpcję, ochronę i restaurację naturalnych ekosystemów jak lasy. Natychmiast trzeba wstrzymać 
inwestycje w infrastrukturę paliw kopalnych dla energetyki i transportu.  
 
Istnieje mocny impuls do utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1.5°C, który daje nadzieję na 
lepszą przyszłość. Europejskie przedsiębiorstwa, grupy inwestorów, lokalne i regionalne władze oraz 
społeczeństwo obywatelskie stoją ramię w ramię wzywając przywódców UE do przyspieszenia 
transformacji, domagając się zerowej emisji CO2 w Europie, zgodnej ze ścieżką 1.5°C. Ludzie, którzy 
troszczą się o naszą planetę łączą się i wzywają przywódców politycznych do działania organizując 
demonstracje lub podejmując działania prawne. Coraz więcej przywódców w UE i poza jej granicami 
zaczyna wspólnie działać, żeby utrzymać świat na ścieżce 1.5°C. Znaki, że globalna transformacja 
energetyczna nabiera tempa i jest nie do zatrzymania, widoczne są już wszędzie: we wzroście OZE, 
odchodzeniu od węgla, czy organizowaniu działań proklimatycznych przez miasta, regiony, 
inwestorów i business. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
Istnieje katastrofalna rozbieżność pomiędzy planami rządów poszczególnych państw, a tym co 
trzeba zrobić, żeby ograniczyć ocieplenie poniżej 1.5°C. Porozumienie Paryskie przyjęte w 2015 r. 
podniosło poziom ambicji na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i zobowiązało wszystkie strony 
do podjęcia wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do 1.5°C. Ale 
zobowiązania podjęte w czasie Szczytu Paryskiego, w tym również te podjęte przez UE – redukcji 
emisji o 40% do 2030 nr., ograniczyłyby wzrost temperatury w najlepszym przypadku na poziomie do 
3°C. Raport IPCC pokazuje, że przy obecnym poziomie emisji, wzrost temperatury o do 1.5°C zostanie 
przekroczony około 2030 r. 
 
Państwa muszą się zobowiązać do zwiększenia swoich obecnych celów klimatycznych do 2020 r., 
jeśli mamy pozostać na granicy wzrostu poniżej 1.5°C. Raport IPCC wskazuje, że tempo redukcji 
emisji w przyszłej dekadzie do 2030 r. będzie oznaczało być albo nie być dla zamierzeń utrzymania 
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wzrostu temperatury do 1.5°C. Rządy wszystkich państw, również członkowskich UE, zleciły w Paryżu 
IPCC przygotowanie raportu i muszą teraz wykorzystać jego wskazania do zobowiązania się do 
przyspieszenia swoich celów klimatycznych najpóźniej na nadchodzącym szczycie klimatycznym ONZ 
– COP24. Niektóre państwa UE – np. Szwecja czy Holandia – wezwały ostatnio Unię do zwiększenia 
poziomu redukcji CO2 do 2030r. o co najmniej 55%. 
 
Oprócz pilnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych każde państwo będzie musiało 
również poświęcić spoko uwagi adaptacji do zmieniających się warunków, by zapewnić swoim 
mieszkańcom bezpieczeństwo. Dotyczy to również Polski. Służbę zdrowia czeka wiele nowych 
wyzwań, do których będzie musiała się przygotować. Wśród nich znajduje się chociażby konieczność 
identyfikacji i monitorowania narastających zagrożeń zdrowia publicznego związanych z 
bezpośrednimi skutkami zmiany klimatu (jak np. susze, powodzie, ekstremalne zjawiska pogodowe). 
Niezwykle ważna jest także umiejętność poradzenia sobie z pośrednimi rezultatami ocieplenia, takimi 
jak pogłębianie się nierówności społecznych, zagrożenia dla grup najwyższego ryzyka. Wśród 
kolejnych wyzwań z pewnością należy wymienić przygotowanie lekarzy i personelu medycznego do 
leczenia chorób, które mogą się pojawić w Polsce oraz opracowanie strategii walki z 
rozprzestrzeniającymi się chorobami wektorowymi. Niezwykle ważne jest również edukowanie 
pacjentów w kwestii zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.   
 
WYPOWIEDZI EKSPERTÓW: 
 
"Z roku na rok niebezpiecznie wzrasta nie tylko częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, ale też ich siła rażenia. Negatywne skutki, które już dzisiaj odczuwamy, to dopiero 
początek. Wzrost średniej temperatury globalnej powyżej 2 stopnie Celsjusza oznacza, że 50% więcej 
ludzi będzie narażonych na fale upałów czy brak wody. A to różnica zaledwie 0,5 stopnia więcej niż 
przewiduje Porozumienie Paryskie. Pamiętajmy, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby 
osiągnął ponad 3°C. Skutki takiego wzrostu będą katastrofalne” – podkreśla Krzysztof Jędrzejewski z 
Koalicji Klimatycznej. 
 
„Zmiana klimatu to obecnie największe zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie. Zdrowotne 
skutki zmiany klimatu odczuwalne są także w Europie, w tym w Polsce. Zagrożenie stanowią nie tylko 
ekstremalne zjawiska pogodowe w postaci fal upałów, nawałnic czy powodzi. W ogromnym tempie 
rozprzestrzeniają się także choroby wektorowe, takie jak borelioza czy wirus Zachodniego Nilu. 
Naukowcy z całego świata ostrzegają, że jeśli nie podejmiemy wystarczających wysiłków, by 
zatrzymać wzrost średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5°C, to poniesiemy dramatyczne 
straty. Bez podjęcia wszelkich możliwych działań do wyhamowania tego procesu miliony ludzi 
bezpośrednio odczują ich konsekwencje w postaci chorób, niedożywienia, przedwczesnych zgonów 
czy wypadków związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi” – zaznacza Weronika Michalak 
z HEAL Polska. 
 
„Ocieplenie klimatu to nie tylko statystyka średnich temperatur, ale przede wszystkim poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, które wciąż jest przedmiotem badań. Już obecnie obserwujemy w 
Polsce systematyczny wzrost zachorowań na boreliozę czy malarię rozszerzającą się na północ, a w 
przyszłości nawet do krajów skandynawskich. Innym przykładem jest szacowany wpływ ocieplenia 
klimatu na stężenie ozonu w powietrzu, którym oddychamy w naszych większych i mniejszych 
miejscowościach, może oznaczać tysiące przedwczesnych zgonów rocznie” – stwierdza dr n med. 
Tadeusz Jędrzejczyk, specjalista zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny. 
 
„Najważniejszym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że nadal możliwe jest zahamowanie wzrostu 
średniej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Dobrą wiadomością jest także to, że nie ma 
obecnie technicznych przeszkód, by dokonać sprawiedliwej transformacji gospodarki w kierunku 
zeroemisyjnym. Powinniśmy zatem postrzegać ochronę klimatu jako szansę rozwoju innowacyjnych 



technologii przyjaznych środowisku, szansę uchronienia naszej cywilizacji przed klimatyczną 
katastrofą” – podkreślił dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, wiceprezes Polskiego Klubu 
Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.  
 
 


